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Miles de persoas
en defensa das rías
O pasado sábado na
Coruña, o 8 de xuño en
Ferrol e o 25 de maio en
Vigo, milleiros de persoas
saíron ás rúas pedindo o
fin da contaminación e da
marea de cemento
M. Obelleiro

Nun mes, A Coruña, Ferrol e Vigo acolleron cadansúa manifestación para reclamar a mediación da Administración na problemática medio ambiental
que padecen a Ría do Burgo, a
Ría de Ferrol e a Ría de Vigo.
A última das marchas tivo
lugar o sábado 21 nas rúas da
Coruña. Traballadores e traballadoras do mar erixíronse
como protagonistas da manifestación na que se reclamou
a rexeneración da Ría do Burgo, afectada polos verquidos.
Nos últimos meses, sucedéronse iniciativas cidadás e políticas, nos concellos da comarca coruñesa a través de
mocións, na cámara española
da man do senador do BNG
Francisco Jorquera e de Gaspar Llamazares, de IU, e mesmo no parlamento europeo
por parte de Willy Meyer.
Á marcha, convocada pola
Plataforma en Defensa da Ría
do Burgo, integrada por máis
de 30 organizacións, asistiron
grupos políticos, entre os que
estaban o BNG, PP e EU, asociacións ecoloxistas e veciñais,
sindicatos e mesmo organizacións deportivas. Os 2.000 manifestantes reclamaron a aplicación da lei para identificar e
deter os causantes dos verquidos, a finalización do proxecto
integral de saneamento, a posta en funcionamento da EDAS
de Bens, un plano de rexeneración medio ambiental de lim-

Manifestación contra Reganosa na ría de Ferrol o 8 de xuño.

peza integral e a recuperación
dos bancos de marisqueo. A
Plataforma en Defensa da Ría
do Burgo convocaron outra
manifestación para o 20 de setembro.
CONTRA REGANOSA. As rúas de Ferrol acolleron o día 8 deste mes
unha marcha para pedir a retirada da planta de Reganosa.
Convocada polo Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría

? UERE SABER MÁIS?

riadoburgo.blogaliza.org
cociudem.wordpress.com
arianonsevende.nireblog.com

J.M. / AGN

de Ferrol, a manifestación dirixiuse cara ao concello, onde se
uniron os membros do colectivo que levaban pechados toda a semana na casa consistorial como medida de protesta.
Os manifestantes pediron
“que se faga xustiza” e que se
apliquen as sentenzas favorábeis á retirada de Reganosa. O
colectivo apuntou que logo de
oito anos de loita, aínda existen “novas ameazas”, entre as
que destacan a “voadura da
canle de entrada á ría”, “a ampliación da capacidade de regasificación” ou “o transporte
de gas natural licuado en camións cisterna”.G

A Ría non se vende, contra o cemento
A rede de colectivos A Ría non se
Vende celebrou o 25 de maio en Vigo unha manifestación a prol do saneamento integral da ría e contra a
privatización do litoral e da macrodepuradora que se prevé construír
na desembocadura do Lagares.
Os asistentes reclamáronlles ás
Administracións o cese da constru-

ción de portos deportivos, dos aterrados previstos pola Autoridade
Portuaria, da especulación urbanística no litoral, do Plan Acuícola da
Xunta e do alto nivel de contaminación. Ao acabar a marcha leuse o manifesto que defende a preservación
da Ría de Vigo como fonte de riqueza natural e de traballo.G

domingo, 22, por primeira vez desde hai algúns
anos, vin un telexornal completo. Estaba esperando, coas nenas, a que saíse información sobre a noite na biblioteca que organizou Espazo Lectura en
Gondomar e na que elas participaron. Ese distanciamento fixo
que percibise o informativo con
outra perspectiva. Sorprendeume – e a elas– a cantidade de cadáveres que apareceron en
pantalla a consecuencia da rápida sucesión da información
que agroma desde imaxes e que
constitúen a base da linguaxe
televisiva, demasiado epidérmica. Lembrei a visión apocalíptica coa que perciben o mundo
moitas persoas de idade.
Logo da repetitiva información política, viñeron as intoxicacións por auga en Lugo, as vítimas do tifón Fengshen nas Filipinas, a condena pola morte dos
peixes de Mazaricos, a vertedura
de area e lama nas Pozas de
Mougás, o accidente mortal dun
piloto en Nova Jersey, o único
sobrevivinte dos secuestros de
políticos da guerrilla colombiana, a adolescente arroiada por
un tren en Huesca, a detención
de inmigrantes ilegais en Melilla
(que se produce ao mesmo tempo que Europa lle dá cobertura
legal á xenofobia e ao racismo) e
as matanzas entre os cárteles
mexicanos da droga. Só unha
curiosa información sobre a
trashumancia en Melgaço supuxo unha ruptura da cadea dese espectáculo de violencia.
O terrible é a facilidade coa
que asumimos que esa información, ritual, forma parte das nosas vidas pero non nos pertence
(unha falacia). E máis terrible é a
capacidade que mostramos para ignorar que 350 persoas ingresan ao ano o mesmo diñeiro
ca outras 2.700.000. Pero esa información convulsa nunca ten
imaxes concretas: tamén son as
de todos os días.G

’’

Sorprendeume–eaelas–
a cantidade de cadáveres
que apareceron en pantalla
a consecuencia da rápida
sucesión da
información”
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Máis prazas en Medicina. En 2008-09 haberá un total de 350 prazas da titulación despois de que a Comisión da Conferencia Xeral de Política Universitaria autorizase o incremento de 50 novas demandado por Galiza. Con esta oferta, Galiza
incrementa o 34,62 % as prazas da titulación nos tres últimos cursos, pasando
das 260 do curso 2005-06 ás 350 do próximo período académico. Co incremento
aprobado Galiza mantén unha oferta dos estudos de Medicina, con 2,9 prazas
por cada 100 alumnos novos matriculados no Sistema Universitario, "equiparábel ou superior" á media dos sistemas universitarios autonómicos españois, no
marco dunha actividade profesional regulada. G

A lingua galega pon a toga
Nace no mosteiro de
Celanova a Irmandade
Xurídica Galega por
iniciativa da Asociación
de Funcionarios pola
Normalización
Lingüística

H.V.

O pasado sábado 21 de xuño
nacía no mosteiro de Celanova
a Irmandade Xurídica Galega
co obxectivo de crear unha plataforma que permita atraer ao
mundo do idioma galego a persoas do ámbito do dereito e a
xudicatura e proporcionarlles
ferramentas e apoios para que
podan introducir a lingua nun
contorno no que aínda o seu
uso está moi limitado.
“Isto nace da pretensión de
crear tecidos sociais arredor do
galego en todos os ámbitos”, sinala Xaquín Monteagudo, un
dos promotores e integrantes
da Irmandade. “É unha plataforma máis, pero no campo xurídico”, afirma Monteagudo,
que tamén lembra que “hai
moita xente perdida, que traballa soa, ou en contornos hostís,
ou que non coñece as ferramentas informáticas e doutro
tipo para avanzar na galeguización deste mundo”.
Á reunión constitutiva da Irmandade celebrada en Celanova asistiron 25 figuras do dereito
e un número indeterminado de
xuíces, maxistrados e avogados
que estaban situados entre o
público. “Detectamos que nas
últimas fornadas de xuíces e
avogados hai moitas persoas
que son proclives ao galego e
que precisan de apoio”, indica
Monteagudo.
Un dos primeiros pasos que
dará esta entidade é crear unha
páxina electrónica na que introducir documentación e ferramentas de traballo, históricas e lingüísticas que sexa úti-

A Irmandade Xurídica Galega pretende atraer ao idioma propio a cada vez máis persoas do mundo do dereito.

’’

Asistiron 25 figuras
do dereito e un número
amplo de xuíces,
maxistrados e avogados”

les para facilitar o uso do galego neste ámbito. “Trátase de
dotar dun caudal documental

que está disperso ou ao que
moitas persoas teñen dificultades de acceso”, sinala.
Os integrantes da Irmandade admiten que hai sectores do
mundo da xustiza tradicionalmente reticentes. Porén, tamén sinalan que nos máis de
25 anos de autonomía xerouse
moita documentación, terminoloxía e textos legais en galego. “Un punto de partida que
podemos aproveitar”, segundo
Monteagudo.

MARTÍNEZRISCO.A Irmandade Xurídica Galega escolleu Celanova para darse a coñecer porque
en Ourense foi onde naceu o
prestixioso xuíz Sebastián
Martínez Risco, que ademais
presidiu a Real Academia Galega. A Irmandade pretende reivindicar distintas figuras do
dereito na Galiza que hoxe non
están suficientemente recoñecidas e, neste sentido, farao nas
súas localidades natais para
aproveitar e darse a coñecer

A.G.N.

entre o mundo das leis das distintas zonas do país.
En outubro a Irmandade
terá unha nova reunión, na
que se dotará dun aparello de
funcionamento, xa que a reunión de Celanova non estaba
concibida para determinar a
súa estruturación orgánica.
“Despois de ir percorrendo o
país e coas novas incorporacións, xa nos dotaremos dunha dirección”, concluíu Monteagudo.G

Menos do 20% da documentación interna en galego
O Observatorio da Lingua
Galega que depende da Secretaría Xeral para a Normalización Lingüística, revela
nunha enquisa que a maioría das actuacións da Xustiza
empregan o castelán como
norma habitual. Menos do
20% da documentación in-

terna está en galego. A porcentaxe descende ao 13 no
caso das ferramentas informáticas actuais. Nas comunicacións exteriores o uso da
lingua do país ascende e chega deica o 30%, máis redúcese ao 13% cando as comunicacións deben facerse me-

diante documentos escritos.
Mentres os usos do galego
están limitados na Administración da Xustiza, a disposición dos funcionarios para
empregar este idioma é
maior. Un 40% das persoas
enquisadas contan con ferramentas lingüísticas axei-

tadas, o 45% fan labores de
normalización e un 63% do
persoal ten coñecementos
axeitados para realizar o seu
traballo en galego. Ademais,
o 60% dos cursos de formación en galego están financiados e un 80% pode asistir
en horario laboral.G
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28 DE XUÑO, DIA DO ORGULLO GAI

Contraprocesión Maricrista na pasada Semana Santa compostelá.

ANDREA NÚÑEZ BRIONES

A autodeterminación dos corpos
O 29 de xuño é o Día do Orgullo Gai, mais
tamén doutras sexualidades consideradas
tradicionalmente como transgresoras.
Actividades diferentes festexan esta xornada
e reivindican a liberdade para escoller a
maneira de vivir e de sentir os afectos

Lara Rozados

H

ai catro anos reformouse o código civil para permitir o
matrimonio entre
persoas do mesmo sexo. Foi un
avance cara á igualdade de dereitos, pero cal é o obxectivo real? “O grande reto é a normalización social. Aínda queda moito para iso: vivimos nunha sociedade patriarcal, en que todo
o mundo é heterosexual até que
se demostre o contrario”, explica Lucía Vázquez, da Federación Aturuxo.

“O ideal sería que ninguén teña que dicir son gai e se desmarque do heterosexualismo, senón
que simplemente diga esta é a
miña parella sen ter que definirse
como heterosexual, homosexual, bisexual... Eu non son partidaria das denominacións illadas.
A sexualidade das persoas é moi
longa, abrangue toda a vida e
evoluciona moito”. Coincide Ângelo Meraio, tamén membro da
Federación. “Consideramos que
o matrimonio é un avance, a nivel de igualdade legal e civil, pero
non deixa de ser unha institución
limitada que non reflicte os tipos

de familias que pode haber”.
EDUCACIÓNDESDEOSINSTITUTOS. A Federación Aturuxo traballa coa
xente nova, nos institutos, a prol
dunha educación sexual e afectiva que non se restrinxa á heterosexualidade. “Vemos actitudes
positivas, pero aínda ideas e
pensamentos non tan positivos,
por descoñecemento”, conta
Lucía. Tamén Ângelo subliña “é
fundamental un compromiso
por parte das institucións pola
coeducación sexual e afectiva,
que teña en conta todas as posibilidades. Parece que a nosa
afectividade está reducida por
un camiño dende que nacemos.
As persoas que teñen unha afectividade diferente á estabelecida
non contan con referentes. Cando hai educación sexual nos institutos, enténdense que as relacións son entre un home e unha
muller. Aos propios educadores
fáltalles esa formación”.
Amais deste traballo educa-

’’

É necesaria a axuda
das institucións, mentres
non nos manipulen”
[Laura Bugallo]
Militante de Transgaliza.

tivo coa mocidade, cabe salientar o interese das institucións.
“A nivel estatal implícanse dende hai tempo, non teño moi claro se por oportunismo político
ou por concienciación”, explica
Lucía. “En Galiza nótase un
cambio, sobre todo dende a Dirección Xeral de Xuventude. E a
concellaría de Cultura de Compostela leva ben tempo traballando connosco”. Responsábeis da Federación, afirman
que grazas ao apoio institucional conseguiron maior vi- >>>

>>>
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>>> sibilidade, pero que cómpre non esquecer a transgresión, o traballo de rúa. “Temos
un apoio que antes no tiñamos,
moi útil a todos os niveis: facer o
orgullo na Praza da Quintana é
un fito histórico”, conta Ângelo.
“Pero sería un erro tanto renunciarmos a certos foros que as
institucións nos facilitan, como
esquecermos a necesidade de
reivindicar dende a rúa”.
Hai diferenzas de forma:
mentres uns colectivos apostan
pola vindicación de termos como lesbiana, gai, bi, trans, e defenden o traballo coas institucións, outros, próximos á teoría
queer, rexeitan as etiquetaxes e
propoñen a rebelión contra calquera categorización. “Penso
que o obxectivo é o mesmo, o
que pasa é que nos traballamos,
dende Aturuxo, nun eido máis
institucionalizado, e pensamos
pragmaticamente”, salienta Lucía. “É necesario o paso intermedio de denominarse para sentirse, para identificarse. Non reivindicamos cousas diferentes, son
dúas fases dun mesmo proceso”. Ângelo apunta tamén que é
necesario entender que o movemento LGTB “non é so cousa de
lesbianas, gais, bi e trans, senón
que é unha loita de toda a sociedade: pola soberanía do propio
corpo e pola liberdade sexual”.
Laura Bugallo, de Transgaliza, advirte dos riscos de que a loita sexa instrumentalizada: “é necesaria a axuda das institucións,
mentres non nos manipulen ou
incluso muden as nosas reivindicacións. Poden buscar o efecto
pantalla, en plan “mira que progres somos, que lexislamos para
esas (mal chamadas) minorías”,
e utilízannos a nós”. Bugallo sinala a necesidade de conciencia
noutros eidos sociopolíticos:
“colexios de xornalistas, de psicólogos... E tamén nos sindicatos, xa que vivimos auténticas inclemencias laborais: calquera de
nós sabe deseguida cando un
compañeiro de traballo heterosexual “sae do armario”: se está
casado ou casada, se ten fillos...
Pero en canto dicimos algo da
nosa vida afectiva, atopamos todo tipo de reaccións. E pódese
chegar a que te pasen por alto
para melloras nos postos de traballo, porque antes que nós pode ir alguén que represente “mellor” a entidade, a empresa”.

s

SÓDOUSSEXOS?Laura Bugallo sinala,
de feito, como a propia Lei de
Identidade de Xénero choca cos
intereses dos homes e mulleres
transexuais: “parte de precon-

>>>

’’

O 60% das persoas trans non
se opera, pero quere que no
carné figure o nome co que
se identifica”

’’

Quen nace con xenitais
ambiguos ten que pasar
por unha intervención
cirúrxica para que lle sexa
asignado un sexo”

ceptos que existían antes: se nos
consideraban doentes que precisaban reclusión en centros psiquiátricos (de feito, a OMS segue
a considerar a transexualidade
como unha enfermidade), hoxe
encamíñannos por protocolos
que carrexan asistencia psiquiá-

trica, coma se non fosemos xente convencida do que quere facer e capaz de decidir. De feito, o
60% das persoas trans non se
opera, pero quere que no carné
de identidade figure o nome co
que se identifica. A lei foi definida
de arriba a abaixo arredor da intervención cirúrxica”.
De feito, esta intervención
(que o SERGAS aínda non cobre)
é un problema, pero non o prin-

cipal: a pretensión, por parte da
clase médica, de que é necesaria
asistencia psicolóxica, demostra
que non se considera a transexualidade como un dereito, senón como unha patoloxía.
“Obrígasenos a facer un mapa
cromosómico, e non temos por
que nos definirmos en clave bioloxista. Hai outros condicionantes medioambientais que nos
forman, non somos só cromoso-

AALDEAGLOBAL.5.

mas. En calquera caso, non nos
queremos “curar” non somos
doentes. Por que de querer mudar o nome temos que pasar por
un seguimento psiquiátrico?”
O problema tería as súas raíces na cosmovisión que agrupa á
humanidade en dous sexos, e
entende que non hai máis opción. Un exemplo que exemplificaría até que punto chega esta
imposición para vivir nunha categoría ou noutra, é que quen
nace con xenitais ambiguos ten
que pasar por unha intervención
cirúrxica para que lle sexa asignado un sexo. “Isto demostra o
artificial que é o xénero”, afirma
Meraio, “por unha decisión arbitraria tomada polos médicos, vives unha mutilación salvaxe, e
moitas veces errada: hai individuos que están nun corpo que
non lles corresponde. O problema é o binomio de xénero: hai
que ser homes ou mulleres. É
branco ou negro. Que triste. Nos
querémolo de todas as cores”.G

‘Se existo, por que non me ves?’
Compostela é unha das cidades que máis actividade concentra: amais do IV ciclo de cinema LGBT, que o Teatro
Principal acolleu a semana pasada, a Casa da Xuventude da
Praza do Matadoiro recibe,
dende este martes 24, a mostra
das imaxes que participaron
no II Certame de Fotografía
LGTB Aturuxo. Convocado
pola Federación, a Dirección
Xeral de Xuventude e Solidariedade, que outorga os premios, e a Concellaría de Cultura compostelá, este ano recibiu 21 propostas.
A gañadora, “Cando cres
que me ves”, de Xosé Manuel
Rial Fernández, xoga coas superposicións para suxerir unha
realidade ficticia imposta sobre
a que permanece velada. Os segundos premios foron para Andrea Núñez Briones (autora de
varias das fotografías que ilustran esta reportaxe), polo seu
retrato “MA+MA”, e para Victoria García Muela, por “Dúas”.
Houbo tamén accésits para
Emma Teixeira López, por “Íntimo, pero non oculto”, e Rocío
Basalo Lores, por “Espiral”. Estas cinco imaxes, xunto con outras catro (“R.e.b.e.c.a.t.o.m.”;
“O plástico e a vida”; “Mírame”;
e “Texoiras”), serán colocadas
en varios “mupis” (mobiliario
urbano) da cidade.

Cando cres que me ves, de Xosé Manuel Rial Fernández.

’’

As mulleres, só por seren
mulleres, sofren maior
discriminación.
A sexualidade sempre
lles foi negada”
[Ângelo Meraio]

O lema do Orgullo deste
ano (e do certame), “Se existo, por que non me ves?”,
céntrase na cuestión da visibilidade, en particular, a das
mulleres lesbianas. “A visibilidade é moi importante: boa
parte das discriminacións
(ou todas) veñen dadas pola
ignorancia e o descoñece-

mento”, explica Lucía Vázquez. Ângelo Meraio salienta
que na discriminación e na
invisibilidade social das mulleres lésbicas, machismo e
homofobia van da man: “as
mulleres, só por seren mulleres, sofren maior discriminación. A sexualidade sempre
lles foi negada”.G
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ESTE DEVALO
Francisco Carballo

D

esde 2004 a hoxe sufrimos continuas refregas
entre a oposición e o goberno
do estado. Alfonso Magariños
(Cuntis, 1936) acaba de publicar “Crónica política”, na que,
día a día, analiza o ano 2006:
unha crítica devastadora dos
partidos, dos dirixentes e dos
colectivos de anomía social.
Agora dominan os espazos
mediáticos, o lock out –encerro patronal. Á sua beira os
autónomos expresan a adversidade laboral e nós todos
sentimos a “levedade económica”.
Os gobernos e os bancos queren confundirnos. O Sr. Botín
fala da febre pasaxeira. Non,
o declive económico está aí; o
capital financeiro e a especulación afunden máis os ritmos que eles non ten capacidade de orientar. O medio século de neoliberalismo desenfreado caduca.
O peor, politicamente, é a
emerxencia de partidos “xoseantoniáns” e as afirmacións
centristas a disimular presaxios de fascismo. O centro é
un punto imaxinario. As democracias subliñan elementos de retención ou de avance;
están á dereita ou á esquerda.
Enganar é cruel e perverso.
Os axentes económicos teñen perante nós todos o deber de crear novas condicións
laborais, novas liñas de produción e de distribución. O
mercado non está a solucionar o devalo económico
mundial. Está a ser devorado
por quenllas. El é un factor
con outros. A esquerda política ten que reorientar o proceso económico; esa é a súa
grandeza e a súa responsabilidade. Ten que experimentar,
non entreterse con apaños. As
palinodias congresuais ou “de
cúpulas de consenso” son sereas a impedir a navegación
cara outros sistemas.G

’’

Omedioseculo
de neoliberalismo
desenfreado caduca.”
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É competente a Real Academia
Galega para determinar
o nome do país?
As leis indican que o labor
correspóndelle
ao Goberno e ao
Parlamento e a maioría
das voces sinalan que a
resposta da RAG é
ambigua

H. Vixande

A afirmación da RAG sinalando
que Galicia é a denominación
oficial do país xuridicamente lexítima, respondendo ao requirimento da Consellaría de Cultura é, a xuízo da maioría, ambigua e vai máis aló do que as súas
competencias determinan. O
presidente da Academia, Xosé
Ramón Barreiro, afirma que a
resposta é clara, mais non explica por que o é nin en base a que
competencias.
O 29 de marzo a Academia
reuniuse nun plenario para
emitir un informe de cinco liñas
e dous puntos coñecido agora e
que aborda a cuestión de cal é a
fórmula válida: Galiza, Galicia
ou as dúas. O primeiro punto sinala que as dúas formas son lexítimas. O segundo afirma que
“a denominación oficial do País
normativa e xuridicamente lexítima é Galicia”. O ditame da
RAG non aclara se a entidade
ten competencias para pronunciarse sobre o nome do país
nin ofrece un relatorio dos fundamentos que xustifican a resolución final, único aspecto que
contén o texto.
A polémica que provocou a
difusión deste documento implicou case todo tipo de valoracións e especulacións sobre o
que pretendía establecer e determinar. Nunhas concisas declaracións nas que insinuou
que coa controversia un sector
trata de “enredar”, o presidente
da Academia, Xosé Ramón Barreiro, non aclarou o significado
do ditame. “A interpretación está ben clara. As dúas formas son
lexítimas, como imos estar contra do Galiza de Castelao?, pero
a forma oficial é Galicia”, afirmou Barreiro.
Para o secretario do Consello
da Cultura, Henrique Montea-

O presidente da Academia, Xosé Ramón Barreiro [á dereita] co conselleiro da Presidencia, Xosé Luís Méndez Romeu.

’’

Ainterpretaciónestáben
clara, as dúas formas son
lexítimas, como imos estar
contra do Galiza de
Castelao?, pero a forma
oficial é Galicia”
[Xosé Ramón Barreiro]
Presidente da Real Academia.

’’

A Academia pronúnciase
sobre a corrección da
forma pero parece que se
pronuncia sobre a
oficialidade do nome do
país, algo que non lle
corresponde”
[Henrique Monteagudo]
Secretario do Consello da Cultura.

gudo, na polémica hai un “malentendido”, aínda que admitiu
que no segundo punto da comunicación da RAG á Consellaría de Cultura, sobre a denominación oficial do país, “a resposta é ambigua”. “A Academia

pronúnciase sobre a corrección
da forma pero parece que se
pronuncia sobre a oficialidade
do nome do país, algo que non
lle corresponde”, sinalou Monteagudo.
O punto primeiro do artigo
10 da Lei de Normalización Lingüística sinala que “os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega” e a disposición adicional afirma que
“nas cuestións relativas á normativa, actualización e uso correcto da lingua galega, estimarase como criterio de autoridade o establecido pola Real Academia Galega”.
Na devandita Lei de Normalización non se sinala que organismo é competente para determinar o nome oficial da Comunidade autónoma, mais o
Estatuto de autonomía refírese
en todo momento a Galicia. “É
ao Goberno e ao Parlamento a
quen lle corresponde determinar como se chama o país”, sinala Monteagudo.
ENREDO. En calquera caso, a Academia si se pronuncia sobre cal
é a denominación oficial do
país. Montegudo pregúntase
se é unha declaración que fai a
RAG motu proprio ou se responde a unha pregunta formu-

A.G.N.

lada no escrito que a Consellaría de Cultura lle remitiu. “De
todos os xeitos –afirma o lingüista–, a Academia non ten
competencia para determinar
o nome; se foi a Consellaría
quen llo preguntou, trabucouse ao elixir a institución; penso
que quen inicia este enredo foi
a Consellaría”.
O que transcendeu da carta
enviada pola Consellaría de Cultura á Academia é a demanda
dunha aclaración “á vista das diferentes interpretacións existentes sobre a lexitimidade do uso
do topónimo Galiza nas publicacións oficiais da Xunta de Galicia”, mais a RAG respondeu a unha cuestión que non se formulara na petición: cal é a denominación oficial do país. De todos os
xeitos, Cultura non difundiu o
contido total da primeira misiva.
En calquera caso, existe unha sucesión coherente neste
xogo de malentendidos. A Consellaría realiza unha pregunta, a
RAG responde a outra distinta e
agora tanto Cultura como o
resto dos departamentos do
BNG realizan a súa propia interpretación do que quixo dicir
a Academia e anuncian que seguirán a usar a forma Galiza.
Entón, para que preguntar e
para que respostar?G
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Gutier Calero e Héctor Tejón, autores de La siniestralidad vial

‘O automóbil causa máis danos que o tabaco’
Antonio Cendán [TEXTO E FOTOS]

Os problemas que ocasiona o
tráfico, afastados das frías estatísticas, veñen de ser obxecto
dun estudo publicado por tres
alumnos da Facultade de Socioloxía da Universidade da
Coruña, baixo o título de La siniestralidad vial, un problema
desconocido (Editorial Sephora). Os seus autores son Emilio Sánchez Ferreira, Gutier Calero e Héctor Tejón. Aquí falamos con dous deles.
Porque enfocaron este ensaio
dende o punto de vista humano?
Gutier Calero: Porque non existían estudos previos dende esta
perspectiva. Quixemos superar
a xestión burocrática administrativa e facer unha chamada a
reflexión.
Héctor Tejón: Había que ir
máis aló da frialdade que representan as cifras da DGT. Agora,
que se está a falar de variacións
no cambio de tendencia, impresiona que se ofrezan datos
de que hai menos mortos. Sen
embargo, o sistema apenas experimentou cambios. É dicir,
que seguimos a vivir na mesma
dinámica na que prima ante
todo a vertixe, a velocidade, os
límites temporais.
Que mensaxe pretenden lanzar
con este ensaio?
G.C.: Dicirlle a sociedade que a
velocidade non é o máis importante. O principal é chegar ao
punto de destino.
H.T.: Tamén facer unha chamada de atención sobre o círculo vicioso que rodea ao
mundo da condución en xeral
que, nunha alta porcentaxe,
non se reduce tan só a ela. Hai
un grande número de factores
que se desenvolven arredor da
mobilidade, como a venda de
coches, a publicidade, o turismo...
Tamén falan da educación viaria.
G.C: Non existe un contido
claro na educación sobre principios e valores. A calquera rapaz que se suba a un coche é
frecuente oírlle expresións do
tipo: “eu controlo”, “eu levo a
máquina”.
H.T.: A masiva circulación de vehículos provoca saturacións nas
grandes poboacións, ruído e outros factores estruturais que poden ser máis graves que cometer
unha infracción de tráfico.

Héctor Tejón e Gutier Calero [desde a esquerda].

’’

Chama a atención
as facilidades que se dan
para adquirir un
automóbil. Longos prazos
e cotas pequenas”

Dedúcese que vivimos nunha
sociedade dependente do automóbil
G.C.: A súa incidencia non se
Accidente en Xermade no ano 2007.

reduce á condución. Arredor
del xorden fenómenos curiosos
coma poden ser o “tunning” ou
o ocio. Para moitos mozos, o
tempo de lecer vai intimamente vencellado ao coche:
festas, deporte e tamén consumo de drogas.
H.T.: Un vehículo, se observas a
publicidade, vai asociado a independencia, nivel social, economía e outros coma distinción. Se tes un bo coche, suponse que es de clase alta.
Vostedes resaltan a función da

publicidade á hora de adquirir
un vehículo
G.C.: Chaman a atención as
campañas que se están a facer polos danos que ocasiona
o tabaco. Non embargante,
ninguén parece querer darse
conta dos derivados dos accidentes de tráfico. A Administración omite os custes médicos da xente que os sofre. O
número de mortes segue a ser
moi elevado, maior dos que
provocan moitas enfermidades.

H.T.: Chama a atención as facilidades que se dan para adquirir un automóbil. Longos prazos e cotas pequenas. Con iso
dá a impresión de que a condución subsúmese nun mundo
de liberdade e conforto. De
feito, fanse spots publicitarios
que non cumpren a legalidade.
As empresas automobilísticas
son sancionadas, pagan a
multa e volven emitir o mesmo
anuncio.
Que función desenvolven as
novas tecnoloxías?
G.C.: Se se usan ben, poden ser
moi positivas e o tráfico non é
alleo ás súas consecuencias.
Non embargante, estase a dar
un fenómeno distinto. Algún
“tolo” colgou en youtube un vídeo dun coche a 180 quilómetros por hora. Esa acción sería
propia dun trastornado. Non
obstante, ten unha interpretación distinta. Ese comportamento é imitado por outros e
aparecen 10 ou 15 vídeos semellantes. Crease unha comunidade que desafía as autoridades, lanzando unha mensaxe
de “a min non me collen”.
H.T.: Os videoxogos tamén teñen unha grande responsabilidade. Os que son simples simuladores dunha realidade virtual, convértense logo nunha
plataforma para descargar a
adrenalina. A simulación é tan
real que se estás ante unha reprodución de fórmula 1, pódeche dar a impresión de que es ti
o que vai no circuíto.
Existiría un sistema viario idóneo?
G.C.: Pódese crear algún semellante ao de Suecia, a Visión 0.
Sábese que non é posíbel evitar
os accidentes, pero si evitar as
consecuencias máis graves:
baixar o número de vítimas e
feridos sen grandes secuelas.
Con todo, aquí a administración non fai o posíbel para que
a baixada de vítimas sexa
maior. Unha boa proba é que
non se eliminan a meirande
parte dos puntos negros.
H.T.: A liña que se debería seguir é a do economista Galbraith. Nun sistema de mercado ten que existir un equilibrio entre a oferta pública e a
privada. Cando a privada supera a pública en consumo
prodúcese un desequilibrio.
Das súas consecuencias somos
vítimas todos.G
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Pecha sen conclusións a comisión da axente electoral
“con este goberno, quen as fai
as paga”, a diferenza da era Fraga. Aymerich remitiu a un expediente informativo da Consellería de Traballo a posíbel depuración de responsabilidades.
Unha estratexia que desatou a
ira de Miranda, quen cualificou
aos socialistas de “piratas da democracia” coa “patente de corso outorgada polo BNG”.

O bipartito fai
recomendacións xerais
M. Vilas

PSdeG e Bloque deron por rematada a Comisión de Investigación da suposta axente electoral socialista cunhas tímidas recomendacións. O ditame proba
que María Isabel Blanco viaxou
cun billete de Presidencia (xestionado pola deputada socialista
Marisol Soneira), foi contratada
por Viticultores do Castro pero
traballou en Unións Agrarias
(dúas organizacións próximas
ao PSdeG) e participou en Bos
Aires en actos do candidato socialista á alcaldía de Muxía.
O peso das probas levou hoxe a Carlos Aymerich, voceiro
do Bloque, a admitir no Pleno
da Cámara que “isto non é unha montaxe do Partido Popular”. Porén, as conclusións
aprobadas por BNG e PSdeG
evitan pedir responsabilidades
e só recomendan modificacións electorais xerais.
OPPPIDEADIMISIÓNDEVARELA.O pacto indigna ao PP, que pide a dimisión do conselleiro de Traba-

María Isabel Blanco na Comisión Investigadora.

“Se ninguén responde, o
presidente será o responsábel”
advertiu Miranda en referencia
a Touriño, quen lle entregou á
Blanco unha distinción da fundación socialista Iniciativas XXI
polo seu traballo na diáspora.

PEPE FERRÍN / A.G.N.

llo, Ricardo Varela, departamento que concedeu a subvención. O deputado conservador
Antonio Rodríguez Miranda reclamou tamén “responsabilidades” ao secretario xeral de
Emigración –oficina que entregou o billete de avión– e ao conselleiro de Presidencia por non
investigar a fondo o asunto.

OBLOQUEDIQUEAGORA‘QUENASFAIPÁGAAS’. Aymerich detallou as probas

da vinculación de Blanco cos
socialistas. Por exemplo, que
Unións empregou a Blanco na
sede de Vimianzo –con cartos
da Xunta para que traballase en
Viticultores do Castro en Ourense– baixo “ordes directas”
do candidato socialista ao concello de Muxía, Félix Porto.
O nacionalista advertiu que

den unha rebaixa pero estas serven para pagar as pensións e soster o sistema sanitario. A rebaixa
xa se produce constantemente,
xa que o incremento da produtividade supón diminuír a recadación: menos gasto en nóminas=menos recadación. As empresas producen cada vez máis
pero os cadros de traballadores
recórtanse constantemente. A
miña proposta: en lugar de calcular o importe para pagar sobre
o bruto dos salarios pagos, o cálculo debe facerse sobre o total
dos gastos brutos (modificando
o tanto por cento que se aplica
para evitar un encarecemento

inicial). Así conseguimos manter
o nivel de recadación, xa que
non lle afectarían os recortes de
plantel (as empresas pagarían
segundo a produción), e abaratar o custo laboral. Nos gastos xerais a partida por salarios non incluiría a cota empresarial á Seguridade Social. Os soldos custaríanlle un 30 por cento menos ao
empresario. Estimularía a creación de postos de traballo.
–Cálculo das pensións no intre da xubilación. É inxusto que
se un traballador cotiza por cada día traballado, logo se teñan
en conta para o cálculo da pensión tanto os días traballados

como os non traballados. Así
pode ocorrer que logo de traballar desde os 16 aos 50 (34 anos)
pero non o facendo nos últimos
15 antes de acadar os 65, a base
sobre a que se calculará a pensión será de cero. Fálase de modificar os criterios sobre a vida
laboral pero o urxente é que só
se tomen para o cálculo meses
realmente traballados.
–Recoñecemento de dereitos
ás nais traballadoras. Fálase de
mellorar as condicións laborais
das mulleres. Cómpre o recoñecemento do mérito de parir fillos. As nais deixan de traballar
(ou non, en plan heroico) para

‘LEXÍTIMO E NATURAL’. Dende as
bancadas socialistas, Xaquín
Fernández Leiceaga aludiu ao
“ánimo vingativo” de Blanco,
de quen dixo que agora é empregada dun cargo do PP. O
deputado tamén explicou que
as persoas que “supostamente” visitou a axente non votaron nas locais ou non están no
censo.
Leiceaga apostou por modificar o convenio con Iberia que
serviu para darlle o billete a
Blanco, pero lembrou que dous
alcaldes do PPdeG tamén viaxaron a Arxentina a facer campaña grazas ao mesmo acordo. O
socialista cualificou de “lexítimo e natural” que Blanco acudise a actos electorais de Porto
en Arxentina, pois mantiñan
unha relación previa.G

CARTAS
PROPOSTAS PARA UN
NOVO DIÁLOGO SOCIAL
José Luis Rodríguez Zapatero
anunciou que pronto haberá un
“pacto” consensuado entre os
axentes sociais para determinar
o futuro das relacións laborais.
Modestamente, quero propoñerlles algunhas ideas aos
que senten a negociar. Espero
que algúns dos conceptos produzan certo debate e que en
medrando o intercambio de
opinión as partes que negocian
se sintan interesadas.
–Cota empresarial á Seguridade Social. Os empresarios pi-

parilos e alimentalos. Sería xusto
que se lles recoñecese, a efectos
de cubrir os mínimos esixidos de
anos cotizados, un tempo por
cada fillo parido e criado (36 meses podería ser o mínimo). Por
exemplo, a unha nai de dous fillos, cando chegase o intre de
calcular a pensión por xubilación bastaríalle con ter cotizado
polo menos nove anos, xa que os
seis restantes se lle recoñecerían
polos seus dous fillos, traballase
ou non nese período.
Estas propostas están recollidas, xunto con outras, en
www.adebate.net.G
Miguel Anxo Quinteiro
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PEPE CARREIRO

O VOTO DA
EMIGRACIÓN
Susana López Abella

A

Unanimidade para urxir a Madrid
a reforma do voto emigrante
Reclaman a mudanza
para as autonómicas
X.C.

A Cámara galega aprobou por
unanimidade a toma en consideración da Proposición de Lei
para a reforma da Lei de Réxime
Eleitoral Xeral. Os Grupos Parlamentarios do PP e do BNG urxiron hoxe a desenvolver canto
antes a reforma da lei electoral
para garantir que os emigrantes
poidan votar en urna. Así, o deputado nacionalista Iago Tabarés apostou por ‘traballar no
Congreso con urxencia’ e o do
PP Xosé Manuel Castelao Bragaña pediulle ao presidente da
Xunta, Emilio Pérez Touriño,
que ‘extreme os seus esforzos’
para que sexa unha realidade
antes das autonómicas.
Pola súa banda, o viceportavoz do Grupo Parlamentario Socialista, Xaquín F. Leiceaga, subliñou que farán “todo o posíbel
para que chegue a bo porto” a reforma e considerou que a proposición de lei galega nese sentido, que hoxe foi tomada en consideración en pleno por unanimidade, poderase “corrixir no
Congreso para adaptala” á realidade do conxunto do Estado.
Na súa intervención Leiceaga
sinalou que a proposta consensuada polos tres grupos parlamentarios, que deberá ser aprobada en comisión e en pleno antes de remitirse ás Cortes Xerais,
“servirá de punto de partida” para que os partidos aborden a reforma a nivel estatal. Nese sentido, o deputado socialista recordou as “dificultades” de modificar a norma electoral e máis aínda desde un Parlamento autonómico. “Existirán dificultades diversas”, insistiu, para citar entre
outras cuestións referidas á posta
en marcha do voto en urna no

Carlos Aymerich, portavoz do BNG no Parlamento.

marco da organización consular.
PARAASAUTONÓMICAS.Pola súa banda, Iago Tabarés insistiu en que
é necesario que a reforma este
lista para as próximas eleccións
autonómicas, previstas para
2009, e advertiu de que se non é
así haberá que pedir responsabilidades a quen salgan beneficiados dos resultados electorais.
Fronte a iso, Leiceaga asegurou que os sufraxios dos emigrantes son “froito maduro da
súa vontade” e augurou que cando se desenvolva a reforma, os
resultados na diáspora “serán

moi parecidos” aos actuais, nos
que xeralmente o partido que goberna é sempre o máis votado.
De todos os xeitos, Tabarés
congratulouse de lograr unha
proposta de consenso “para
que os mortos deixen de estar
no CERA e ata deixen de votar”
e defendeu o labor do BNG para
logralo, fronte ás críticas de dirixentes socialistas que consideraron que a reforma atrasouse
porque os nacionalistas abandonaron o relatorio posto en
marcha para tal fin.
O deputado popular, Castelao Bragaña, insistiu en recla-

330.000 votantes potenciais
Na súa intervención Iago Tabarés lembrou que xa no mes de
maio tiñan dereito a voto en
Galiza máis de 330.000 persoas
–a cuarta parte dos que teñen
dereito no Estado dentro do
Censo de Residentes Ausentes
(CERA)–, que supoñen o
12,55% do censo galego e que,
segundo a evolución dos últimos anos poderá ir a máis.
“Nos últimos anos –dixo-

por cada alta que se produciu
dun residente producíronse 5
dun votante do exterior, pasando en circunscricións como
Ourense de representar o
17,46% do censo no 2002 a supor na actualidade case que o
21% do total do censo. Fenómeno que se pode incrementar
significativamente coa próxima
entrada en vixencia da reforma
sobre a nacionalidade”.G

MANUEL VILAS

marlle ao xefe do Executivo galego que traballe para que a reforma se axilice e se garanta que os
emigrantes voten en urna nas
próximas eleccións autonómicas. “Pódese chegar, depende de
vostede”, concluíu dirixíndose
directamente a Touriño.G

Propostas anteriores
I Ano 2000, Parlamento do Estado, ini-

ciativa de impulso para introducir as
modificacións precisas para equiparar o sistema de votación. Iniciativa
reiterada en Decembro de 2006 e
Abril de 2007, cando foron aprobadas mais sen resultado práctico.
I Parlamento Galego, anos 2002 e
2005, iniciativas análogas, aprobadas igualmente sen pasar de ser
declaración de intencións.
I Parlamento Galego, 2001, Proposición de modificación da Lei Orgánica de réxime electoral para facilitar o
voto en urna, depuración do Cera,
regulación das campañas no exterior e que os residentes foran tidos
en conta na asignación de representantes polas circunscricións. Non foi
apoiada por PP e PSdeG-PSOE.G

pelamos á responsabilidade política do presidente da Xunta a fin de que no momento de convocar as vindeiras
eleccións autonómicas teña en
conta os prazos necesarios para
completar a tramitación da
proposición de lei encamiñada
a reformar o procedemento do
voto emigrante. Esta semana
tomouse en consideración a
proposición de lei conxunta,
promovida polos tres grupos
parlamentarios, de modificación da Lei Electoral para homoxeneizar o procedemento
de voto dos residentes no exterior co dos restantes cidadáns. É
necesaria a axilización de todos
os prazos para que a reforma
poida estar en vigor nas próximas eleccións, o que permitiría
desterrar as sombras de dúbida
que se sementaron en relación
con estes sufraxios. O sistema
electoral español é un dos máis
xenerosos do mundo, ao concederlles o dereito de voto aos
seus cidadáns en comicios municipais, autonómicos, nacionais e europeos. Porén, as deficiencias detectadas no sistema,
xunto co incremento da participación dos emigrantes nos diferentes procesos electorais, suscitou dúbidas razoábeis sobre a
transparencia dun procedemento que debe ser reformado
con urxencia. A participación
electoral dos emigrantes nos
procesos electorais celebrados
en España remóntase a leis sancionadas 31 anos atrás. Nas últimas xerais, o censo de españois
residentes ausentes sumaba
1.198.811 electores, dos cales
325.602 son galegos (27 por cento do total). Os residentes ausentes supoñen o 12 por cento
do censo de Galicia. É moi importante transparentar con urxencia o voto dos nosos residentes ausentes con todo as garantías democráticas.G

’’

É moi importante
transparentar
con urxencia
o voto dos nosos
residentes ausentes”
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A intransixencia da Comisión Europea
rompe a folga dos armadores
Marín e A Mariña
primeiras
en desamarrar a flota

X.C.

A ministra de Medio Rural e
Marino, Helena Espinosa, admitiu que na reunión de xullo a
Comisión Europea non vai dar
axudas ao combustíbel procedentes do Fondo Europeo de
Pesca. Na reunión do Consello
de Ministros de Pesca non foi
suficiente o peso político de España, Italia ou Francia, e o comisario Joe Borg finalmente
admitiu os argumentos dos países que entenden que aportar
diñeiro con este destino non
incentiva a investigación e a innovación no sector.
A medida defrauda as expectativas postas polos armadores, porque mesmo o aumento do tope de axudas do
Estado por empresa, a comisión amósase disposta a pasar
dos 30.000 actuais aos
100.000, aínda que Espinosa
xa advirte de que a última vez
que se aprobou nunha me-

Armadores e mariñeiros manifestáronse diante da Xunta en Santiago.

dida desta caste tardou dous
anos en poñerse en práctica.

FLOTAÁMAREMANIFESTACIÓN. Independentemente da negociación europea os barcos de altura xa empezaron a saír a traballar incapaces de manter
máis tempo a situación de
amarre. A costeira de bonito,
que xa tiña que ter comezado

hai quince días púxose en
marcha en Burela e tamén
partiron os barcos de Marín. A
decisión das grandes flotas de
Vigo, Ribeira ou A Coruña dependían dunha decisión a tomar pola patronal Cepesca,
aínda que todo indica que os
armadores galegos queren levantar xa o paro.
O pasado luns unhas tres

OTTO / A.G.N.

mil persoas –6.000 segundo a
organización– se manifestaron
por Compostela para pedir
axudas aos barcos de altura. Os
manifestantes, entre os que estaban deputados do PP como o
ex-conselleiro Henrique López
Veiga. acusaron a conselleira
de Pesca de ‘estar desaparecida’ e lanzaron bengalas contra a sede da Xunta.

“Onde están os de Nunca
Máis?”, “Ea, ea, ea, Touriño á
batea” e “Se isto non se
amaña, na próxima visita traemos dinamita” foron algúns
dos berros mais coreados na
manifestación, convocada
pola Plataforma do Sector
Pesqueiro, entre o Obradoiro
e San Caetano.
Xa diante da Catedral de
Santiago os manifestantes
lanzaron máis dunha ducia de
botes de fume e bengalas, que
cubriron a praza dunha densa
nube. A escena repetiuse ao final da mobilización fronte a
sede do Executivo Galego,
onde os máis exaltados lanzaron bengalas dentro do recinto administrativo e empurraron o valado exterior. Con
todo, os antidisturbios limitáronse a observar de preto.
Os manifestantes reclamaron “medidas de choque para
poder saír ao mar” ao Goberno ante a suba do gasóleo.
Entre elas figuran a baixada de
impostos da Seguridade Social e subvencións directas
maiores dos 30.000 euros por
empresa xa comprometidos
polo Goberno Central.G

al,
o’
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LÍDER A PRAZOS

Xosé Luís Baltar, presidente do PP de Ourense

‘Sen dúbida:
teremos maioría absoluta nas galegas’
Puntual e en primeira fila
da delegación galega,
Baltar brinca ao son
da música do PP e
non se nega a valorar as
expectivas do PP galego
após a cita de Valencia

Xan Carballa / VALENCIA

Ten peso abondo o PP galego
para a militancia que achegan?
A nosa representación no congreso, desde o momento en que
Feixóo presidiu a comisión de
Estatutos, a máis importante e de
máis debate, e coa presidencia
de Mariano Raxoi, tamén galego,
xa expresa o peso da nosa delegación. Temos que deixarlle as
mans libres para que conte con
xente das outras autonomías.
Agora todas as eleccións internas serán con primarias?
O cambio nos estatutos supoñen unha maior democratización. O xeito no que se convocarán os congresos e os xeitos novos de elixir os presidentes, con
participación directa de todos os
militantes, penso que cobre as
expectativas que moita xente
tiña posta nestas mudanzas.
Afectará tamén ao seu proceso
de substitución en Ourense?
Aféctanos a todos. É unha
norma para os congresos nacionais, autonómicos e os provinciais, pero non incide nos congresos das localidades. Pero sobre a miña marcha teño que deixar claras algunhas cousas. Se estivésemos gobernando na
Xunta, probabelmente xa me tería marchado. Pero non abandono o barco cando pode haber
unha vía de auga ou cando estamos na oposición. Non me escapo, pero penso que hai que ir
pensando no relevo. O presidente do partido en Galicia dixo
que non tocaba falar agora diso,
pois de acordo, pero dentro dun
ou dous anos temos que facelo e
non quero que nos pille o touro.
Non darei a espantada, porque
aínda que pense nos meus intereses persoais débome aos cargos de Ourense e non os podo
deixar abandonados. A min
tanto me ten seguir un ano ou

XAN CARBALLA

’’

É inviábel un pacto do PP
co BNG, non porque non
estemos nós dispostos
a pactar, senón porque os
militantes do Bloque
non o van permitir”

dous máis, pero pídolle ao meu
partido non continuar nestas
responsabilidades e non vou ser
un obstáculo para ninguén porque o partido é o fundamental.
A un ano das eleccións galegas o
panorama parece fixo, ou conseguen maioría absoluta ou permanecen na oposición.
Recuperaremos a maioría absoluta, non o dubide. Polo demais
é inviábel un pacto do PP co
BNG, non porque non estemos
nós dispostos a pactar, senón
que o Bloque non o vai permitir,
por máis que se lle ocorra a algún
dirixente do BNG, non o van deixar. Ademais nós non lle consentiríamos ao BNG, no hipotético
caso dun pacto, o que se fai hoxe

no goberno de Galicia: habería
un só presidente e unhas consellerías únicas, que hoxe son consideradas cotos de cada partido.
Podemos pactar sen pór en risco
o cerne fundamental do PP. Nas
cousas accesorias podemos pornos de acordo con calquera.
Pero o Bloque nunca pactará co
PP porque a maioría dos seus
militantes non o queren.
Non salva nada da xestión da
Xunta?
Vexo moito falar de propaganda
e moitos proxectos sen levar
adiante. Fálase dun plan de estradas pero é cara o 2020, temos
unha lei de dependencia na que
ninguén cobrou desde o 1 de xaneiro, e no día a día non vexo
nada práctico. Vánselle pasar así
os catro anos. E mesmo vexo que
caen nos mesmos “vicios” que
nos achacaban a nós.
Está pensando en decisións
como a supresión das sociedades de desenvolvemento rural?
Podía estar dacordo co Bloque
se dixese que se ía desfacer do
que chamaban tinglados e chiringuitos do PP, pero se o fan
para substituílos por outros se-

mellantes, pois que adapten
aqueles á súa comenencia política e os fagan funcionar. Eles falaban de que a transparencia política estaba en facer unha administración pura e montaron outros semellantes. Así non vale.
Vostede é presentado recorrentemente en Madrid como o derradeiro cacique dunha época
que xa quedou atrás. Supoño
que non acepta ese retrato.
Non estou nada de acordo por
unha razón sinxela. Unha persoa que leva corenta anos na primeira liña da política non pode
ter todos eses defectos que lle
achacan. A min véñenme visitar
á Deputación persoas con esa
imaxe preconcibida, e marchan
dicindo que é inxusto que me
tratan así; pode ser que o fagan
por gabarme, pero son moito
máis demócrata do que eles
pensan e no único que pensei
sempre foi en procurar o apoio
dos de abaixo. Os que están
arriba poden ter un bo concepto
de ti un tempo, pero cámbialle a
lúa e fóra. Pero se te sacrificas polos teus militantes eles non che
fallan nunca.G

Antón Losada

M

ariano Raxoi acaba de
pagar en Valencia unha
parte importante da hipoteca
que o seu liderado tiña co aznarismo. O marianismo xa ten
credo: deixar de ser un partido
que empurra a xente a votar o
PSOE por medo. Pero tamén
deixa aínda no ‘debe’ a clara
anotación de quedárenlle unhas cantas cotas por lles pagar a
uns banqueiros quen non se
caracterizan precisamente
pola súa paciencia.
Encabezados xa sen disimulos por un Aznar cada vez máis
metido no papel de Julio Iglesias e que sen despeitearse
puxo o auditorio en pé e a falar
mal do líder, os chamados críticos non lle aforraron ningún do
pasos do rosario valenciano ao
emerxente marianismo. Desplantes, apertas de collela con
papel de fumar, bicos para todos menos para o da barba e o
dubidoso título de bater o récord mundial na colleita de votos en branco nun partido
acostumado a aclamar o líder
ao entrañábel estilo soviético.
Facendo o que debeu facer
hai dous anos: arrodearse de
xente nova que llo deba todo en
vez de vivir arrodeado de xente
da súa quinta convencida de
que o líder é de goma e llelo
debe todo a eles, Raxoi inicia co
seu equipo o difícil camiño do
liderado de verdade e non o da
señorita Pepis, como tiña antes.
De momento, os críticos terán que calar. Cobraron dun toque todas as cotas da hipoteca
que pesa sobre o liderado a prazos de Raxoi. A seguinte letra
vence nas eleccións vascas.
Seos resultados populares non
superan os obtidos hai catro
anos, sacarán en procesión a
mártir San Gil e a frase de Jao,e
Mayor Oreja no plenario valenciano volverá ser un principio
político: “Más vale solos que
mal acompañados”. G

’’

O marianismo xa ten credo:
deixar de ser un partido
que empurra a xente
a votar o PSOE
por medo”
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ENPOLEIROALLEO
RAXOI SEN NOVO
DISCURSO
La Voz de Galicia
(luns 23 de xuño)

Nun artigo que rompe moldes co
que até agora se publicou en
prensa, o columnista de La Voz
de Galicia, Xosé Luís Barreiro Rivas di que os militantes do Partido Popular están “convertidos
agora a un laicismo acomplexado, de corte zapateril, esquecéronse de ler a Biblia antes de comezar o longo camiño que os vai
levar dende o XVI Congreso de
Valencia até as auras vacuas, que
é unha forma moi fina e caritativa
de dicir ningunha parte”. Apunta
tamén que aínda que Raxoi non
é posaznarismo é unha tardía supervivencia dunha época na que
as nostalxias imperiais levaron a
enfrontamentos con vascos e ca-

taláns. Sinala que o pretendido
cambio que quere darlle Mariano Raxoi ao PP ten que levar aparellado un novo discurso, novas
alianzas sociais e unha capacidade de diálogo, aspectos estes que,
na opinión do colaborador do
rotativo herculino, non se están a
dar por ningures. Conclúe o seu
comentario afirmando que o
partido de Raxoi loce lustroso
nos mercados políticos, pero que
aínda son moitos os cidadáns
que murmuran a orella do burro
do xitano: “O que non te coñeza
que te compre”.G

AS PRESENTACIÓNS
DE AL GORE
Wired
(venres 20 de xuño)

A revista Wired dedícalle unha
reportaxe a Al Gore e a forma de

Al Gore.

BRETT WILSON

facer presentacións como as
del. “O espectáculo da presentación de diapositivas fálalle ao
mundo das tormentas. A presentación do quecemento global de Al Gore, ofrecida na película Unha verdade incómoda, é
probabelmente a que máis éxito tivo xamais. Desde a súa estrea, a película que consolidou o
movemento mundial de pre-

vención contra o cambio climático, gañou dous oscar e axudou
a Gore a gañar o Premio Nobel
en 2007. A película é tamén un
exemplo do que pode facer un
pase de diapositivas efectivo. As
presentacións son unha vía poderosa para conseguir difundir
as nosas mensaxes, tanto verbalmente como visualmente”.
Un traballo de Nancy Duarte
explica os pasos senlleiros para
acertar: coñecer a audiencia, saber facer un espectáculo de presentación, memorizar a mensaxe, mirar á audiencia, usar letras
grandes, empregar imaxes de
calidade, pagar polos dereitos
das imaxes e elixir as ferramentas axeitadas. “outro fenómeno
está a acontecer nas redes sociais. Unha empresa comezou a
facer presentacións para a páxina de vídeos You Tube. Algunhas presentacións víronas máis
de medio millón de veces”.G

A EUROCOPA
DOS POBOS
El País
(mércores18 de xuño)

O columnista do xornal madrileño El País, Miguel Ángel Bastenier, escribe nas súas páxinas de
deportes un artigo no que sinala
que os países que disputan a Eurocopa de fútbol representan ás
tres grandes agrupacións étnico
lingüísticas que poboan o vello
continente. O autor compara as
diferentes culturas que se dan cita neste evento. Así, constata que
as seleccións latinas representan
a 170 millóns de habitantes e a
súa renda per capita aproxímase
os 20.000 euros. Mellor parados
neste eido saen os xermánicos
que, a pesar de representar menos poboación, 130 millóns, a
súa renda é a máis grande da Eurocopa cunha media de 30.000
euros. No polo oposto sitúanse
os eslavos que, a pesar de ser
maioritarios en canto a poboación, non superan os 10.000 euros. Pero a ampla análise de Basternier non se limita a aspectos
económicos. Ten en conta tamén os de carácter sociocultural
e lingüístico. Así, apunta que a
diversidade cultural faise cada
vez máis patente neste torneo no
que xa xogan un grande número
de futbolistas de distintas etnias,
malia que os brancos representen aínda o 90 por cento. Remata
sinalando que “Todas as grandes culturas e relixións están
concernidas na Eurocopa. Esa
diversidade chámase, a máis de
fútbol, Europa”.G

MÁIS PAUS
PARA O CAMPO
Ceferino Díaz

A

folga recente do transporte por estrada tivo como efecto dificultar a comercialización das producións
agrarias e gandeiras. Como estamos a falar de produtos perecedoiros, calquera atraso na
saída ao mercado xera un dano certo para os produtores.
Este paro afectou especialmente en Galicia os produtos
gandeiros ao impedir a entrada
de complementos alimentarios
externos para o gando dos que
somos dependentes e a saída
diaria do leite das explotacións
cara á industria.
Os feitos coinciden no tempo
coas reivindicacións dos gandeiros dunha remuneración máis
xusta e estábel polo seu leite, baseada en acordos interprofesionais entre produtores e industria, algo normal noutros países.
Todo isto nun contexto no
que entre os consumidores hai
unha gran sensibilidade ante o
incremento dos prezos dos alimentos, que provoca que as demandas do sector leiteiro non teñan apoio social. Consumidores
que encontraron normal ou calaron ante o feito de que o café
subise en moitos casos 20 céntimos por unidade, seguen a mostrarse escandalizados de que entre xuño e decembro de 2007 o litro de leite no mercado experimentase unha suba semellante.
No período citado os produtores viran mellorar o prezo percibido polo leite en 14 céntimos
por litro –de 0,328 euros a 0,469–,
mentres que para o consumidor
os prezos pasaron de 0,78 euros
por litro a 0,97de media. Hoxe o
prezo medio que cobran os produtores baixou nove céntimos.
Ao consumidor baixoulle un.
Temos así que se os nosos
gandeiros tiñan problemas, a
folga do transporte que afectou
os recolledores tampouco foi
unha axuda. G

’’

Este paro afectou
especialmente
os produtos gandeiros
ao impedir a entrada de
complementos
alimentarios
externos ”
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A folga en Telemadrid cortou as emisións.Dende minutos antes das 13h do
martes , o negro fíxose coas pantallas das televisións porque a dirección "négase a estabelecer un compromiso sobre unha porcentaxe mínima de produción
interna de programas e deportes, a cumprir o 75% de contratos fixos e a respectar a suba do IPC real", segundo os convocantes. A dirección xeral da canle asegura que a convocatoria é "unha das maiores irresponsabilidades que os sindicatos puideron cometer".A dirección de Telemadrid renunciou a solicitar servizos mínimos "para que o dereito de folga se exerza con liberdade".G

XVI CONGRESO DO PP

Raxoi suaviza o discurso do PP e
abandona a crispación
Sae vencedor
do congreso a falta
dunha vitoria
electoral que faga
esquecer a Aznar
Xan Carballa / VALENCIA

Costoulle tres meses e un día, o
primeiro do congreso de Valencia, pero finalmente Mariano
Raxoi librouse do corsé de Aznar.
O ex presidente do goberno non
sabía que autorretrato de futuro
se fixo cando na crise do Prestige
falou dos que “ladraban o seu
rancor polos currunchos”, porque esa foi a imaxe que deixou
en Valencia, onde a pesar de dar
un “apoio responsábel a Raxoi”,
reivindicou toda a súa época
(“da que non temos nada de que
nos arrepentir”), singularizándoo na dupla Acebes e Zaplana.
Quixo humillar e condicionar a
Raxoi pero o pontevedrés pasoulle por enriba con toda a cabalaría organizativa, un 84% de
apoio dos compromisarios, todas as caras principais do partido renovadas e a certeza de que
“dez millóns de votos son importantísimos, pero necesitamos máis se queremos volver
gobernar. Sobre todo temos que
conseguir que ninguén se mobilice contra o PP porque resultamos antipáticos”. Adeus Aznar.
BÁGOAS SOBRE ACEBES. Foi un choque de imaxes, discursos e decisións. Con minucioso coidado a
organización colocou as pezas
do horario congresual. O primeiro día era para gloria de Acebes,
que aínda que é a clara imaxe do
pasado, permaneceu até o último día sen atacar a Mariano Raxoi. Premiáronllo no congreso e
descontóuselle que o seu discurso de despedida fose o inicio das
voces que se reivindicaban defensores das esencias fronte aos
que querían dar un golpe de timón. Aínda sabedores de que o

A nova cúpula do PP acabou con toda a vella garda de Aznar.

’’

Os críticos ademais
fixéronlle o favor de votar
en blanco desbaratando
o argumento de que
Valencia vivira un
Congreso á búlgara”

’’

Raxoi nin se inmutou con
Aznar. Aplaudiu cando non
quedaba outra e
permanecía impertérrito e
evitando poñer caras
cando non lle gustaba”

Reportaxe Gráfica: XAN CARBALLA

apoio andaría no 80/85% a estratexia dos críticos alimentados
desde a sombra por José María
Aznar, procuraban levantar a
bandeira dos principios como
raia que a nova dirección quería
cruzar. Ao non facer acusacións
directas e personalizadas, as críticas eslúense porque ninguén
entrou a ningunha provocación.
O primeiro día a esgrima ofi-

Música baixo control
Aznar chegou ás dúas da tarde do
venres nun avión privado de empresarios guatemaltecos. Sobrábanlle horas para estar a tempo na
mesa do Congreso, pero o presidente de honor (“eu son o fundador, de honor hai moitos”, replicou
Fraga nunha entrevista) tiña plans

distintos. Quería chegar como estrela. A organización demostrouse
xenerosa, sabedor desa trapela
prevista polo ex -presidente, en
canto fixo a entrada polo medio da
xente, puxeron a sintonía do partido a todo meter. Despois veu a escena dos saúdos fríos a Raxoi, a pai-

xón con Acebes, Mayor Oreja ou
Esperanza Aguirre, e o mutuo ignorarse con Manuel Fraga. No día
da clausura a xogada de chegar
tarde repetiuna, pero desta vez pasou sen pena nin gloria: non tivo
nin música, nin fotos, nin sobre todo aplausos.G

cial correu a cargo de Federico
Trillo. Unha das caras máis marcadas da etapa anterior ten a virtude de aboiar, e mesmo é o encargado de substituír a Ignacio
Astarloa na Comisión de Xustiza
do Congreso. Trillo dixo que permaneceu neutral, “por máis que
algunhas actuacións se pasaron
do admisíbel”, en referencia ao
fogo cruzado previo.
Acebes foi tan gabado, que
logo de pasadas as emocións,
bágoas familiares e aplausos de
catro minutos quedou opacada a súa reivindicación das
esencias. Foi outro exceso de
freada ou outra habilidade da
dirección, que deste xeito axudaba a minimizar o desaire de
Aznar, chegando tarde e discriminando a bós e malos segundo a intensidade ou a frialdade
do seus saúdos. Quedaba saber
>>>
do seu discurso.
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>>> FRAGA CONDICIONA A AZNAR. O
sapo había que tragalo na mañá
do sábado. As votacións garantían que os titulares do domingo ían ser todos para Raxoi, pero
quedaba a incógnita de como
deixaría marcada a militancia o
discurso de Aznar. Preparou o
terreo de xogo Manuel Fraga,
menos aplaudido que noutras
ocasións, pero seguro de que un
discurso corto e con poucas ideas era o máis útil, despois de
empregarse a fondo nas escaramuzas previas nas que foi calificado de traidor ás portas da rúa
Génova.
O presidente fundador ignorou todo o que se dixera, desprezouno mesmo, e sen entrar
en máis gabanzas que á organización valenciana, sentenciou
“o PP é un partido de centro reformista” e felicitouse porque
os resultados electorais recentes “reforzan o bipartidismo”,
unha idea central do pensamento de Fraga. Seguiu a
emendar a plana ao Aznar que
precedía reivindicando “temos
que actuar nun país que non é o
mesmo nin de trinta anos nin
de catro anos atrás. Iso sabémolo gracias aos estudos do Instituto de España, dirixido por Salustiano del Campo”. Outro xeito de ningunear á FAES.
DUELO DE DISCURSOS. Aznar cruzouse con Fraga camiño da tribuna.
Non se fixeron caso. Aznar goza
de predicamento e busca o
aplauso fácil, aínda que só sexa
por lembrar glorias idas, e ademais sabía mellor ca ninguén
que era o cartucho final da súa
traxectoria política. Primeiro
presentouse mansamente, “to-

ESPAÑA.15.

Prensa ‘clandestina’
Como todos os Congresos políticos, en Valencia había postos para
todos os gostos. Desde horchata e
zumo de clementina gratis, a zona
de relax patrocinada pola consola
Wii ou posto da FAES. Pero alí non
entraba máis prensa gratis que a
autorizada polo partido. Raxoi
presumiu de que a el non o gobernaban desde fóra e por suposto só dous xornais tiveron ‘nihil
obstat’: ABC e La Razón. Nin rastro
da cabeceira de Pedro J. Ramírez.G
María Dolores de Cospedal, nova secretaria xeral, foi unha das grandes figuras do evento.

do o mundo sabe que son un
máis entre 750.000 (...) un disciplinado militante (...) que nada

Plenos convertidos
en mitin
As obrigas legais e estatutarias
converten as ordes do día nun rosario de relatorios. Pero ninguén
se atén ao guión, agás o encargado das contas. Daquela o congreso deriva nun mitin sucesivo, e os
debates restrínxense ás comisións. Federico Trillo foi o máis
claro, tiña que falar de expedientes disciplinarios e acabou dándolle leña aos ‘críticos’, para facer
manifesta a súa posición en público. A pleno vai todo decidido e
as votacións foron de rutina. Os
únicos “non” foron dos que esqueceron baixar a man despois
de votar “si”. A lista directiva foi
outra cousa: censo, urnas e espectáculo mediático, con tirada

pedín, non xogo a nada e fago o
que me mandan” e a seguir soltou todo o seu relatorio de agravios e esixencias: recuperar os
símbolos de María San Gil e Ortega Lara, destacar a Zaplana e
Acebes por riba de toda a executiva saínte, burlarse do centrismo (“camiño imposíbel dunha
viaxe interminábel”) e marcar
catro condicións para lle dar o
seu “apoio responsábel a Raxoi”
que resumidas serían unicamente manterse exactamente
na mesma política destes doce
anos, “porque non temos nada
de que avergonzarnos”.
O exministro Jesús Posada,
deputado por Soria e outrora
presidente de Castilla-León, foi
lapidario, “foi un discurso improcedente para un presidente
de honor”.
Raxoi nin se inmutou. Aplaudiu cando non quedaba outra e
permanecía impertérrito, evitando poñer caras, cando non lle
gustaba. Sabedor de que el contaba coa última palabra e, sobre

todo, cos votos, agardou ao seu
discurso de candidato para replicar unha por unha as pauliñas
de Aznar. Non citou unha soa
vez a Mª San Gil e deixou claro
que el non revisaba nin un só
principio fundacional do partido, “temos máis de dez millóns
de votos, pero non chega. Temos
que conseguir que nos voten
máis. Iso non se fai abandonando a ninguén de quen nos vota,
aos que todo temos que agradecer. Pero si facendo políticas que
eviten a caricatura que fai de nós
o partido socialista”. En certo
sentido Raxoi recolleu aquela
idea de Ruíz Gallardón tres anos
atrás, “algo faríamos mal para
que non nos voten”. A mensaxe
que en todo caso mandou Raxoi
para o futuro foi clara: mesma
política, pero sen crispación,
aparecendo como “oposición
responsábel que fai propostas
pegadas á realidade” e renovación total de caras.
UN PARTIDO BAIXO CONTROL. Despois

de toda a quina do último trimestre, non lle tremou a a man a
Raxoi á hora de configurar a nova directiva. Foi amplo no organismo maior (Xunta Directiva),
restrinxiu o abano no Comité
Executivo, e quedou cos de confianza máxima para o Comité
Executivo e núcleo reducido
deste. María Dolores de Cospedal (secretaria xeral), Javier Arenas (vicesecretario de política territorial), Esteban González Pons
(Comunicación), Ana Mato (Organización) e Soraya Sánez de
Santamaría, serán os encargados con el mesmo de ser “o novo
PP”. E para demostrar quen
manda, Ruíz Gallardón entra coas mans libres de responsabilidade nese núcleo duro e con
Mari Mar Blanco pásalle a goma
de borrar a María San Gil como
“único referente moral”. Os críticos ademais fixéronlle o favor de
votar en branco, medindo as súas forzas (16%) e desbaratando o
argumento de que Valencia vivira un Congreso á búlgara.G

A excepción de Navarra

José María Aznar
nun corredor
da Feira de Valencia

Unha vez electo Raxoi, o acto
de clausura do congreso popular foi tedioso. Nacho
Uriarte, Camps, Rita Barberá,
Wilfred Maertens ou a secretaria xeral María Dolores de
Cospedal, foron subindo ritualmente antes de Raxoi poñer punto final. A excepción
da mañá é a mesma do PP:
Miguel Sanz presidente de
Unión del Pueblo Navarro e
da comunidade foral. Subía á
tribuna en virtude do acordo

de colaboración que ten asinado co PP, e realmente foi o
verdadeiro mitineiro da mañá. Mesmo chegou a deslizar
no seu discurso unha velada
advertencia, que sorprendeu
a un discreto Raxoi, “este home algún día terá que contar
as que lle fixeron pasar nestes
meses”.
O chamativo da presenza
de Sanz é que confirma unha
excepción que o PP procura
non airear en exceso: o Partido

Popular renunciou a existencia
propia en Navarra. A cuestión
é relevante porque o novo discurso de Raxoi insiste en que a
súa formación ten “unha opinión única en calquer lugar de
España, porque o Estado das
Autonomías xa está pechado”.
De feito as delegacións agrupábanse no cogreso baixo as súas
propias bandeiras, mesmo
Melilla e Ceuta, e botábase en
falta a enseña navarra. Poden
tomar nota o PSOE e o PSC.G
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CORRUPCIÓN
Xosé A. Gaciño

A

xeografía da corrupción
urbanística en España percorre especialmente todas as
zonas de turismo masivo, ao
longo da costa mediterránea e
até as illas Canarias, aínda que,
antes de que estourase a burbulla inmobiliaria e as irresponsabilidades construtoras se estendían sen limitacións, apareceu
onde menos se esperaba, mesmo na propia meseta castelá, en
zonas máis ou menos perto de
grandes núcleos urbanos do
centro da península.
O novo caso destapado no
municipio malagueño de Estepona volve centrar a atención
na famosa costa do Sol, onde a
semente do populismo especulador de Jesús Gil aínda segue a
dar froitos. Como en Marbella,
onde a Operación Malaya implicou todos os herdeiros políticos de Gil, tamén en Estepona
gobernaban, xunto con socialistas, andalucistas e Esquerda
Unida, o Partido de Estepona,
formado polos que foran concelleiros do GIL. Tanto estes como
algúns dos edís socialistas, entre
eles o alcalde, aparecen implicados na Operación Astapa, o último caso de corrupción urbanística na Costa do Sol.
O fenómeno constitúe, sen
dúbida, o punto fraco da integridade de case todas as forzas políticas, por moito que os seus líderes insistan en que a inmensa
maioría de alcaldes, concelleiros
e políticos en xeral son persoas
honradas. Pero non se coñecen
casos de control interno dos
propios partidos, que parece
que son sempre os últimos en
decatarse, despois de que denuncias externas ou investigacións policiais saquen á luz as
historias de corrupción.
Por iso, sempre queda a dúbida sobre as direccións dos partidos afectados: se son cómplices
ou despistados incompetentes.G
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Non se coñecen casos de
control interno dos propios
partidos,
que parece
que son
sempre os
últimos en
decatarse”
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O PSOE tentará que os votantes
de Batasuna queden na casa
O debate do 27 de xuño
no Parlamento vasco
sobre o polémico
referendo de Ibarretxe
prodúcese nunha
situación por normalizar,
na que hai cidadáns que
non poden votar ao
partido que desexan ao
estar ilegalizado
H.V.

Ás nove e media da mañá do 27
de xuño comeza no Parlamento
vasco o debate para a resolución
definitiva do polémico referendo que o lehendakari Juan José
Iberretxe pretende convocar o
25 de outubro. Mais este non é o
único aspecto que pon de manifesto a falta de normalidade política no País Vasco. Hai outros,
como que máis de cen mil persoas non poden votar ao partido
que desexan porque a xustiza
ilegalizou forzas como Batasuna.
E mentres parte da cidadanía ten
limitado o seu dereito a sufraxio,
os partidos estatais agardan que
os votos non beneficien o PNV.
Batasuna e outras forzas políticas da esquerda abertzale foron
ilegalizadas polos tribunais debido ao vencellamento coa ETA.
Con todo, os votos que reciben
non poden prohibirse e non está
claro se poderían beneficiar a outras forzas. En calquera caso, non
se prevé un transvase masivo de
votos entre nacionalistas, como
aconteceu noutros comicios.
EFECTOS PERVERSOS. A ilegalización
de Batasuna deixou á ETA sen a
plataforma política que lle facía
de altofalante e sen que se producise unha vaga excesiva de
protestas nas rúas vascas. Desde
este punto de vista, as medidas
iniciadas por Aznar e continuadas polos gobernos socialistas
conseguiron un éxito rotundo.
Pero dous puntos escurecen este
balance. En primeiro lugar o rexurdir dos atentados e, en segundo, o efecto perverso para unha
democracia de que unha parte
significativa do electorado non
poida votar a forza que desexa.
Agora, diante das eleccións
autonómicas que terán que celebrarse a finais de ano ou principios de 2009, o obxectivo do
PSOE, e tamén do PP, é que non
se produza un transvase de votos abertzales ao PNV e que os

Juan José Ibarretxe durante unha intervención no parlamento vasco.

’’

Antes a xente vía unha
entente perigosa entre
Mayor Oreja (PP) e
Redondo (PSOE); hoxe o
PSE e o seu líder Patxi
López non se ven como
unha grande ameaza”
[José Félix Azurmendi]
Director de ETB internacional
e analista político.

antigos votantes de HB fiquen
na casa. Deste modo, e en teoría, os nove escanos que na acComposición actual
do Parlamento vasco
PNV-EA .................................................................29
PSE ..........................................................................18
PP .............................................................................15
PCTV .........................................................................9
EB (IU) .......................................................................3
Aralar ........................................................................1

tualidade ostenta o PCTV (marca que se asimila a Batasuna)
pasarían a repartirse, segundo a
distribución da Lei D’Hondt,
máis ou menos a partes iguais
entre as tres forzas principais
(PNV, PSE e PP), de tal modo
que os nacionalistas perderían
o dominio da cámara vasca.
O DESGASTE DO PNV. A isto habería
que engadir que hoxe a situación é distinta a 2001, cando o
PNV obtivo 600.000 votos, malia
que a esquerda abertzale tamén
concorrera naqueles comicios.
Voces como a do xornalista e
actual director da ETB internacional, José Félix Azurmendi,
non prevén un desvío de votos
desde Batasuna cara o PNV aínda que non haxa ningún partido
que represente á esquerda abertzale nas próximas autonómicas.
“Máis ben quedarán na casa”,
asegura. A explicación a este fenómeno, que dá Azurmendi, ten
que ver coa percepción de perigo
do electorado. “Antes a xente vía

VINCENT WEST / REUTERS

unha entente perigosa entre Mayor Oreja (PP) e Redondo
(PSOE); hoxe o PSE e o seu líder
Patxi López non se ven como unha grande ameaza”.
O xornalista de Radio Euskadi, Daniel Álvarez, descende á
aritmética electoral para realizar
unha análise e explica que “desde hai oito anos Araba, a circunscrición primada, non vota PNV e
en Gipuzkoa nas municipais e
nas xerais gañou o PSE, de modo
que, para gobernar, o PNV precisa aumentar o seu apoio electoral en Biscaia”. Álvarez tamén sinala que o PNV vai pagar o custo
de 25 anos de goberno.
Á marxe das estimacións que
fan as forzas políticas sobre as
súas posibilidades electorais, hai
un factor que non se está a ter en
conta; eis a posibilidade de que
poida participar a esquerda
abertzale. Segundo Daniel Álvarez, a sentenza do Tribunal de
Estrasburgo podería coñecerse
publicamente e a ilegalización
podería anularse.G

Erros da xustiza
A xustiza está a xogar un papel fundamental na persecución das actividades da ETA que ás veces queda
en cuestión. Máis aló da ilegalización de Batasuna e dunha eventual
sentenza do Tribunal de Estrasburgo anulando a decisión das autoridades españolas, hai outros exemplos de erros. Un deles é o peche do
diario Egunkaria hai dez anos por
pertencer á ETA. O xuíz da Audien-

cia Nacional. Juan del Olmo empregou como probas unhas evidencias
que serviran para pechar o Egin e
que, en consecuencia, non podían
aplicarse no caso do xornal Egunkaria. Tras dez anos, non hai dunha decisión xudicial sobre o peche.
Doutro caso, aínda que anecdótico, foron protagonistas o xuíz
Fernando Grande-Marlaska e a Ertzainza. A instancias do maxistrado,

a policía autónoma procedeu a retirar en Hernani os monumentos
dedicados ao membro da ETA José
Manuel Ariztimuño, mais incluíu
entre eles un monolito cheo de ferruxe que nada tiña que ver co terrorista. A alcaldesa da localidade
solicitou o levantamento parcial
das medidas cautelares adoptadas
polo xuíz para poder restituír a
obra ao seu lugar.G
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PEPE FERRÍN

Hugo Chávez cambia a Farruco Sesto de ministerio. Despois de catro anos á fronte do ministerio de Cultura venezolano, o arquitecto galego asume a carteira de Vivenda e Hábitat. Farruco Sesto é o terceiro que
ocupa este cargo no que vai de ano. Co cambio, o presidente Chávez
pretende corrixir o déficit de vivendas que, segundo datos oficiais, alcanza os 1,8 millóns de unidades. O novo ministro de Cultura pasa a ser Héctor Soto Castellanos, un home que xa ocupou varios postos de responsabilidade no goberno bolivariano.G

A ameaza da ‘media lúa’ boliviana
O triunfo das propostas
autonomistas do leste
boliviano –a
denominada ‘Media
Lúa’– obriga o presidente
Evo Morales a unha
profunda negociación
para evitar unha crise
nunha área de gran
riqueza enerxética.
Roberto Mansilla Blanco
Analista do Igadi (www.igadi.org).

Constatado o triunfo do pulso
autonomista vía consulta popular nos departamentos orientais
de Santa Cruz, Beni, Pando e Tarija, o panorama político boliviano volve navegar por augas turbulentas.
Fortalecidos pola vitoria nestes catro departamentos, en virtude dunha consulta non recoñecida legalmente polo goberno,
os seus respectivos prefectos, ao
que se engade o de Cochabamba, solicitaron inmediatamente
o adianto das eleccións presidenciais, previstas para finais de
2011, e negáronse a participar no
referendo revogatorio anunciado polo presidente Evo Morales,
que se celebrará o 10 de agosto.
Neste pulso, a petición opositora para realizar un dialogo nacional co goberno a partir do 1 de
xullo semella un toque de atención destinado a deixar sobre a
mesa unha serie de demandas
constitucionais demasiado
complicadas de aceptar para o
goberno.
Morales, pola súa banda,
amósase concentrado en levar a
cabo a definitiva reforma constituínte nacional, peza básica do
seu proxecto de goberno destinado a “refundar Bolivia”. A
oposición acusa de posuír visos
de ilexitimidade por ser aprobada, en agosto de 2007, a través
dunha “asemblea pechada” dirixida polo oficialista Movemento
ao Socialismo (MAS) e os seus
aliados políticos, e con violentos
enfrontamentos entre simpatizantes e opositores.
Nun escenario similar ao

Desde a esquerda, os prefectos de Beni, Ernesto Suárez; Pando, Leopoldo Fernández; Cochabamba, Manfred Reyes; Tarija, Mario Cossío e Santa Cruz,
STR NEW / REUTERS
Rubén Costas, na celebración do triunfo do ‘si’ no referendo de autonomía en Tarija, o 22 de xuño.
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Os prefectos dos
departamentos orientais
pediron eleccións
presidenciais adiantadas”

A fractura social, política
e xeográfica en Bolivia está
determinada pola asunción
de dúas visións de país”

Polo s intereses enerxéticos,
os EE UU e o Brasil están
observando con atención
o pulso”

acontecido en Venezuela no
2004, Morales aceptou recentemente a celebración dun referendo revogatorio como mecanismo legal que dirima o agudo
pulso social e político existente
entre os bolivianos por mor da
súa proposta constitucional. A
plataforma opositora está agora
integrada dentro do Consello
Nacional de Defensa da Democracia cun obxectivo claro: que o

goberno de Morales recoñeza os
referendos autonomistas celebrados unilateralmente.
Non obstante, a negativa
opositora a celebrar o referendo
revogatorio contribúe a tensar
aínda mais o pulso con Morales,
plasmando o que era evidente
desde hai meses: que a fractura
social, política e xeográfica en
Bolivia está determinada pola
asunción de dúas visións de país,

aparentemente irreconciliábeis.
Morales segue contando
cunha sólida aceptación popular, aproximadamente superior
ao 50 por cento, especialmente
entre os sectores indíxenas e
movementos sociais de esquerda. Este factor xoga ao seu
favor debido a que, para ser revogado do seu mandato, a oposición debe superar o 54 por
cento de votación obtido por

Diálogo total para evitar a violencia
Deste modo, o labirinto boliviano agrávase ante unha
non menos probábel perspectiva de violencia no caso
de que o diálogo nacional fracase e o referendo revogatorio non se celebre nos cinco

departamentos opositores.
Morales, quen acaba de realizar lexítimas criticas a Europa
pola súa actual normativa
antiinmigración, deberá probabelmente navegar entre a
complicada aceptación das

demandas opositoras e a celebración dun referendo revogatorio que, no caso de gañar, lexitimaría aínda mais a
súa presidencia e posibilitaría os pasos para a súa reelección no 2011.G

Morales nos comicios de 2005.
A nivel exterior, o presidente
boliviano conta tamén co decidido apoio dos mandatarios de
Venezuela, Ecuador, Cuba e
Nicaragua, a maioría deles incluídos no ALBA.
Pola súa banda, a plataforma
opositora vese a si mesma lexitimada pola alta votación a favor
das súas respectivas autonomías, do efecto que este pulso está
provocando no goberno e polo
feito de que estas rexións orientais, coñecidas en Bolivia como a
“Media Lúa”, concentran a
maior parte da riqueza de petróleo e gas natural, así como a súa
proximidade fronteiriza con socios enerxéticos clave para Bolivia como Brasil e Arxentina.
Estes departamentos “rebeldes”
non posúen apoios exteriores
tan marcadamente visíbeis como no caso de Morales, aínda
que resulta claro que, polos seus
evidentes intereses enerxéticos,
os EE UU e o Brasil están observando con suma atención o pulso que actualmente está polarizando a Bolivia.G
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A directiva europea
de retorno de
inmigrantes esperta
un especial rexeitamento
en América Latina
e deixa ao goberno
español nunha situación
delicada
Charina Giráldez

O goberno español vai facer un
“esforzo diplomático de información” para explicar a nova
directiva europea de retorno en
Latinoamérica. Anunciouno a
vicepresidenta primeira, tras o
alude de críticas chegado da
outra beira do Atlántico. Mª Teresa Fernández de la Vega insiste en que a norma “garante os
dereitos dos inmigrantes”, con
ou sen papeis, polo que as reacción contrarias procedentes do
centro e sur do continente
americano considera que carecen de fundamento.
Despois do 5 de xuño, data
na que os ministros de Interior
da UE chegaron a un acordo
para regular o “retorno dos nacionais de terceiros países”, algúns gobernos latinoamericanos xa expresaron a súa inquedanza co contido desta iniciativa. Daquela o presidente boliviano, Evo Morales, foi o que
expresou con máis vehemencia o seu malestar. Nunha carta
aberta, fixo un chamamento “á
conciencia dos líderes, deputados, pobos, cidadáns e activistas europeos” para que non se
aprobara a directiva.
DIRECTIVA DA VERGOÑA. No texto, o
mandatario indíxena lembra o
pasado migratorio do vello continente até finais da Segunda
Guerra Mundial. Fai referencia
ás “decenas de millóns de europeos que partiron ás Américas
para colonizar, escapar das fames negras, crises económicas,
guerras ou totalitarismos” e salienta a boa disposición das autoridades latinoamericanas á
hora de recibilos “sen visas nin
condicións”. Por esta razón, estima pouco ético que agora a UE,
principal destino dos fluxos migratorios, endureza as condicións de detención e expulsión
dos indocumentados. “Os nosos
emigrantes contribúen á prosperidade de Europa, ofrecen un-

ha solución aos seus problemas
demográficos e financeiros e, ao
mesmo tempo, representan a
axuda ao desenvolvemento que
os europeos non nos dan”. Para
Evo Morales, a normativa complica esta realidade de beneficio
recíproco e, ademais, viola oito
artigos da Declaración Universal
dos Dereitos Humanos de 1948
ao “limitar a circulación libre de
persoas” e “promover o encarceramento sen xuízo”. O presidente boliviano ameaza tamén
con paralizar as negociación coa
UE se sae adiante o proxecto,
que denomina “directiva da vergoña”, e reclama unha “política
respectuosa que permita manter o dinamismo proveitoso para
ambos continentes e que repare
a tremenda débeda histórica,
económica e ecolóxica que teñen os países comunitarios con
gran parte do Terceiro Mundo”.
NOVASREACCIÓNS.Outros países de
América Latina, de diferente
signo político, uníronse ás críticas de Evo Morales o 18 de xuño, cando o Parlamento Europeo lle deu o visto e prace á
normativa. Arxentina, Perú,
Ecuador, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguai, Brasil e
Venezuela manifestaron o seu
descontento cos termos da directiva que, segundo o goberno brasileiro, sementa unha
percepción negativa dos inmigrantes, e solicitaron a súa reconsideración.
O propio José Luís Rodríguez Zapatero ofreceuse a aclarar o contido da norma para garantir que a relación cos países
latinoamericanos siga sendo
positiva. Non obstante, a tarefa
non semella doada. O apoio á
directiva por parte do goberno
español, un dos poucos filóns
progresistas da UE, colleu por
sorpresa a moitos dirixentes estranxeiros. Tamén deixou descolocados os colectivos de esquerda comunitarios que se
sentiron traizoados pola súa
defensa do proxecto, de marcado carácter conservador.
VOTACIÓN INESPERADA. Todo os eurodeputados socialistas españois, a excepción de Josep Borrell, Raimon Obiols e Martí
Grau, votaron a favor da norma,
malia que o Grupo Socialista

VINCENT KESSLER / REUTERS

O conservadorismo
imponse na UE

Membros da ala de esquerdas do parlamento europeo amosan cartaces co lema "Non á directiva do retorno" durante a sesión de
votación da directiva que estabelece regras comúns para a deportación de inmigrantes irregulares, en Estrasburgo, o 18 de xuño.
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O presidente boliviano
considera que a directiva
limita a circulación libre
de persoas e promove o
encarceramento sen xuízo”

Todos os eurodeputados
socialistas españois,
a excepción de Borrell,
Obiols e Grau, votaron
a favor da norma”

Europeo acordara opoñerse a
iniciativa por non recoller ningunha das súas emendas que
rexeitaban os aspectos máis represivos do texto. Coa xustificación de “precisar con urxen-

cia” unha normativa común
en materia de inmigración, os
representantes do PSOE no
Parlamento Europeo sumáronse dalgún xeito as teses migratorias máis tradicionais que

se están a impoñer en Europa.
É certo que o goberno de
Zapatero está en minoría nun
panorama comunitario dominado polos executivos conservadores, pero tamén é verdade
que o apoio a unha norma destas características pode restarlle credibilidade a outras propostas solidarias que pretende
levar a cabo, como a de converter a España na primeira gran
potencia en destinar o 0,7 por
cento do seu Produto Interior
Bruto en proxectos de axuda
ao desenvolvemento.G

Unha directiva polémica
A norma establece que, a partir
do 2010, os inmigrantes sen papeis detidos en territorio comunitario terán trinta días para
abandonar a UE se non queren
pasar até dezaoito meses recluídos antes da expulsión definitiva. Unha orde administrativa será suficiente para envialos
ao cárcere e, tras deixar Europa,
non se lles permitirá regresar
até que pasen cinco anos. Os
menores de idade non quedan
excluídos da directiva e pode-

rán ser repatriados a terceiros
países aínda que ningún adulto
se faga cargo do seu coidado.
Os países membros terán
dous anos para adaptar as súas
lexislacións ao novo marco legal pero non terán a obriga de
endurecer as normas cando as
leis propias sexan máis “garantistas”, como sucede en España
e Francia.
A Eurocámara sacou adiante o texto con 367 votos a favor,
206 en contra e 109 absten-

cións. O Partido Popular Europeo, os liberais e a dereita nacionalista apoiaron a iniciativa.
Os Verdes, Esquerda Unitaria e
parte do Grupo Socialista Europeo rexeitárona.
Os máis críticos din que se
trata dun intento de criminalizar a inmigración ilegal -segundo as estatísticas oficiais, a UE
conta con máis de oito millóns
de indocumentados- e algúns
expertos xuristas aseguran que
viola o dereito internacional.G
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Israel, unido
umbilicalmente aos
EE UU, atrévese a actuar
sen o paraugas da
presidencia
norteamericana”

’’
TECNOFASCISMOS
LATEXOS

AO AXEXO

X.L. Franco Grande

A

’’

No Líbano, o abano de
alternativas limítase a
escoller entre a guerra civil
ou permitir que as
influencias de Hezbolá no
goberno cheguen até o
dereito a veto”

’’

No diálogo Israel-Hamas
estanse a botar sementes
para que agrome a
convivencia”

O sinal do monte Bental, nos Altos do Golán, marca as distancias ás principais cidades de Oriente Próximo.

BAZ RATNER/REUTERS

‘Epidemia’ diplomática
en Oriente Medio
A pronta ‘desaparición’ de George Bush da escena
internacional está a desempoeirar as relacións
diplomáticas entre inimigos até onte irreconciliábeis
en Oriente Medio, caso de Siria, Irán e Israel
Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección
e a Análise Exterior (IPAEX).

Cada vez está máis claro que o
mundo xa non se move ao compás dun só vento. A multipolaridade chegou para quedar. As crises económicas non son globais.Os países desenvolvidos
mergúllanse en crises que non
coñecen noutras latitudes. Os ciclos políticos son rexionais. Europa retorna a fórmulas conservadoras que en América Latina
abandonaron co comezo do século. Os modelos de crecemento
máis exitosos incorporan o Estado como regulador nos sectores
estratéxicos, sen renunciar a
abrirse á economía global...
Pero hai liderados inalterá-

beis que prolongan a sombra do
seu poderío por toda a terra. No
solpor político de George Bush, a
sombra perde intensidade e permite novas xeoestratexias que
até agora serían imposíbeis.
Non foi casualidade que nos
primeiros días de xuño Oriente
Medio celebrase catro roldas
negociadoras entre inimigos
que meteran no baúl os contactos diplomáticos.
Siria e Israel, o goberno do Líbano e Hezbolá, Israel e Hezbolá
e, mesmo Israel e Hamas. Hai
poucos meses ninguén acreditaría nestas posibilidades apadriñadas por valedores tan diferentes como Turquía, Qatar, A Liga
Árabe, Alemaña ou Exipto. Interlocutores máis próximos á area

do conflito, ou na historicamente sorprendente interlocución
alemá entre Israel e Hamás.
Estados como o de Israel,
unido umbilicalmente aos EE
UU, atrévese a actuar sen o paraugas da presidencia norteamericana. “ Afortunadamente,
desta vez, Israel non seguirán
as directrices de Bush”, podiamos ler hai uns días nun editorial do New York Times.

SIRIA.Para o goberno de Tel Aviv,
poder chegar a acordos con Siria é vital. A pesar de non ter fixada a fronteira co veciño, se
chegase a acordos de coexistencia pacífica, neutralizaría que
este país lles dese ampla cobertura a organizacións como Hezbolá ou Hamás que actúan contra o territorio israelí.
Tampouco para Siria os beneficios serían poucos. A súa
vinculación con Irán estreitou
o seu campo de relacións inter-

nacionais, non só cos países
occidentais, senón tamén dentro do mundo árabe. Hai tempo que no goberno tentan osixenar o illamento no que están
mergullados.
No Líbano o abano de alternativas limítase a escoller entre a
guerra civil ou permitir que as influencias de Hezbolá no goberno cheguen até o dereito a veto.

HAMÁS.Quizais o máis sorprendente de todos os procesos negociadores abertos sexa o de Israel
con Hamás. Calquera optimismo é precipitado, mais estase a
botar semente para que agrome
a convivencia. Sobre a mesa están tanto a liberación das fronteiras para os alimentos e bens básicos, os equipamentos sanitarios,
como a conexión dos circuítos
que alimentan a subministración eléctrica. A cambio, Tel Aviv
esixiría que a chuvia de foguetes
cesase nos ceos de Israel.
O mundo sen Bush non vai
ser radicalmente diferente porque as política exteriores dos EE
UU manteñen liñas semellantes, pero non será o mesmo.
Cando a Europa política se
aproxima ás teses do presidente
norteamericano, este xa non vai
estar para recibir a calor dunha
Europa neoconservadora.G

política de agora mesmo
está suxeita ás obsesións
controladoras dos seus políticos. Empezou sendo unha obsesión de George Bush e os
seus neocons, con fins ben tortos, e rematou sendo a de case
toda Europa, incluído agora tamén algún país do tranquilo e
plácido Norte.
As sondaxes dinlles aos políticos que a seguridade é unha
das preocupacións máis acesas
da sociedade. Eles saben, como
todo o mundo, que para conseguiren votos é indispensábel
atender ás demandas da xente
común. E, naturalmente, procuran darlle seguridade. Incluso meténdolle medo no corpo,
como sabemos ben.
Os trebellos que nos esculcan na rúa ou no traballo están
atentando contra a nosa liberdade de movementos; os que
filtran o noso correo, electrónico ou non, fan ilusorias as leis
que garanten o segredo da correspondencia; as bases de datos, que nós non controlamos,
saben de nós moito máis ca nós
mesmos...
O control de cada un de nós
é xa tan estreito que se empeza
a falar de tecnofascismo. As redes de controis que nos apreixan son tan complexas e sutís
–este é un dos seus meirandes
riscos– que podemos nin decatarnos de que estamos controlados. Ou sexa, que poden reducirnos, sen nós ter conciencia
diso, a monicreques.
Empezouse por subliñar a
seguridade e por convencer a
xente de que sen seguridade
non hai liberdade. Era o camiño
máis doado para os dirixentes.
E pode que para os dirixidos,
porque lles dispensaba de pensar. Pero agora imos camiño de
algo moito peor: que podemos
ter a seguridade de que xa non
podemos estar seguros nin de
nós mesmos. G

’’

Os trebellos que nos
esculcan na rúa ou
no traballo están
atentando contra
a nosa liberdade
de movementos”
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Manuel Cao

C

ara a finais do século XIX desenvólvense tecnoloxías
relacionadas co transporte mediante a invención de
motores de maior rendemento aplicados a vehículos e
barcos e é necesaria a disposición dos combustíbeis fósiles que se iban atopando nos EE UU e na área do mar
Caspio. Os pobos nómadas da penínsua Arábiga apenas
reparaban nos recursos do sochán senón que vivían do
comercio e do sector primario polo que as petroleiras
non tiveron dificultades ao inicio en acadar concesións
para sondeos e construción de pozos na área do golfo
Pérsico pois os líderes tribais descoñecían o potencial
dun recurso que apenas valoraban. A historia do petróleo
é a loita entre os posuidores da tecnoloxía para a súa extracción e uso e os ocupantes do territorio que atesoura
as bolsas de cru. O último episodio é a guerra do Irak,
unha pelexa pura e simple pola posesión da materia
prima resolta coa forza militar e tecnolóxica dos exércitos
dos EE UU, o Reino Unido e aliados.
Na economía das materias primas dáse sempre unha
loita polos recursos e non hai máis ca lembrar o café, o cacao, o caucho ou o coltán, máis recentemente, para decatarnos de que a tecnoloxía é a que descobre e permite
rendibilizar recursos antes non apreciados para o desenvolvemento dos países. Quen lles ía dicir aos que botaban
pestes polos embates do mar e os fortes ventos que aí se
atoparía unha fonte de enerxía limpa que lle permitiría
facer fronte ao cambio climático e xerar oportunidades
de negocio para empresarios e grupos de interese. A
enerxía eólica é unha alternativa ás enerxías fósiles debido a unha mellora tecnolóxica que dá maiores rendementos en kilovatios, á obriga de cumprir os acordos ambientais e ás subvencións públicas á produción e distribución das enerxías renovábeis. Neste sentido, é un negocio garantido que non ten apenas risco para aquelas
empresas que participan nel.
Na concesión pola Xunta de 2325 MW de potencia de
produción de enerxía eólica, de acordo co procedemento
estabelecido no Decreto 242/2007, acaba de rematar a
presentación de solicitudes e o seu número foi moi superior á potencia máxima a tramitar. Os proxectos presentados tratan de acadar os puntos necesarios en base a criterios que valoran viabilidade técnica, investimentos,
postos de traballo, impacto ambiental, etc, pero tamén se
avalía o compromiso de interese social materializado na
participación pública na empresa. É dicir, inténtase usar
a panca da concesión para desenvolver proxectos empresariais dinamizadores da economía en contraste coas
concesións anteriores, asignadas a empresas xa dominantes na xeración e distribución de enerxía sen requirir
apenas contraprestacións en investimentos ou postos de
traballo. O uso das materias primas ten un percorrido limitado na apropiación dos seus beneficios pero dependerá das preferencias políticas dos gobernos que tales beneficios sexan maiores ou menores para a sociedade posuidora do recurso. G

’’

Inténtase usar a panca
da concesión para desenvolver
proxectos empresariais
dinamizadores da economía
en contraste
coas concesións anteriores”

PACO VILABARROS

Zapatero anuncia
a reforma da FP como unha
das medidas contra a crise
Cambios no modelo educativo, recorte da oferta de
emprego público e financiamento a empresas
constitúen os eixos do plan de choque do Goberno
Xurxo González

A conxuntura económica que
vive España provocou a reacción
do Goberno cun anuncio de medidas o pasado luns 23, co que
tenta contrarrestar o discurso da
oposición, que acusa ao equipo
económico do Executivo de
inactividade ante a caída do crecemento económico. Se ben este
paquete está composto dunha
amalgama de decisións de moi
variado alcance, destacan algunhas destinadas a propiciar un
cambio no modelo produtivo. Aí
hai que encadrar a reformulación da Formación Profesional.
Un dos sectores nos que a
economía española pode ser
competitiva é o da produción de
bens intermedios e de equipo,
algo común ás economías desenvolvidas do noso entorno. Se
ben esta industria se mantivo
durante décadas apoiada pola
fenda salarial, que aínda se mantén en certa medida, os novos
tempos esixen que a capacitación técnica e a especialización
dos traballadores aumente para
aumentar a tan desexada competitividade.
Rodríguez Zapatero incidiu a
semana pasada, logo dunha reu-

nión con representantes dos sindicatos e da patronal, que un dos
obxectivos para esta lexislatura é
o da reforma da formación dos
traballadores. Segundo o seu
diagnóstico, o sistema actual padece unha valoración social insuficiente e fáltalle de versatilidade. Dúas das críticas recorrentes céntranse no déficit de capacitación en novas tecnoloxías e
en idiomas estranxeiros.
A presentación do Informe
Económico do Presidente do
Goberno ante o Consello Económico e Social foi o foro elixido
por Zapatero para detallar as expectativas na reforma do modelo. O Informe incluía a comparación do modelo español
con outros do ámbito europeo.
Os datos que achega este documento resaltan que mentres en
España tan só o 25 por cento da
FP se realiza en empresas, nos

’’

En Alemaña o 80 por cento
da Formación Profesional
realízase en empresas”

países anglosaxóns este período
aumenta até o 50 por cento e en
Alemaña até o 80 por cento.
AUSTERIDADE E CRÉDITOS BRANDOS.O
paquete de medidas inclúe tamén un recorte acusado no
novo emprego público, que suporá unha oferta en 2009 equivalente ao 30 por cento da deste
ano. O Goberno pretende así facer gala de austeridade e evitar
entrar en déficit público sen conxelar os salarios dos funcionarios. Esta decisión, que está de
acordo coa ortodoxia liberal predominante no discurso actual,
evita unha das críticas recorrentes do Partido Popular á política
económica socialista, que tende
máis ao endebedamento pola
vía do gasto social. A esta medida
úneselle a conxelación do salario
dos altos funcionarios, de moi
escaso impacto real pero con
certo alcance propagandístico.
Con vistas ao próximo ano, o
Goberno incide en facilitar o financiamento das empresas mediante liñas especiais do Instituto de Crédito Oficial (ICO), así
como no apoio do sector da
construción con axudas á rehabilitación de vivendas e instalación hoteleiras. Tamén en liña
coa ortodoxia liberal, preténdese
reducir os trámites necesarios
para facer posíbel a creación de
empresas en 24 horas. G
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Telefónica,primeira en acreditarse como lobbyante a UE. A empresa
española foi a primeira en inscribirse no rexistro que empezou a funcionar o
pasado luns día 23 e que ten carácter voluntario, a pesar de que o Parlamento Europeo esixiu que fose obrigatorio para darlle máis transparencia
ao proceso de elaboración da normativa. Calcúlase que na actualidade traballan en Bruxelas uns 15.000 membros de grupos de interese.G

JOSÉ ANTONIO ROJO
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César Alierta,
presidente de Telefónica.

O avance económico irlandés
non reduciu as desigualdades sociais
A crise económica e o ‘non’ ao novo tratado da UE
poñen no punto de mira o crecemento
do ‘Tigre Celta’, modelo para os países do Leste

Xurxo González

A negativa da cidadanía irlandesesa a ratificar o Tratado de Lisboa situou no centro de atención o Estado protagonista do
despegue económico máis sorprendente en Europa das últimas dúas décadas. Non falta
quen queira ver no resultado do
referendo a influencia da división en clases. Aínda que todo
apunta a que o non, ao segundo
intento de aprobar unha reforma do funcionamento da
Unión Europea, é produto
dunha serie de factores máis
complexa, a votación atraeu a
atención sobre o modelo de desenvolvemento do pequeno Estado das illas británicas.
Os grandes avances económicos acadados por Irlanda nos
anos noventa valéronlle o cualificativo de Tigre Celta, por adaptación da metáfora dedicada ao
desenvolvemento dalgunhas
potencias asiáticas naquela
mesma época. O desenvolvemento de Irlanda contou co moi
importante factor das axudas
europeas, pero tamén cunha
orientación da economía cara a
atracción de multinacionais estranxeiras, principalmente estadounidenses. As principais medidas consistiron nunha acusada baixa do Imposto de Sociedades e vantaxosas condicións
para a repatriación de capitais.
Este modelo pode ser clave
para a evolución das políticas
nos próximos anos por parte dos
países do centro e do leste de Europa. Non obstante, están por
ver as consecuencias para a cohesión social de políticas tan
agresivas. A pregunta clave é se
este modelo, anglosaxón no cultural e neoliberal no ideolóxico, é
exportábel a outros territorios e
épocas. Nos próximos meses
porase a proba a fortaleza da
economía irlandesa, inmersa

’’

Non existe un salario
mínimo regulado por lei,
aínda que nalgúns sectores
se estabelece
por convenio colectivo”

’’

Segundo datos de Eurostat
para 2006, un terzo
da poboación
está en risco de pobreza”

Artesán na fábrica de vidro de Waterford (Irlanda) e [abaixo] descarga de barrís de cervexa nunha rúa de Dublín.

nunha conxuntura moi semellante á de España.
O informe elaborado pola
Oficina Económica e Comercial
da Embaixada de España en Dublín afirma que “existe unha opinión xeneralizada, segundo a
cal, o espectacular crecemento
experimentado por Irlanda nos
últimos 15 anos tivo como contrapartida un ensanche da fenda
entre as rendas máis baixas e as
máis altas, e que esta desigualdade é algo atípico fronte ao
resto dos países europeos máis
ricos. Os estudos dispoñíbeis até
agora amosan resultados dispares. Non obstante, pode concluírse que os froitos do boom
económico foron amplamente
compartidos”.

MEDOAODETERIORODASCONDICIÓNSLABORAIS. O referendo sobre o Tratado de Lisboa, que se celebrou
porque así o estabelece a constitución irlandesa, contou entre os
partidarios do non aos que temían que as condicións laborais
e salariais fosen a peor debido á
implantación de directivas
como a Bolkenstein (que per-

mite que os traballadores estranxeiros traballen cos convenios
do seu país de orixe).
En Irlanda non existe un salario mínimo regulado por lei,
aínda que, nalgúns sectores, se
estabelece por convenio colectivo. Segundo datos de Eurostat,
a oficina de información estatística da Comisión Europea, a porcentaxe de poboación en risco
de pobreza (aquela que conta
cuns ingresos menores ao 60%
da media nacional) supuña, se
non se teñen en conta as axudas
sociais, o 33% en 2006, a taxa
máis alta de Europa. Logo de recibir estas axudas, a porcentaxe
redúcese ao 18 nese mesmo

ano, aínda que por riba da media
da Unión Europea. En canto ás
diferencias na distribución da
renda, a que recibiu o 20% da
poboación cun maior ingreso
supuxo 4,9 veces o recibido polo
20% con retribucións máis baixas, o que se sitúa na media da
UE. Ao longo da última década
estas cifras mantivéronse con
oscilacións pouco relevantes.

BAIXA PROTECCIÓN SOCIAL. Irlanda
forma parte do grupo (xunto con
Portugal e España) de países que
menor porcentaxe do PIB destinan a protección social. Hai que
ter en conta que o 35% da súa cidadanía ten menos de 25 anos,

que fai de Irlanda un dos países
de Europa coa poboación máis
nova. Por esta razón, aínda non
tivo que afrontar o gasto derivado
do envellecemento da poboación, un problema recorrente
noutros países do seu ámbito.
Aínda que Irlanda foi tradicionalmente exportadora de inmigrantes, o pulo económico
dos últimos quince anos converteuno en receptor, até o punto
de que en 2006 o 10% dos seus 4
millóns de habitantes eran de
orixe estranxeiro. O país de orixe
máis destacado é Gran Bretaña e
só un 3% proveñen de países distintos dos da UE e os EE UU.
Nos momentos de expansión
do sistema, este amosouse eficaz
para aumentar o nivel de
vida(aínda que sen reducir as diferencias, e tendo en conta que
se partía dun nivel moi baixo).
Está por ver nos próximos meses
como afectará a crise económica
derivada da caída do sector inmobiliario e do exterior (unha
parte fundamental do crecemento está baseado na exportación de bens e servizos, de xeito
moi destacado aos EE UU).G
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Galiza vence a China en básquet en cadeira de rodas. A selección galega de baloncesto en cadeira de rodas superou a China (61-55) no seu primeiro partido internacional, disputado na Coruña o 21 de xuño. Os homes
de Antonio Riveiro foron por diante no marcador dende o inicio aínda que
sufriu un pouco no tramo final. A China está a ultimar a súa preparación para os Xogos de Beixing. Envo foi o máximo anotador, con 19 puntos.G

EUROCOPA 2008

España xa é adulta
A clasificación da selección española para os cuartos
de final supuxo a creba dun mito que duraba 24 anos.
A confección dun equipo e a superación
de tradicionais complexos, clave no seu bo momento.

César Lorenzo Gil

Como nunha novela de García
Márquez, todos os indicios
apuntaban á traxedia o 22 de
xuño para España. Dediante tiña a Italia, que non conseguira
superar en competición oficial
en 88 anos, tal día coma ese
quedara eliminada en varias
ocasións xustamente nos cuartos de final. Desde o 1984, España nunca lograra estar entre
as catro mellores seleccións de
Europa.
Mais o relatorio de agoiros
esquece outros apuntamentos
que son clave para explicar o
éxito da España de Luis Aragonés na Eurocopa 2008. Certo
que foi a lotaría dos penaltis a
que marcou que os vimbios do
éxito se impuxesen ao malfado
pero o propio feito desa clasificación na tradicional “guillotina” (na maioría de ocasións, a
derrota nos cuartos chegou no
punto de penalti) tamén é
exemplo dun cambio de nivel.
FACER CROQUETAS CON RAÚL.Hai que
lembrar que Aragonés tivo
moitos problemas non só para
confeccionar a súa convocatoria senón para manterse no
posto até esta Eurocopa. Desde
o Mundial 2006 de Alemaña, o
madrileño foi gañando inimigos en diferentes instancias, especialmente entre a prensa. Só
grazas á súa ampla experiencia
foi quen de resistir un acoso
que tivo como ariete a Raúl, capitán do Madrid e suposto
“exemplo” de compromiso coas cores da selección.
Detrás da polémica había

un claro interese comercial da
marca patrocinadora da selección que tamén lle paga ao
Madrid e ao propio futbolista.
Que un xogador que cobra coma un dos máis destacados da
compañía estivese ausente do
gran trinque da Eurocopa era
un grave inconveniente que en
España se disfrazou de acusación de incompetencia contra
Aragonés.
En realidade, o seleccionador non quería nin a Raúl nin a
Guti no equipo pola súa gran
capacidade de influencia sobre
o grupo. Aragonés non quería
máis líder que si mesmo e o capitán madridista xa non está
en idade nin condición de admitir requestas do veterano
adestrador.
E velaí unha das claves de
España. Humildade, traballo e
preeminencia do colectivo sobre as figuras individuais. Historicamente a selección española careceu de fortaleza no
seu xogo porque había demasiadas vaidades que contentar.
Neste equipo o talento móstrase no campo, non nas salas de
prensa. A consigna é clara: perfil baixo e modestia. E tal cousa
non semella doada. Primeiro
porque a roja é a selección máis
cara do torneo; é dicir, os seus
xogadores por xunto son os
máis valorados. Segundo, porque este equipo ten futbolistas
desequilibrantes, especialmente Xavi, Casillas, Fernando
Torres e Villa.
Hai que dicir que, por primeira vez en moito tempo, Aragonés beneficiouse da aprendi-

’’

Aragonés non quería
máis líder que si mesmo
e o capitán madridista
xa non está en idade
nin condición de admitir
requestas do veterano
adestrador”

’’

A crise económica
na liga española
terá efectos positivos
na selección”

zaxe dunha xeración que
medrou xunta nas categorías inferiores –Fábregas e Iniesta foron
subcampións
sub20 do mundo,
por exemplo. A veteranía está moi
dosificada porque
a idea do Sabio de
Hortaleza é facer
perdurar a madurez de España polo menos
até a Eurocopa
2012. Por dar un
só dato, nese ano
Casillas e Villa terán
31 anos, os mesmos
que ten agora Marcos
Senna, o mellor xogador
ante Italia.
LIGA POBRE, CANTEIRA RICA.Digan o que digan os xogadores, España xa tocou
teito rachando o mito dos cuartos. Asasinou o minotauro e
xa ve luceciña alá fóra. Agora só ten cam-

po para medrar. A crise económica na liga española terá efectos positivos na selección. Por
unha banda, a canteira volve
ser clave para todos os equipos.
Por outra, o traballo ben feito de
moitos anónimos preparadores de xuvenís e a presenza de

técnicos españois no campionato máis rico do mundo (o inglés) está a abrirlles as portas do
estranxeiro a moitos rapaces
que pronto poden ser claves como é agora Fábregas (San José,
Antwi, Piqué, Fran Mérida, Sergio Tejera…).G

Varios xogadores de España
–Cazorla, á esquerda, Sergio
Ramos, no centro, David Villa á
dereita– abrazan a Casillas ao
acabar a tanda de penaltis.
CHRISTIAN CHARISIUS/REUTERS
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Cód. Postal ................................. Teléfono ...........................................

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

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

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

Provincia ..................................... País ................................................

Subscríbome a A Nosa Terra por un ano/semestre ao prezo de:
 Galiza/Estado/Portugal 96 euros/ano, 48 euros/semestre.
 Europa 115 euros/ano.
 América 130 euros/ano.
a) Subscricións para o Estado español  Talón bancario adxunto.
b) Para o resto do mundo
 Xiro internacional a nome de A Nosa Terra. Apdo. 1.371 Vigo.

Pagamento domiciliado

 Cheque bancario adxunto.

Pagamento con cargo ao meu cartón de crédito
Visa Nº

Banco/Caixa de Aforros .........................................................................
Conta ou Libreta 

  

Titular .....................................................................................................
Poboación .................................... Provincia .........................................
Sírvanse tomar nota de atender ata novo aviso, e con cargo á miña conta, os recibos que ao
meu nome lle sexan apresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. (A Nosa Terra).
Data

 VISA.

Atentamente (Sinatura)

   

Data de caducidade do cartón (imprescindíbel) ....................................
Nome do titular ......................................................................................
Sinatura do titular (imprescindíbel):
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Emili Boix e [á dereita] Dónall Ó Riagáin.

Jaine Beswick, Xaime Subiela, Concepción Cochón e Alba Nogueira.

Como administrar o choque de li
O foro Sociedades plurilingües: da
identidade á diversidade xuntou, do 19 ao 20
de xuño, a preto dun cento de persoas en
Santiago. Coordinado polo profesor
de sociolingüística e secretario do Consello
da Cultura, Henrique Monteagudo, serviu
para conmemorar o XXV aniversario do
citado Consello. Este foi o terceiro dos de seis
debates que forman parte das celebracións
Lara Rozados
Consello da Cultura [FOTOGRAFÍA]

L

ogo de 30 anos de política lingüística, o galego enfróntase a unha serie de retos, no
contexto do mundo globalizado, no espazo europeo, no centralismo do Estado, e no noso
propio eido. Cal é a mellor vía
para a sustentabilidade da diversidade lingüística, como
convivirmos nunha sociedade
plurilingüe, ou que posibilidades ofrece o espazo simbólico
da lusofonía, foron algunhas
das liñas artelladas, aínda que a
preocupación era xeneralizada:
como frearmos o proceso de
substitución lingüística?

Finalmente caeu do programa, por dificultades para viaxar,
a profesora da Universidade de
Oxford Suzanne Romaine, quen
ofrecía a conferencia pública
que estaba prevista para as 19.30
do xoves, co título “Dereitos lingüísticos, desenvolvemento humano e diversidade lingüística
no mundo globalizado”. Así e todo, foron un total de dezasete
persoas, procedentes de nove
universidades europeas, quen fixeron as súas achegas dende unhas mesas organizadas arredor
dun relatorio central, seguido
pola intervención de dúas persoas retrucantes, neoloxismo que
gustou moito a algúns dos relatores e relatoras de fóra de Galiza. O presidente do Consello, Ra-

món Villares, e Henrique Monteagudo inauguraron o foro o
xoves ás 10.00 h.

A DIVERSIDADE LINGÜÍSTICA NO MUNDO GLOBAL, AMEAZADA. A profesora
da Universidade de Barcelona
Carme Junyent foi a primeira relatora, achegándose á diversidade lingüística dende unha perspectiva global. E non o fixo de
xeito optimista: “o 95% da poboación mundial fala o 5% das linguas, ou o que é o mesmo, o 5%
fala o 95%. Se as cousas non
cambian, ao longo do século XXI
poden desaparecer o moitas das
linguas faladas na actualidade”.
Segundo a profesora, o 10% das
linguas mundiais están xa en situación límite, con últimos falantes. O 40% xa non se transmiten xeracionalmente, polo que
non han tardar moito en saltar a
aqueloutro chanzo, e outro 40%
amosa síntomas de substitución. “O que deixa un 10% das
linguas que hoxe hai no mundo
para o século XXII. A chamada
“morte das linguas non é un fenómeno natural, senón dirixido:
o latín non morreu, senón que se
diversificou en varias linguas,
pero a día de hoxe asistimos a
procesos de substitución, de
perda”.

“Os modelos canónicos de
planificación ou política lingüística baséanse en parámetros de
estandarización, status, cando o
que cómpre para a revitalización
dunha lingua é a revitalización
das redes de interacción”. A profesora apelou a un concepto dinámico da lingua, e sinalou o bilingüismo como “exterminador
de linguas”: “os procesos de
substitución corren a cargo dunha soa lingua. As comunidades
onde os falantes son multilingües están máis protexidas contra os procesos de homoxeneización”. Retrucaron a profesora
da Universidade de Vigo, Ana
Iglesias, sinalando que a perda
de transmisión xeracional “é unha consecuencia, e non unha
causa” do proceso de substitución, e sobre o concepto de reposición, sinalou a necesidade
de atender á comunidade neofalante: “se o obxectivo é a reposición, precisamos novos falantes”; e a profesora Pilar García
Negro, quen lle deu a volta ao título do foro e trazou estratexias
para afrontar ese proceso de
substitución “dende a diversidade á identidade”.

O RETO DA CONVIVENCIA EN EUROPA. O
contexto europeo foi abordado

na segunda mesa do venres, da
man de Dónall Ó Riagáin, consultor independente en planificación lingüística, que enumerou varios tratados europeos
tendentes á protección e promoción das linguas. Este espazo
amosa unha tendencia semellante á global: nas linguas máis
faladas na Unión Europea, resulta curioso comprobar como a
maioría dos seus falantes, nalgúns casos, téñenas como linguas estranxeiras, e non maternas: así, o inglés, falado polo 56%
da poboación, é lingua inicial do
13%, e estranxeira para o 38%
restante. Ou o ruso: do 7% de
persoas que o falan en Europa,
só un 1% o ten como lingua primeira.
Como retrucante, o profesor
e director da oficina de programas internacionais de I+D da
Consellaría de Innovación e Industria, Xavier Alcalá sinalou o
status acadado polo galego, “a
terceira lingua europea que máis
medra”, e leu o seu artigo “Deus
só fala en castelán”. François
Grin, da Universidade de Xenebra, analizou os argumentos que
o consultor achegara a prol da
protección das linguas: dereitos
humanos, argumentos socioeconómicos, o argumento da

24-26 cultura apertura.qxd

25/6/08

01:40

Página 3

ANOSATERRA
26 DE XUÑO - 2 DE XULLO DE 2008

eira.

CULTURA.25.

Anxo Lorenzo e Ivo Castro.

e de linguas

alén das linguas oficiais: por orde, as máis faladas son o castelán, o catalán, o galego, o euskera, o astur, o tamazik, que usa o
50% da poboación de Melilla, o
romaní, o aranés e o portugués.

TRINTA ANOS DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
EN GALIZA. Indo á situación xa na
“bondade” da diversidade, o de
“respecto e a paz” como vía para
a felicidade social, e por último, a
calidade de vida como argumento.

O CENTRALISMO ESTATAL. Na tarde
do xoves, o profesor de sociolingüística na Universidade de Barcelona, Emili Boix, falou sobre a
glotopolítica do Estado, “aínda
pendente de acomodación á
pluralidade lingüística”, afirmou. Sinalou a Constitución como principal elemento centralizador (“a única referencia ao federalismo é a súa prohibición”).
Máis a cantidade de falantes que
empregan unha lingua que non
é o castelán anda polo 20%, unha cifra próxima á de Suíza, onde
a aposta é polo federalismo lingüístico, precisamente. O autor
explicou o marco legal, lembrando a Orwell: “hai linguas
máis iguais que outras”. A iniciativa catalá de modificar o seu Estatuto para incluír o “deber” de
saber catalán, de ser aprobada
polo Tribunal Constitucional
(que xa llo negara á nosa Lei de
Normalización Lingüística do
83), podería cambiar moito a situación. Finalmente, o profesor
reivindicou a extraterritorialidade para as linguas que non son

’’

O inglés, falado polo 56%
da poboación da UE
é non obstante lingua
inicial de só o 13%”
[Dónall Ó Riagáin]
Consultor independente.

’’

A cantidade de falantes que,
no Estado español,
empregan unha lingua que
non é o castelán anda polo
20%, unha cifra próxima á
de Suíza, onde se práctica
o federalismo lingüístico”
[Emili Boix]
Profesor da Universidade
de Barcelona.

castelán: “até agora primaron a
impermeabilidade e a imposición sobre a solidariedade”.
O profesor da Universidade
de Vigo Fernando Ramallo quixo pór tamén sobre a mesa a diversidade lingüística do Estado,

nosa comunidade, o politólogo
Xaime Subiela Pérez achegouse
cunha conferencia titulada ‘Democracia e política lingüística en
Galiza’. Sinalou como o proceso
de substitución aumentou a
partir dos 60. Até o momento, a
diglosia mantiña ambas as dúas
linguas en cadanseus ámbitos,
pero iso garantía a súa mantenza, tamén. E velaí o emprego das
linguas como instrumento de
dominación social, de diferenciación entre clases: “en que medida as clases dominantes queren que desapareza o galego, ou
lles interesa a diferenciación lingüística, precisamente pola
marca que crea?” A profesora de
Dereito Alba Nogueira incidiu
na cuestión lexislativa: o status
xurídico do castelán grazas ao
artigo da Constitución que impón a obriga do seu coñecemento, até o recente Plan de
Normalización Lingüística da
Xunta (aprobado en setembro
do 2004), “unha declaración
programática, pero que necesitaba ferramentas de desenvolvemento”. Tamén incidiu na necesidade dunha política normalizadora na praxe: “en Cataluña
non se di explicitamente en textos legais que os nenos e as nenas reciban escolarización en

catalán, pero recíbena”.
Jaine Beswick, experta en variación fonética do español e do
portugués, sinalou a dupla confrontación entre galego e castelán e entre galego estándar e galego dialectal. “Todos os esforzos
do goberno autonómico céntranse en institucións públicas,
no ámbito escrito, mentres que
a lingua de uso é o castelán, sobre todo nas xeracións máis novas. E á vez, refórzase a negatividade das variantes dialectais”.
Sobre política lingüística falou tamén, na sesión inaugural
do venres, o profesor Anxo Lorenzo, da Universidade de Vigo,
apuntou á necesidade dunha
política lingüística “pouco inva-

siva”, no sentido de que propoña moi poucas obrigas, pero estas sexan preceptivas e se cumpran. “Na xestión lingüística galega debe conxugarse a protección dos dereitos lingüísticos individuais coa promoción da lingua galega dende os poderes públicos”, afirmou.
Retrucaron Johannes Katabek (Universidade de Tubinga),
quen propuxo lanzar dende o
contexto do plurilingüismo o
compromiso pola lingua galega,
e Gabriel Rei Doval (Universidade de Wisconsin), que subliñou
a necesidade duns acordos mínimos para acometer unha política lingüística “con algunha posibilidade de éxito”.G

Lusofonía:
reto ou oportunidade?
Na última das sesións, o profesor Ivo Castro, da Universidade de Lisboa, falou sobre
‘Galicia no espazo cultural e
simbólico da Lusofonía’, a
respecto do segundo protocolo de acordo ortográfico
que se aprobou no Parlamento portugués para entrar
en vigor no 2014. Sinalou as
diferentes actitudes (a polémica ortográfica e a xenofobia en Portugal, o antieuropeísmo no Brasil, ou a falta
dunha norma culta e a coexistencia de forzas centrípetas e centrífugas en Mozambique). Foi retrucado polo

profesor da USC Elías Torres:
“o que é propio e non é propio son as persoas e as comunidades quen o decide.
Na vez de falarmos da lusofonía como espazo de “pertenzas”, por que non como
espazo de posibilidades?”; e
tamén por Rosario Álvarez,
académica, directora do ILG
e catedrática da USC, que rematou por formular unha
serie de preguntas acerca de
como se podería integrar o
galego na lusofonía, tomándoo como unha rede ou grupo lingüístico, na vez dun
bloque monolingüe.G
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Fino Lorenzo
‘Os pintores necesitan
mostrar varias caras’
M.B.

Até o 13 de xullo permanece na
Casa das Artes de Vigo a mostra
Fino Lorenzo. Digresións (20042008). O pintor, escultor e ilustrador baionés presenta máis de 60
obras entre óleos, relevos, colaxes e esculturas .
Digresións supón unha ruptura
coa súa obra anterior?
Absolutamente, cando menos
na idea que teñen de min como
pintor. Os últimos dez anos estiven facendo figuración sobre papel. Retomo o óleo, parto da abstracción e investigo por vez primeira nos volumes.
Falan de haikus visuais, de xogos
minimalistas cos volumes.
A propia montaxe da exposición
está concibida dese xeito. Busco
que unha obra remita a outra, incluso que sexa un soporte totalmente diferente.
Di que a mostra naceu do azar.
Traballo con materiais topados
e, nese sentido, a obra débelle
moito a ese feito azaroso. É un
azar preparado, que dalgunha
maneira conecta co jazz. Un
músico non sobe ao escenario a
cero, senón que acode cunhas
ideas previas que se desenvolven mediante improvisacións.
Fíos, arames, plásticos... Aposta
polos materiais pobres como
transgresión?
A estas alturas é difícil transgredir, pero penso que segue habendo unha poética da fraxilidade e do obxecto encontrado.
Materiais que aparentemente
non serven, pódeselle dar nova
vida. Interésame esa poética do
valor engadido.
Ten en marcha ademais outro
proxecto expositivo de acuarelas
na galería Andrés Amor de Vigo.
Esta mostra parte de debuxos figurativos, que desenrolo no estudio para, nalgúns casos chegar
a unha abstracción similar a de
Digresións. Son complementarias. Estou en desacordo cos pintores que teñen unha liña e a
manteñen, porque os creadores
necesita mostrar máis caras.G

Xosé Fernández Puga pasa a ser o director de Edicións A Nosa Terra. Xosé Enrique Acuña [á dereita] seguirá como director literario, ampliando as súas funcións.

Nova etapa
de Edicións A Nosa Terra
Nomea a Xosé Fernández Puga como
director e crea un Consello Asesor

A.N.T.

A Nosa Terra vén de sentar as
bases para o medre, tanto
cuantitativo como de contidos,
da súa división editorial. Os nomeamentos internos e o aumento de traballadores en varios dos seus departamentos
forman parte desta nova política empresarial. Tamén o é a
creación dun Consello Asesor
no que se integran algunhas das
personalidade galegas máis
destacadas nos seus respectivos campos.
Xosé Fernández Puga pasa a
ser o director da editorial. Puga
foi Conselleiro Delegado e Presidente de Promocións Culturais Galegas e é un dos creadores e impulsores da editorial.
Como director literario seguirá
Xosé Enrique Acuña, que xa viña ocupando este posto desde
o ano 2003, aínda que se amplían as súas funcións.
O Consello Asesor estará co-

ordinado polo historiador Bieito Alonso, membro do Consello
de Administración de Promocións Culturais Galegas, e formado por Fernando Filgueira,
Anselmo López Carreira, Adela
Leiro, Pepe Carreiro, X.R. Freixeiro Mato, Paulino Novo, Xosé
Abraldes e Xavier Vence.

CATRO PIARES. A editorial A Nosa
Terra, que aposta por converterse na primeira de Galiza, sustentarase en catro piares.
O primeiro sería o infantil,

’’

A aposta para os próximos
meses é a creación
de materiais para os nenos
de 0 a 3 anos,
con personaxes propios”

campo no que xa ocupa a primeira posición. A aposta para
os próximos meses é a creación
de materiais para os nenos de 0
a 3 anos, con personaxes propios. A publicación d’Os libros
de Tatá, con contidos pedagóxicos e de ilustración recoñecidos
en todo o mundo e que aínda
non están dispoñíbeis en galego; novas coleccións d’Os Bolechas; a potenciación d’Os Megatoxos, un dos máis recentes
éxitos editoriais, así como a edición d’Os contos que len outros
nenos no mundo; e, tamén, da
Familia Caravana, forman parte esencial das obras dedicadas
a estes segmento de idade.
No apartado divulgativo, reforzarase o papel do ensaio.
Neste ámbito a editorial segue
apostando pola historia e máis
polo ensaio de lingua e economía como referentes. Tamén
ten papel relevante a posta en
valor da natureza, como ben,
como recurso e como lugar de
ocio. Así mesmo sairán á rúa
novos libros de viaxes, retomando a colección na que participan algúns dos mellores escritores galegos.

Tamén se anunciou a aposta
por unha maior achegamento á
cidadanía, con historias que lle
son próximas ou familiares.

EN TODAS AS LIBRARÍAS DO ESTADO.
Así mesmo, primará a posta en
marcha de grandes proxectos
editoriais que sirvan para mellorar e completar a imaxe do
país, tanto dentro coma fóra de
Galiza. Neste sentido, un dos
obxectivos do 2009 e estar presentes nas librarías de todo o
Estado español con produtos
nas catro linguas cooficiais.
Tamén se porá en marcha
un departamento para editar
en novos soportes con novidades destacadas, sobre todo dirixidas ao ensino. Neste campo,
reforzarase o departamento de
libro de texto.
“Sen perder a nosa imaxe de
editorial de prestixio que aposta
polas necesidades culturais do
país, pretendemos potenciar a
divulgación, para que os contidos cheguen a todos os cidadáns, normalizando, con novos
produtos, unha lingua que, aínda está orfa nalgúns campos”,
afirmou Xosé Fernández Puga.G
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G alicia e o mundo do mot or
A presenza galega nesta historia dos autos e os motores pode estar representada principalmente pola
labor dun empresario nacido en Gundiás, Ourense,
que desenvolveu a produción automobilística en
España cos seus camións Barreiros, ademáis de fabricar tamén motores, veículos agrícolas, militares,
só ou en asociación con casas americanas como
Chrysler ou Dodge.
Estes aparatos, sinónimo do motor diesel durante
moitos anos en España, eran de grande rendemento e dureza. Algúns aínda seguen hoxe en activo pasado tanto tempo.
Eduardo Barreiros, que empezara de condutor dos
autobuses do seu pai, foi un dos empresarios que
máis contribuiu ao desenrolo industrial da España
franquista dos anos 1960, vencendo moitas veces as
trabas que lle puxo o goberno. Nos últimos anos da
súa vida, curiosamente, seguiu producindo camións
en Cuba, onde morreu en 1992.

Camións Barreiros, e un
dos motores diesel da
mesma marca
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GIANNI RODARI
Antonio García Teixeiro

’’

OlegadodeRodari

ten plena vixencia e
debemos
coñecelo”

Relaciona cada animal co nome da familia á que pertencen.

Neste
barullo
de
letras
has de
atopar
sete
nomes
de cidades
que teñen catedral.

Solucións:

ai xa ben anos, coñecer
o seu nome significou
unha auténtica revolución
para aqueles que desexabamos que a imaxinación, á
hora de crear historias, estivese presente nas aulas.
Gianni Rodari, de vocación
escritor, sempre quixo que
os nenos descubrisen por si
mesmos quen son. E non só
por medio da lectura, senón
tamén a través do uso da palabra, Rodari teimaba con
que os nenos escribisen. Por
iso, a Gramática da fantasía
foi unha descuberta, un libro
innovador, no que expoñía
as ferramentas necesarias
para motivar o alumnado na
marabillosa tarefa de crear.
Técnicas, tan simples coma
orixinais, que nos permitiron revisar a nosa concepción literaria e que motivaron a escritores,pais e docentes a inventar historias
fantásticas e diferentes. A
obra literaria de Rodari, ampla e, ás veces, algo descoñecida, é unha referencia esencial polos seus finais abertos,
pola fina ironía que destilan
os seus relatos, pola xenerosidade dos planteamentos,
pola cordialidade que desprende e pola súa xenial visión crítica do mundo desde
o humor, a fantasía e a imaxinación. Rodari revisouno
todo. El fala dos ensinantes
como animadores e promotores de creatividade. E fala,
ademais, dunha escola capaz de favorecer nos cativos
aquelas cualidades e tendencias que foron sinaladas
ao longo do tempo como características do modelo creativo. A creatividade por riba
de calquera outra cousa. O
seu é un legado con plena vixencia que debemos coñecer e ter presente. Na casa ou
na escola, sós ou acompañados, os nenos deberán tomar a palabra. Para iso están
os libros de Rodari.G

Animais:
Balea-cetáceo;
tabeirón-escualo;
elefante-paquidermo;
porco-suido;
tartaruga-quelonio;
rá-batracio.

H

O percorrer dos anos
Galego á beira do mar.
Autor: Juan Farias
Ilustracións: Xosé Cobas
Editorial:Kalandraka

Delicado álbum ilustrado escrito
cunha fermosa e sutil prosa poética
para engaiolar a todo aquel lector
que sexa quen de emocionarse coas
cousas sinxelas que nos rodean e
das que a maior parte das veces, nin
nos decatamos da súa presenza. O
rapaciño, que é como lle chaman ao
ancián protagonista desta tenra historia, estando xa na recta final da súa
vida, cóntanos tanto a través do

texto coma das líricas imaxes, as súas
lembranzas máis queridas e mesmo
mellor gardadas dentro do cofre do
seu corazón, aquel recuncho ao que
só uns poucos teñen acceso ao
longo de toda a súa existencia. Por
medio destas lembranzas, moitas
delas cheas de nostalxia, percíbese
un tenue alegato da vida mariñeira e
rural onde o ser humano tiña a capacidade de comunicarse cos animais
e de saber interpretar os sinais da natureza coa que mantiña unha relación de coexistencia, non de dominio. Coma fío condutor de todos os
recordos tanto da súa mocidade

coma da época actual, onde o seu
neto é o centro, aparece Ela, a muller
que o abandonou fisicamente pero
non, espiritualmente e coa que segue a falar e a consultar nesta última
etapa vital. Linguaxe concisa pero
moi precisa e evocadora perfectamente captada polas ilustracións.G
Alba Piñeiro
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Anxo Fariña, autor d’Os Megatoxos

‘Ofrecer libros cunha estética moderna
é a clave para enganchar os rapaces’
Debuxante, ilustrador e escritor,
Anxo Fariña (Vigo, 1977) é o pai
d’OsMegatoxos, serie protagonizada por uns superheroes diferentes que con miles de exemplares vendidos está a competir
nun segmento no que se dan fenómenos editoriais como Harry
Potter ou O neno do pixama a
raias. Na última entrega, Os Megatoxos e a espada esmeralda
(Edicións A Nosa Terra), Ruxe,
Lúa, Faísca e Ninfa viaxarán ao
Medievo para buscar solución á
súa mutación xenética.
Cría no éxito d’Os Megatoxos?
Tiña fe neles, porque era unha
boa historia con grandes personaxes, pero está resultando mellor do que pensaba, non tanto
con respecto dos rapaces senón
dos adultos. Os pais cóllenlle os
libros aos nenos para lelos e
gústanlles, e iso non o agardaba.
Ademais conta co apoio dos
profesores, porque conseguiron que os nenos lean masivamente un libro en galego.
A que idade van dirixidos?
De 11 anos en adiante.
Como naceu a serie?
Empecei con contos para nenos
pero apetecíame afondar nas
personaxes, así que decidinme
por un público xuvenil que permite máis liberdade. Sempre tiven claro que os libros tiñan que
artellarse sobre a acción, as
aventuras e o humor, a pesar de
que despois me mergullase na
psicoloxía dos protagonistas.
Busca a estética do manga.
Antes de escribir e debuxar
penso nos lectores. Observo a
roupa que levan os rapaces, a
fala, a música que lles gusta, os videoxogos cos que enredan e reprodúzoos. Parte fundamental
do éxito da serie radica nese coñecemento, en falar do que lles
importa. Os Megatoxos tamén
están influídos polo cómic, os superherores, aínda que non sexan
como os de Marvel, e polo cine.
Cales pensa que son as claves
do éxito da colección?
Fundamentalmente os personaxes, porque son actuais e politicamente incorrectos. Fuxo
de protagonistas maniqueos,
que non existen na realidade.
Ademais non trato os mozos
coma se fosen nenos pequenos,
por iso tamén triunfa entre a
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Observo a roupa
dos rapaces, a súa fala,
a música que lles gusta,
os vídeoxogos cos que
enredan e reprodúzoos”

xente maior. Hai moitos escritores que fan un traspaso para
nenos das súas lecturas. O resultado son unhas novelas terríbeis que non se len. Outras veces, acontece o contrario e caese no infantilismo. Escapo destes dous extremos e aposto por
unha linguaxe directa, áxil, rápida e non confusa. Ao ser ilustrador escribo dun xeito moi visual. Isto tamén gusta moito.
Converteranse no Harry Potter
galego?
Os niveles de venda, pese a
pouca publicidade que se lle fai,
están acadando unha cifras moi
boas, case ao mesmo nivel que
Harry Potter en galego. De feito,
en canto saíu esta segunda entrega esgotouse en librarías. Polo
día do libro, Emilio Pérez Touriño reuniuse cun grupo de cativos para falar dos volumes que
lles gustaban. Diversos medios
de comunicación fixéronse eco
e, entre todos os fenómenos que
salientaron o único dun autor
galego era Os Megatoxos. É un
orgullo para min. Cando saíu o
primeiro libro recibín moitas críticas ao respecto da modernidade da proposta, que é realmente o que engancha aos nenos. Penso que ofrecer libros
modernos é a chave para chegar
aos cativos. Coméntame os profesores que os nenos non acreditan cando lles din que está escrito por un galego, pensan que é
un traballo de fóra, e nesa dúbida vai implícita moita crítica.
Xa está a traballar na terceira
entrega?
Empezarei a escribilo no verán.
Son un pouco maniático para
escribir e na casa non me concentro. Teño que coller o portátil
e redactar fóra. O libro comeza
cunha viaxe de estudos á neve. E
aí empeza a enredarse a cousa.G

Foto: M.B. / Composición: A.F.

M. Barros

No novo diario dixital e nun blog
Antes da chegada ás librarías
de Os Megatoxos e a espada
esmeralda, a segunda entrega
da serie de ficción creada por
Anxo Fariña para mozos tirando dunha estética manga e
os poderes duns superheroes
do século XXI, os rapaces xa
puideron ler un avance das
aventuras de Faísca, Lúa, Ninfa
e Ruxe. Valéndose das novas
tecnoloxías e as posibilidades
que rodean os medios de comunicación dixitais, o autor
colgou en abril en A Nosa Terra

Diario (www.anosaterra.com)
un capítulo do seu novo libro.
Realizáronse centos de descargas e foron moitos os centros
de ensino que o imprimiron e
o colocaron nas súas bibliotecas para a lectura.
“Existe unha relación moi
viva entre os medios de comunicación e os escritores,
que se debe aproveitar” comenta Anxo Fariña. Ao seu ver
os medios dixitais son unha
boa ferramenta para achegarse ao público e para fo-

mentar entre os nenos a relación coa información. “Os cativos están moi familiarizados
cos novos soportes dixitais,
por iso considero positivo
abrir esta nova canle entre literatura e rede”, sinala.
Ademais, o autor ten en
marcha un blog sobre Os Megatoxos, megatoxos.blogspot.com, no que con regularidade colga novidades sobre
os personaxes e as novas entregas e onde os lectores poden deixar as súas opinións. G
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Tabela das letras. FICCIÓN¬
 Made in GZ. Séchu Sende. Galaxia.
 O neno do pixama a raias. John Boyne. Faktoría K.
 Pan e coitelo. Bieito Iglesias. Galaxia.
 Harry Potter e as reliquias ... J.K. Rowling. Galaxia.
As palabras da néboa. Francisco Castro. Galaxia.
A

“CAGANABROCHA”

NON FICCIÓN ¬
 Alimentación saudable VV AA. Xerais.
 O segundo sexo. Simone de Beauvoir. Xerais.
 No pazo de Laiovento. Xosé Luna. Espiral Maior.
 Carta ao señor Futuro. Eduardo Galeano. Laiovento.
 Benigno Álvarez. Santiago Prol. A Nosa Terra

Marica Campo

C

aganabrocha, aquel pintoresco encalador de paredes de quen temos recordo os
lugueses de certa idade, deveu
na necrolóxica que lle dedicou o
diario local en “Defeca en el
pincel”. Daquela non había tradutores automáticos a facer
trasnadas dignas dunha antoloxía do disparate. Agora si e, que
queren, eu estoulles moi agradecida porque lles debo momentos de risa impagábeis.
Mais a cousa é seria. Se as máquinas serviron para liberar o
ser humano de cargas propias
de animais, neste caso róubanlle o que o constitúe como persoa, a palabra. A cibernética carece do discernimento preciso
para optar polo valor dos termos no contexto, e isto é doado
de comprobar. Abonda con botar unha ollada aos xornais para
atopar verdadeiras xoias. Anoto
algunhas e, se cadra, vostedes
poderían engadir moitas máis.
O Padre Sarmiento converteuse
en Padre Bacelo, a poeta Estíbaliz Espinosa en Espiñenta, Pilar
García Negro e Pilar Sampil viron o seu nome transformado
en
Alicerce,
Padiola
Parker–Bowles é a muller de
Carlos de Inglaterra, as cartas
non hai que botalas en correos,
senón en “corrédevos” e a
Unión Deportiva Pájara ten
pouco que facer, porque deu en
Unión Deportiva Esvaecemento. No paso de galego a castelán
tamén puidemos ler que Curros
fala no Divino Sainete de María
Gallina ou outra noticia referida
ao parlamentario Xaime Gallina. A cousa é seria porque todo
xoga en contra do galego. No
primeiro caso porque é motivo
de burla e no segundo porque o
pouco que chega aos xornais
nesta lingua, pásase a castelán.
Quen llo dixera ao tradutor de
“Caganabrocha” que no futuro
lle darían o traballo feito!
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A Unión Deportiva Pájara
ten pouco que facer,
porque deu en
Unión Deportiva
Esvaecemento”

crítica
NARRATIVA.

Volve o Nacho
Taibo menos
convencional
Flor do grelo
Autor: Nacho Taibo.
Editorial: Laiovento.

Desde Por tras dos meus ollos
(Sotelo Blanco, 1999) non sabiamos nada, en papel, de Nacho
Taibo, autor clave na conformación do sistema literario galego
contemporáneo, concretamente autor clave na diversificación e
consolidación que precisaba a
narrativa galega, xa desde a
súa primeira
publicación, Os
inmortais, 1975,
obra que viu a
luz polo interese
demostrado nela por Xosé María Álvarez Blázquez, autor homenaxeado este
ano no Día das Letras Galegas,
ben consciente de que este título
petaba nunha nova porta narrativa, a da, como se di agora, ficción científica. E precisamente
en Flor do grelo, un tema que recorre, que non deixa de estar presente, se cadra desde o mesmo
título, é este da ficción científica.
Por que desde ese título a
priori tan neutro, con tan pouca
información xenérica? Porque a
ficción científica non é máis que
unha metáfora na que os dous
termos son en realidade un só,
desprazado no tempo. O título,
un título deses chamados problemáticos, que, en principio
non teñen nada que ver co contido, aínda que si co “xénero”,
facendo un uso libérrimo desa
palabra, porque estas flores, os
textos que aquí presenta Nacho
Taibo caracterízase precisamente pola súa des-xeneración
ou a-xeneración, é dicir por fuxir
dos parámetros estipulados na
literatura convencional.
Á luz de Flor do grelo atrevémonos a dicir que ese, fuxir do

LIBRARÍAS CONSULTADAS:
Cartabón (Vigo);Couceiro (A Coruña);Michelena (Pontevedra);Pedreira (Santiago);Torga (Ourense);Central Libreira (Ferrol).

convencional e anovar, é o criterio rector de toda a súa produción deica hoxe. O cal nos obriga
a reconsiderar, por exemplo Por
tras dos meus ollos, que se aparece como tentativa de lograr unha
novela non sustentada nas personaxes (que se difuminan constantemente), un proxecto tentador na liña de Antón Risco (Os fillos do río é tamén do 1999, ano
imprescindíbel na modernización da narrativa galega) ou Cid
Cabido (Grupo abeliano, igualmente de 1999), proxectos narrativos concibidos nas marxes da
literatura convencional mais
desde dentro do sistema.
Nun mundo como o de hoxe,
con esa carreira establecida a ver
quen escribe a novela máis voluminosa da literatura galega, vai Nacho Taibo.
Nacho Taibo eescribe un volume de 46 páxinas. Sotelo Blanco que desmecanicen a lectura.
confía e de aí a publicación. Ora Que cada flor ou microconto
ben, que teña 46 páxinas non o ocupase unha páxina, ou que a
invalida para que a súa lectura iniciase, debería ser o lóxico; aínsexa equivalente ao dunha ma- da que a intensidade epifánica
cronovela. Todo o contrario, o dos microcontos de Nacho Tailector axiña se dará conta de que bo fai dificultosa a lectura mecácada un dos textos (cada unha nica, ese perigo sempre existe.
das flores) desencadea unha se- Por certo: de adoptar esta disporie de suxestións que proxectan sición, mantendo a estrutura en
na mente do lector un mundo 13 libros, a edición non baixaría
narrativo amplificado.
das 100 páxinas.
Unha vez lida a flor, ao lector
Algunhas das flores ou minon lle queda outro remedio crocontos desta errancia vital e
que seguir ficcionando na súa literaria do autor, teñen un camente a partir do texto lido. Os rácter inequivocamente polétextos, as flores, funciomico. Por exemplo na
nan así, como rexistro
crónica de cómo A Code interferencias duruña non é Galiza. Mais
Resultaun
plo. As interferencias
por riba da polémica
libro de libros, que poidan presentar,
da vida que recolle e
estes desmitificadores
modaliza Nacho Tai- incómodo,
bo, de xeito que a lectu- inquedante, textos presentan un ser
humano confuso, que
ra sexa unha lectura in- pouco
terferida de múltiples convencional” precisa (frecuentemente) mergullarse nunha
conexións (acto lector)
substancia vital alternae desconexións (a epitiva (a auga, retorno ao
fanía, a ensoñación
medio orixinario), porposterior). É dicir, estamos, outra volta, falando de Li- que ten que moverse, facer algo,
teratura Mínima, de microtex- transcender, para tratar de ver
tos que son, na práctica totali- con clareza e non ficar atrapado
en dilemas banais (pizza ou emdade, microcontos.
Diciamos a semana pasada panada?). Un ser humano que
que é agora cando a narrativa es- pode adoptar configuracións
tá descubrindo o valor do espa- materiais estrañas (como os diszo, a propósito disto Flor do grelo fraces da vida mesma), que pon
presenta os microcontos á ma- en cuestión á divindade (baixo o
neira medieval, un tras outro, sen nome que sexa), que ás veces
ter en conta as zonas de reflexión non cre na felicidade en socieda-
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de (si en grupos reducidos) mais
non pode deixar de soñar. O tópico “soño que soñei” reinvéntase a si mesmo en varias ocasións en tanto que o lector sente,
cada vez máis, a proximidades
destas flores con ficción científica. Unha cousa está conectada
coa outra. O home non está a
vontade nunha sociedade que o
afoga, non se sente a gusto nin
coa súa propia configuración
material, necesita os soños con
desespero, igual que o amor; a
morte, nestas circunstancias, é
outro apoio temático inevitábel;
os pensamentos do home son,
nestas circunstancias, fonte de
tortura; que hai no home que
pague a pena senón os soños?
Malia que algúns microcontos resultan mellorábeis (poden
ser máis curtos, no uso do título), iso sucede en contadas ocasións. O importante é que o lategazo final está garantido sen
ter que botar man da ironía, recurso fácil do que non se debe
abusar, como tampouco abusa
doutros recursos típicos desta
escrita emerxente tales como o
xogo de palabras, o colaxe ou a
xustaposición de dúas historias
nun mesmo texto. Resultado,
un libro de libros, incómodo,
inquedante, descrido e aconvencional que permite un
mundo de lecturas igual de
descridas e inquedantes.
Xosé M. Eyré
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O vindeiro xoves 3 de xullo dá comezo a XXV Mostra de Teatro Cómicoe Festivo de Cangas. A actriz Mela Casal lerá o pregón inaugural
antes de se iniciar as representacións con A ceade Els Joglars. Compañías chegadas de diferentes
partes do mundo presentarán as
súas propostas na rúa e no auditorio. Un dos pratos fortes deste ano é a
estrea de Aeroplanos,a nova montaxe
de Lagarta, lagarta, interpretado por
Ernesto Chao e Xosé Olveira “Pico”.

a (Ferrol).

POESÍA.

A décima musa
A poesía de Safo
amósanos a xénese
da lírica occidental

Cantos e fragmentos
Autor: Safo.
Tradución: Raúl Gómez Pato.
Edita: Positivas.

Internarnos hoxe na obra de Safo de Lesbos –Safo de Mitilene
para os amigos– ten un chisco
de aventura iniciática, de reparación dun misterio oficiado ao
pé do santuario de Hera por sacerdotisas de
sangue nobre.
Mais tamén de
frustración, de
impotencia ante as escasas
ruínas que sobreviviron ao
paso do tempo.
Dos nove libros
que os antigos aseguraban ser
obra de Safo, só perduran dous
poemas completos –un deles
descuberto en 2004– e algunhas
decenas de fragmentos máis ou
menos extensos, máis ou menos elocuentes. Unha paisaxe
semellante á que configuran os
restos dos templos áticos, onde
o deleite ante o relevo dun capitel ou ante a elegancia dunha incompleta columnata vai sempre acompañado da dolorosa
conciencia de perda irreparábel
do conxunto. Se cadra é por iso
que calquera edición dos seus
poemas ten un ar de reconstrución filolóxica que intimida aos
posíbeis lectores. Pero, iso si,
quen se atreve a enfrontarse con
estes textos mergúllase nunha
experiencia difícil de esquecer.
A evocación dunha illa, a de
Lesbos, cuxa refinada cultura
mesturaba o harmonioso clasicismo grego coa suntuosa magnificencia oriental, está na orixe
mesma do que hoxe coñecemos

Safo de Lesbos.

por lírica. Non tanto porque do terior lírica occidental. Esa exploxénero particular que cultivaba ración no espazo íntimo convérSafo se derive o termo –que na tese en heterodoxia fronte os pasúa xénese era poesía para ser radigmas dunha época guerreicantada ao son da lira– senón ra. As flores, os perfumes, a músiporque nos seus poemas apare- ca… todo un firmamento sence por primeira vez a subxectivi- sual que redebuxa as relacións
dade, o ámbito do íntimo. Un te- do ser humano coa natureza,
rreo que a anterior épicoa beleza, cos afectos e
ca descoñecía.
co pracer. No poema ciA poesía de quen xa
tado, fronte ao que tofora coñecida na antidos admiran, ela pon
güidade como a “Déci- A poesía
dediante o rostro da súa
ma musa” é, daquela, de Safo
amada Anactoria.
moito máis que a cele- representa
Todo o que se pode
bración do amor eróti- a conquista
contemplar, experico –e lésbico– polo que histórica dos mentar ou sentir é trahabitualmente é reco- valores
tado por Safo a través
ñecida. Representa a individuais” deste prisma propio. O
conquista dos valores
enfrontamento coa inindividuais, a rebelión
hóspita realidade maante un mundo externo
niféstase de distintos
ao suxeito e ante o que
xeitos: o desexo, a nosse abre unha fenda. Altalxia, a carraxe… que
gúns que unha formación de ca- rematan por se converter en
baleiros, outros, de infantes, / magnitudes nas que se cifra o
outros, de navíos, din que sobre hiato entre o eu e o mundo. Mais
a negra terra / son a cousa máis é na descrición das delicadas flufermosa; eu, aquilo que / cada- tuacións de ánimo que conforquén ame di o comezo dun dos man a paixón erótica onde a exfragmentos máis coñecidos. “O presión daquela subxectividade
que cadaquén ame” é o “máis adquire a súa maior riqueza,
fermoso”: ese achádego dos va- chegando a producir mesmo relores interiores, esa desavinza accións físicas: de súpeto un lucoas escalas universalmente re- me corre baixo a miña pel, / e os
coñecidas é a que inaugura o im- meus ollos non ven nada, reperio do individuo en toda a pos- búmbianme / os oídos, / brota
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Ernesto ChaoeXosé Olveira.

de min a suor, un tremor / toda
me sobrecolle… Esta desacougante paixón interior é a que leva
a poeta a esculcar na medula das
cousas, a desvelar o conflito entre o ser e o parecer. E o estado en
que nos prostra a paixón amorosa semella revelarnos o esencial,
o que de certo precisa a nosa alma, dado que o sentimento non
desemboca nunca na incerteza.
Mais non debemos deixar de
observar que Safo non é unha
poeta solipsista, unha amante
pechada na sensibilidade. Para
ela, as necesidades espirituais
–coma o amor– son as que nos
achegan aos nosos semellantes,
as que crean vínculos imperecedoiros co resto do xénero humano. Así, nos poemas nos que
invoca compañeiras que están
lonxe, recórdanos que a memoria dos momentos pasados é
potente dabondo como para
que subsista a alegría das experiencias vividas en común. Safo
visualiza sempre a solidariedade entre as compañeiras, exáltaa coma un don que perdura e
que debe primar malia as acometidas do destino: vaite, vaite
contenta e de min / acórdate,
pois sabes ben como te amabamos. O poema está feito de vida,
de memoria e dunha experiencia colectiva ante a que a poeta
non claudica. O que nos leva ao
revelador descubrimento de
que a aparición do íntimo e do
comunal na poesía occidental
veñen da man.
Ezra Pound viu no fragmentario do noso coñecemento de
Safo unha característica de rigorosa modernidade. Talvez sexa
deste xeito como debemos enfrontarnos aos seus poemas,
mais sen perder de vista a exactitude da súa expresión. É sempre difícil traducir a poesía grega, é inevitábel que se perda no
proceso a musicalidade do orixinal. Pero Raúl Gómez Pato
consegue nesta tradución rescatar as imaxes fundamentais, a
personalidade excepcional da
nosa poeta. Con este volume,
Positivas acerta de cheo e regálanos aos lectores unha inescusábel oportunidade para escrutar as nosas orixes.
Manuel Xestoso

CONTADELIBROS.
Un ministro do século XIX
Margarita Barral Martínez publica Montero Ríos e
Compostela. Un feudo clientelar, que edita Sotelo Blanco. A través do
estudo político e histórico,
a autora analiza o modelo
de relacións
que fixeron posíbel o
caciquismo na Galiza do
século XIX como transición
entre o Antigo Réxime e a democracia representativa.

Recordos de fillo
Tempo do pai, de Xosé María
Álvarez Cáccamo, é unha
biografía íntima de Xosé María
Álvarez Blázquez, autor homenaxeado no
Día das Letras
deste ano.
Lembranzas e
datos nacidos
do rigor dun
estudoso que
se converte de
socato en testemuña directa e
agarimosa da cotidianidade
dun dos activistas culturais
máis destacados da segunda
metade do século XX. Edita Galaxia.

Así vivían no medievo
Toxosoutos publica o primeiro
premio de Historia Medieval
de Galiza 2007 en portugués. O
casal. Uma unidade de organização social
do espaço no
Entre-Douroe-Lima (9061200), de André
Evangelista
Marques,é
un estudo pormenorizado dos
xeitos de poboamento desta
rexión da antiga Gallaecia nos
intres fundacionais do
feudalismo. Esta estrutura
estivo vixente durante moitos
séculos.
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Chega as librerías o último de Rivas. Manuel Rivas presentou en Santa
Comba o pasado 23 de xuño Os Grouchos (Xerais), unha recompilación das
súas columnas publicadas baixo o mesmo título no suplemento Luces, da
edición galega de El País.No acto, Rivas reivindicou espazos de liberdade para poder expresar as opinións, e nese senso, considera que o cambio político
en Galiza provocou “unha revolución óptica”, que ensanchou o horizonte.

Manuel Rivas.

O CORDEL.

LIBROSDEFONDO.

TEATRO.

Iniciativas 21

A luz primeira,
poesía
do nacido

Metáfora
descompensada

crítica
Nº 3. Maio do 2008.
Dirixe: Mercedes Rosón.
Prezo: 6 euros

Este número inclúe tribunas de
Xosé Antonio Nóvoa e Inma López Silva. Ademais, textos de moi
diversa temática. Destacan
os traballos
sobre novas
tecnoloxías,
política internacional, actualidade política, deportiva e cultural e
tamén dúas entrevistas, unha
coa delegada da Xunta en Arxentina, María Xosé Porteiro, e outra
co músico Vítor Prieto Barros.

A micro pechado
Nº 97. Xuño do 2008.
Dirixe: Helena Domínguez
Edita: Espazos Radiofónicos Galegos
en Catalunya.

Xosé Manuel Fernández conta
como viviu o 17 de maio en Galiza e compárao co Sant Jordi
catalán. Suso Mon tamén
atende esta
data pero desde o punto de
vista das celebracións na
propia
Catalunya.
Ademais, as
clásicas seccións dos habituais
colaboradores desta
publicación.

Eco
Nº 205. Xuño do 2008.
Dirixe: Gonzalo Vázquez Pozo.
Edita: Equinoccio.
Prezo: 3,50 euros

Roberto Verino recibe a portada
deste número. Na entrevista que
lle fai Carlos
Permui conta
a súa
experiencia
como
adegueiro. Tamén se inclúen entrevistas
co ministro de Obras Públicas
uruguiao, Víctor Rossie coa
especialista en mercado chinés
Linda Yueh, entre outros. 

Diego Anido escarva
no lado máis escuro
en Cascuda

O sol entre os dedos
Autor: Xulio López Valcárcel.
Edita: Do Castro, 1993.

Cascuda
Poucos feitos tan transcendentais na vida das persoas como o
nacemento dun fillo ou filla. Diso sabe moito a literatura de noso, dende os clásicos –só cal
lembrar a Curros, poño por caso– ata os días presentes –velaí o
recente Diario
dun pai acabado de nacer
(2008) de Henrique Alvarellos
ou, indo unha
miga máis lonxe, o Darío a diario (1996) da chorada Xela Arias
e aínda A rolda invisible (1988)
de Luís Rei Núñez.
Á poética da celebración, do
gozo experimentado pola chegada ao mundo dun novo ser
cómpre adscribir tamén un poemario que vía luz por volta de
1993, O sol entre os dedos, obra
coa que iniciaba a produción de
madureza un poeta daquela
aínda non tan notorio coma hoxe, pois non cabe dúbida ningunha de que Xulio López Valcárcel debe constituír unha referencia ineludible para todo
aquel que queira historiar con
rigor a produción lírica galega
das últimas décadas.
O sol entre os dedos foi publicado no seu día por Ediciós
do Castro e tivo un éxito larvado
que o levou a ser reimpreso
dous anos máis tarde. Secasí, se
cadra non foi suficientemente
ponderada a importancia do
mesmo, pois a depuración estilística e a concentración expresiva de adelgazamento na parataxe retórica adquiriu aquí tal levedade e delicadeza ao servizo
dunha tematoloxía de positivismo radiante que fixeron deste
título unha rara avis sorpren-

Dirección e Interpretación: Diego
Anido.

Xulio López Valcárcel.

dente por moitos motivos.
que habita a súa crianza. Os priO libro contou tamén con meiros pasos tatexantes de
outros alicientes que o facían quen todo o descobre, a inogañar en atractivo: incluía un cencia augural e os desexos e
poema limiar de Xavier Seoane votos que polo naipelo se fan, o
e outro epilogal de Xavier Rodrí- tremor do universo ante a fraxiguez Barrio e acompañábase lidade de quen contempla as
dun lúcido prólogo da
paisaxes que o circunpoeta castelá Julia Ucedan e descobre a harda. Con tales compamonía da música por
O sol entre os vez primeira. Mesmo
ñeiros de viaxe, López
Valcárcel dispuxo un dedos tivo, no as anainas teñen aquí o
poemario dividido en seu día, un
seu lugar, que nada fica
tres amplas seccións, éxito larvado fóra desta explosión de
que ían rememorando que o levou a tenrura infinita na deo tempo previo ao na- ser reimpreso voción do misterio do
cemento do bebé (“Su- dous anos
ser que comeza a anbida al Ángel”, cinco máis tarde”
daina, daquel polo que
poemas que aparecenos interrogamos ouran denantes nunha
travolta sobre o sentido
pequena plaquette
da existencia, no que
editada por Ángel Cafnos vemos completafarena na Librería Antidos e complementacuaria El Guadalhorce en 1992), dos, prolongación de nós mesa vinda do neno (os dezaseis po- mos e vida propia que nos ha
emas contidos en “Ollos ne- sobrevivir.
nos”) e as reflexións paternas
A aquel bebé que no seu día
sobre o futuro do que chegaba foi Daniel, o fillo do poeta, ía deao mundo (a vintena de textos dicado O sol entre os dedos. A
de “Verdade en ti”, bloque co todos os que loitan por ollar aínda o mundo coa pupila da inoque remata o libro).
Ler O sol entre os dedos é dis- cencia primeira e para todos os
poñer a ánima ao encontro co que han de vir a el a verba intenabraio, co milagre dunha vida sa como luz que esfarela na cunque vén da Eternidade ao Tem- ca das mans destes versos será
po, que encarna na Luz do unha revelación grata ao cor.
Amor co que foi concibido e no
Armando Requeixo

’’

As cascudas son seres agochados nas regañas da sociedade.
Simbolizan o desprezábel, o sucio. Mais tamén son criaturas
coas que inevitabelmente hai
que convivir, entes invisíbeis
cuxa presenza adiviñamos,
oculta, a esculcarnos. Por esta
razón, son tamén un símbolo
dos nosos medos, daquilo co
que non queremos enfrontarnos. En realidade, son a cifra
onde se resume o noso pánico
ante o distinto, o atávico pavor
ante o descoñecido. Ou ante os
máis privados pensamentos de
nós mesmos.
A partir destas premisas, Diego Anido monta un espectáculo
que actúa como metáfora, un
monólogo que funciona máis
como relato que como reflexión,
pero que incorpora elementos
para a especulación sobre aspectos fundamentais da vida en
comunidade. “Todo é un problema de convivencia”, di Eladio, a cascuda parlante que se dirixe aos espectadores describíndonos o mundo dende a súa
perspectiva, dende o agocho
que lle serve de observatorio da
nosa actividade cotiá. Cascuda
apunta algúns temas, brinca
arredor deles, abandónaos, retómaos. O protagonista vai construíndo o seu discurso cunha
ironía que lle permite ser audaz
sen caer no didactismo, mais tamén introduce elementos poéticos e humorísticos que contribúen a alixeirar a atmosfera
opresiva na que se desenvolve o
espectáculo.
Anido pretende rachar >>>
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O V Roberto Vidal Bolaño, para Felipe Lubián Lubián.O premio que outorgan anualmente as Redes Escarlata recaeu este ano no alcalde do concello de Lubián, o único de fóra de Galiza onde o galego é cooficial, polo seu
compromiso coa cultura popular e defender a galeguidade lingüística e cultural nos catro concellos galegófonos de Zamora e en todas as corporacións
locais, provinciais e autonómicas das que formou parte dende hai 30 anos.

Felipe Lubián .

cos poucos elementos de esce- ción. Un texto, por outra banda,
nografía e coa iluminación, a que comeza ben pero que remaocupación do escenario, a elec- ta estancado arredor dun par de
ción e colocación da
conceptos nucleares
–“estou dentro do teu
música e dos efectos
sonoros... todo contricerebro” e “eu estaba
aquí primeiro”– que
búe a crear o drama de
Anido équen non acaban de evoluír.
soidade e illamento do
Deixa, por momentos,
que nos fala esta peza. de xerar
que se esgote a expectaComentáronme que potentes
na representación que imaxes
tiva, que apareza o abuvin en Pontevedra hou- que logran
rrimento. Transmite a
bo algún fallo técnico ancorarse na sensación de que a inque impediu o pleno imaxinación vestigación escénica
precedeu á creación
desenvolvemento vi- do
sual da obra: os que es- espectador” lingüística e que esta
debilita o conxunto. A
tabamos alí non o notamos. Con fallo e todo,
obra, mágoa, queda así
Anido foi quen de xerar
descompensada.
potentes imaxes –un
En todo caso, hai en
vulto que se escapule a
Cascuda busca, expetravés dunha fenda de luz, un rimento, investigación. Hai
escenario sementado de para- momentos estupendos e acháfusos– que logran ancorarse na degos valiosos. Hai, en definitiimaxinación do espectador e va, risco, algo do que non anda
permanecer alí, fermosas, du- sobrado o teatro actual. Só por
rante moito tempo.
iso xa merecería o eloxio. E así
Pola contra, todo o que ten a o entendeu o público, que
ver co texto amósase moito máis aplaudiu con entusiasmo.
Manuel Xestoso
frouxo: a voz, a dicción, a entoa-

’’

Diego Andio en Cascuda.

>>> coas fronteiras entre as distintas linguaxes escénicas e, daquela, mestura elementos procedentes da performance, da
danza contemporánea e do tea-

tro de texto. E aí radican os acertos e as debilidades de Cascuda,
porque o autor parece prestarlle
máis atención aos aspectos
plásticos e físicos da obra que

aos textuais. A dramaturxia é
magnífica. A expresión corporal
convértese, en Cascuda, nun valor de primeira magnitude. A suxestión de angustia conseguida

CINEMA.

A historia
do fútbol
americano,
versión verán
Ela é o partido
Dirección: George Clooney.
Guión: Georges Clooney, Duncan Brantley e Rick Reilly.
Música: Randy Newman.
Elenco: George Clooney, Renée Zellweger, John Krakinski, Jonathan Pryce.

É case un protocolo ritual: chega o corenta de maio, comeza a
temporada de verán, e os cines
énchense de productos lixeiros,
frescos, sen cafeina, sen burbullas, sen conservantes nin estabilizantes engadidos. Así, de repente, desaparecen das carteleiras os poucos filmes con algunha intención de calidade, de
altura, e quedan o resto, >>>
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A historia do Siñor Afranio na pantalla.Comezou a rodaxe do documental Afranio, producido por Alen Filmes e dirixido por Víctor Coyote. Conta a
aventura do deputado galeguista Antón Alonso Ríos, disfrazado de esmoleiro para fuxir do fascismo, que el mesmo narrou no libro O Siñor Afranio ou como me rispéi das gadoupas da morte: memorias dun fuxido (A Nosa Terra,
1996 e 2006, colección "O fardel da memoria"). Amais de entrevistas con varios persoeiros, inclúe recreacións interpretadas por Luís Tosar.

crítica
>>> películas de terror en todas
as variantes posíbeis, e comedias, ademáis doutros subprodutos de menor calidade, sen
máis propósito que ocupar o
vacío do verán e facer paquete
con algún Indiana ou a máis publicitada comedia de guapitos e
guapitas. Así que me dispuxen a
mirar esta Ela é o partido, tradución parva da orixinal Cabezas
de coiro (en alusión aos capacetes dos xogadores de fútbol
americano) pola simple razón
de que estaba dirixida por Clooney, un actor-director que, cando menos posúe a honradez de
xogar limpo.
O máis curioso é que no cine
onde fun ver a película poñían
nunha sala do lado, gratis, o partido da Selección Española, e a
cousa ía de fútbol, unha sala, de
fútbol de agora, español, e na
outra, dos anos vinte e americano; e, claro, o asunto era que na
sala do lado había pleno, e na
que estaba eu, só estaba eu.
Clooney presenta unha comedia aceptábel, dixestiva e
clásica, na que se poden seguir
pegadas de Billy Wilder, os
guións de Ben Hetch, algunha
evocación nostálxica do estilo
de Woody Allen e o clima daquelas comedias dos anos 50
con Cary Grant ou Clark Gable
sorrindo de esguello para unha

ARTE.

Un catálogo
pode salvar
unha mostra
Violencia institucional
e poética
Comisario: Ulrich Loock.
Lugar: Museu Serralves, Porto.
Datas: Até o 13 de xullo.

George Clooney e Renee Zellweger en Ela é o partido.

MELINDA SUE GORDON
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A represión
da masonería viguesa
Luís Lamela García
Da represión franquista en Galicia
aínda existen universos estancos e
impenetrábeis que é necesario
investigar. A represión masónica
viguesa é un exemplo. A guerra do
36 foi un horror e a posguerra
unha continuación dese horror.
Foi como un inmenso cárcere sen
esperanza onde os masóns foron
encerrados –ou inhabilitados–
logo dunha represión posbélica
continuada, irrompendo o
pesadelo na vida cotiá cunha
permanente ameza psicolóxica.

EDICIÓNS A NOSA TERRA

MELINDA SUE GORDON

loura encantadora. O tema é o o Crack que está a piques de
nacemento do fútbol profesio- chegar…, mais como é unha
nal americano, ese monstruo película lixeira, todo isto queque hoxe celebra partida en apunte. O obdos en inmensos camxectivo está en entrepos nos que case se
ter e é o que consegue,
pode levar o coche até Clooney
sen máis. O resultado
o asento do estadio. As aproveita
é unha comedia con
orixes do fútbol, unha
diálogos ben construipara deixar
copia do rugby británidos, co estilo “old fastres
co trasladado a Amérihion” en roupas, deca, estaban nos cam- pinceladas
coración e artefactos
pus universitarios, on- sobre
varios, e unha música
de tiña gran sona e a política
asinada por un granprestixio; logo, nos do seu país,
de, Randy Newman,
tempos da Lei Seca e mais como é que xa gañou oscars
do jazz estilo dixieland, unha película por cousas parecidas
pasou ao terreo profe- lixeira,
(hai momentos que
sional. Aquí é onde se todo queda
recorda o vals de
sitúa esta comedia, pe- en apunte”
“Ragtime”) e que,
ro non vai moito máis
ademáis aparece en
alá; unha pequena trapersoa como o pianoma de amizade e amoman da baiuca onde
res dunha loura fahai unha clásica pelechendosiña e xornalisxa de mesas rotas. Xa
ta, unha acción baseada nos digo, produtos de verán, para
partidos de fútbol, difíciles de tomar con gasosa.
seguir para os profanos, que soPROPOSTA:Se non hai nada
mos máis do fútbol da sala do mellor que facer, aproveitar o
lado, e pouco máis.
fresco dos cines. Se non, aproClooney aproveita para dei- veitar a veda aberta dos furanxar tres ou catro pinceladas so- chos ou asar unhas sardiñas nebre a política do seu país, a ma- sa grella que todo galego que se
nipulación das heroicidades prece ten na casa. Calquera
da primeira Gran Guerra e a cousa vale, incluido facer exerimportancia da prensa diante cicio para baixar a tripa.
dos capitalistas que constrúen
J.A. Xesteira

’’

Cheguei alí cando se celebraba o
Serralves em festa! e fiquei pampo ao ver como todo o parque e
museo convertéranse nun campo da festa, nunha xigantesca
feira á que semellaba que acudira toda a cidade. O parque ateigado e o museo tamén. Polo
parque postos de venda de comida, de bebida, de produtos da
libraría... Eu paseaba polas exposicións, por “Linhas, grelhas,
manchas, palavras. Desenhos
de arte minimalista na colecçao
do Moma” e pola de “Violência...” e preguntábame que podían pensar de todo iso aquelas
xentes festeiras que estaban a
camiñar polas salas como quen
camiña por un xogo de labirintos e de espellos difíciles, algorítmicos. É seguro que, con todo,
algo habería de ficarlles entre toda esa estupefacción e, algo desde logo positivo, de aprendizaxe
sutil e sofisticada filtrándose no
pensamento e na sensibilidade.
Porque a min, a verdade, ningunha das dúas exposicións me
semellaba nada doada para
coincidir precisamente coa festa
anual da institución, mais nunca
se sabe... Verdade é que para un
coneisseur a mostra da colección do Moma mesmo podía resultar moi gorentosa e emocionante, aí coa súa aproximacións
ás vacas sagradas do minimal
nesas alfaias debuxísticas. Pero o
minimal é en calquera caso un
período certamente árido e avesamente conceptual. E que pensaría a xente dos tres artistas de
“Violência...”? Agás o asun- >>>
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Inaugúrase 'Situación', para conmemorar o XV aniversario do
CGAC.A mostra recolle o máis novo
da creación plástica en Galiza, con
obras de Mónica Cabo, David Ferrando Giraut, Rubén Grilo, Enrique Lista,
Carlos Rodríguez Méndez e Rubén
Santiago. Foi inaugurada o pasado
xoves, no marco dun completo programa de actividades co que o CGAC
celebra a ocasión, e poderase visitar
até o 7 de setembro.

’’

O DÍA DESPOIS
Marcos Valcárcel

U

Fantasy Me, de Erik Van Lieshout.

>>> to dos coches de refugallo Tralo bufete no estupendo resque seguramente actuaba como taurante do museo saín co ániun brinquedo simpático e malé- mo certo de que esa fora a mellor
volo, o resto haberían
parte da visita á Funde velo como moi radaçao. Con perdón.
ro... Aínda que, non paBen, días despois,
sa o mesmo en case cal- Cando me
cando me puxen co caquera exposición de artálogo antes de escribirpuxen
te contemporánea?
lles a vostedes estas lico catálogo,
En fin, eu tirei en
ñas, aí si, entón nese voconclusión apriorística ese volume
lume fermosamente
que, unha volta máis, o fermosamente editado, xa por fin reoSerralves amosaba o editado,
rienteime na miña perseu rostro artístico máis xa por fin
dida senda pola moshermético e introspec- reorienteime tra. E é claro que todos
tivo. E pensaba así por- na miña
os bos catálogos preque me amolaba que a perdida
tenden xustamente iso:
exposición “Violên- senda pola
alumear o territorio oncia...” que me trouxera mostra”
de se asenta a obra que
até alí, eu non acabase
–por veces– amósasede entendela, pois ollanos mergullada nas
ba cara as pezas dos tres
máis mestas tebras. Si,
artistas (Anne-Lise Coste, Tatja- agora parecíame entender ben a
na Doll e Erik van Lieshout) e violencia institucional das estrunon daba coas claves do proxec- turas sociais, ideolóxicas, cultuto. Xa digo que a peza máis gráfi- rais, morais, sexuais que interca e expresiva do proxecto expo- preta en primeira persoa nos
sitivo resultaba ser a dos coches seus vídeos o holandés Erik van
de Van Lieshout, pero que pen- Lieshout e que instala en trebesar desas pinturas de ideogra- llos metade instalación escultómas e pictogramas da Tatjana rica, metade haima ou alvéolo.
Doll ou das súas pinturas de Tras ler a súa entrevista sinto
trens e coches? A Anne-Lise Cos- mágoa por non ter seguido eu
te era máis doada conectala co con máis coidado as súas histoprograma do proxecto, nesa es- rias no meu paseo museístico,
crita entre preciosista e rebelde, pero xa se sabe que ir a un muentre punk e okupa dos muros. seo para esmorecer diante da

’’

pantalla, tempo e máis tempo
tras un vídeo e tras outro...
Velaí logo a francesa Anne-Lise Coste coas súas proclamas
pintadas na parede entre o poético e o panfleto, o graffiti, o slogan, a misiva, a proclama e o berro. Mágoa que na mostra de
Porto non haxa ningunha desas
arquitecturas e construcións de
pauciños tan violentamente poéticas da artista que aparecen no
Fire Ext, de Tatjana Doll.

libro e, pola contra, nos topemos
coas máis previsíbeis grafías e
arabescos de liña negra sobre
papel branco.
E logo está a alemana Tatjana
Doll cuxa obra, tamén aquí, se
me amplifica enormemente por
mor do exhaustivo catálogo de
pezas que ilustra o seu capítulo,
daquela nesa infinidade de pinturas de logos, pictogramas, ideogramas e tamén modelos de
coches, de camións, extintores,
etc. etc. que a Doll pinta nunha
gran escala e que, no seu conxunto, logran crear unha sensación ben diferente a das pezas
illadas que vemos en Serralves.
Agora, enténdense axiña eses cadros que son un reflexo amplificado, unha lupa rechamante e
inmisericorde do cotiá, feita con
amplos brochazos de cor, de
mans de pintura que colorean
dun xeito vulgar e de copista, un
mundo dinámico e enxordecedor, ateigado de signos, marcas,
balizas, formas, emblemas, todos eles impecábeis e límpidos
na súa orixe. Un mundo, por outra banda, que xa non distingue
entre grandes corporacións, institucións, empresas, gobernos,
agora xa todo puro artificio, pura
alienación.
Esta foi unha mostra con
dous tempos, o tempo escuro
da visita das pezas e o tempo
demorado, xa na
casa, a furgar nas
faíscas do disco
duro do proxecto. Coido que
malia que a miña percepción
da mostra se redimise tralo estudo do catálogo
é indubidábel
que as pezas e a
articulación entre elas non pode
estar só a expensas dunha ancoraxe libresca. A
necesidade desta imprescindíbel addenda intelectiva do catálogo fai ao proxecto algo máis
feble e eivado.
X.M. Buxán Bran

n día despois do Congreso “Nacional” do Partido
Popular en Valencia encontrámonos a Alberto Núñez Feixóo
exultante: na súa opinión, o resultado do Congreso achégalles
“máis posibilidades de volver
gobernar en Galicia”. Pode ser,
pero terán que demostralo. E facer algunhas adaptacións. Imos
ver. Primeiro, a vitoria de Raxoi é
positiva para os líderes do PPG:
apostaron dende o principio
polo cabalo gañador e iso dará
algúns réditos. Doutra banda,
unha imaxe máis centrista e
moderada pode favorecer tamén os intereses do PPG: o electorado non quere cambios
bruscos e non admitiría volver
aos sistemas caciquís tradicionais de non hai moitos anos. O
Partido Popular segue moi dividido a nivel de Estado, pero a organización galega parece allea a
esa confrontación interna, que
quizais agora acalme algo. Pero
quédalles moito por facer. Por
exemplo, a nivel de programa, o
que se escoitou no Congreso de
Valencia non soou moi novidoso: contra o matrimonio homosexual, contra a Educación para
a Cidadanía, etc. Un xornal galego titulaba nestes días que os
populares galegos presentaron
aló moitas emendas de carácter
galeguista e autonomista, non
sei se con éxito: “Acento gallego
en Valencia”, titulaba un xornal,
con hipérbole evidente. Pero
que me din da “libertad lingüística” que foi outro dos reclamos
de Valencia? Ou da imaxe de
Núñez Feixóo e Corina Porro,
agora nos máximos órganos de
dirección, manifestándose ao
carón dos que lle queren dar a
estocada letal ó galego. Que non
estamos no século XIX. Que non
hai galeguismo posible co desprezo do noso idioma por bandeira. Se se chaman rexionalistas, vale. Pero que non nos veñan con máis contos.

’’

Non hai galeguismo posible
co desprezo do noso
idioma por bandeira”
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ECOS LUSÓFONOS

A ARTE POPULAR
EN ANGOLA
Xosé Lois García

N

o mercado de artesanía do Futungo, non lonxe de
Luanda, exhíbense variadas creacións artesanais de
diversas concepcións simbólicas que respiran tradición nesa formación de matices realistas do que se quere invocar.
Angola é un país moi desenvolvido nesta materia artística e,
tamén, moi estudado desde os ámbitos antropolóxicos e etnolóxicos. Citemos dous sobresaíntes investigadores que
ben poden representar outros moitos nesta materia. Refírome a Henrique Abranches e a Ana Maria de Oliveira.
Cando eu cheguei a Angola por primeira vez (1990), De Oliveira era a directora do Museu de Antropologia de Luanda.
Naquela ocasión mostroume as artes daquel complexo
museístico. A impresión foi desbordante ante aquela creatividade de aparellos funcionais, todos eles con elementos
figurativos que evocan un sen fin de vivencias, que se concretan nese universo ancestral tan rico en formas múltiplas
que expresa unha serie de mensaxes sincréticas.
Dous anos despois Ana Maria de Oliveira xa era ministra
de Cultura e fíxome acredor
dun magnífico libro seu, todo un estudo antropolóxico
sobre a arte popular e non
só. Un libro puntual que
restaura diversos aspectos
desa arte escultórica, moitas veces rudimentaria pero
que especifica os diversos
estados de ánimo, expresados entre o figurativo e o
abstracto; outras veces recollen polivalencias en formas estáticas que non son
fáciles de interpretar. É innegábel nestas esculturas a
mímese operante que se
proxecta na natureza e
sempre nos leva a ela.
No Museu de Antropologia
de Luanda hai unha das esculturas máis sinxelas e representativas da cultura angolana, “O Pensador”, debruzado sobre si mesmo convídanos á reflexión. Que estudo máis digno o realizado por Henrique Abranches sobre esta escultura. Algunhas delas foron
levadas a Europa no século XIX e hai voces que afirman que
os pensadores de Auguste Rodin son produto desa sintética
forma de como un africano fica na súa acción de pensar.
As máscaras angolanas, tan diversificadas segundo a
percepción das súas culturas xeográficas, caracterizan, nos
seus altos relevos ou formas xeométricas, esa capacidade
tan orixinal que desvela un misterio ou indica unha acción
que realizar. As máscaras non son para decorar un espazo
habitábel, teñen a función de ser unha peza de utilidade ritual. Pór en escena unha máscara representa accións emotivas dun estado anímico; dunha acción temporal, etc.
O sentido do sagrado en África ten connotacións moi
profundas. Cando se determina que unha árbore debe servir para construír unha canoa ou para ser materia para moldear diversas esculturas, faise ao seu redor todo un cerimonial, onde os batuques elevan seus sons designándoa como
unha árbore protexida polos espíritos.G

Contracapa e capa da versión galega de Maus.

A novela gráfica Maus
en galego
A obra de Art Spiegelman sobre os campos nazis
marcou un fito na historia do cómic
M.B.

Xa se pode ler en galego unha
das obras de referencia do cómic
europeo. Trátase de Maus, a biografía realizada por Art Spiegeman sobre o seu pai xudeu polaco, Vladek, un dos superviventes
do campo de exterminio de
Auschwitz. A tradución correu a
cargo de Diego García Cruz.
A responsábel de que Maus
saia no noso idioma é a editora
mallorquina Inrevés, unha empresa rexentada por Sebastià
Marí, que conta na dirección de
diversas áreas coa experiencia
de Francesc Capdevilla Max e
Pere Joan. Unha aposta “arriscada” ao ver do xerente, que

chega animada pola boa acollida que tivo en 2003 a tradución
ao catalán realizada pola editora. A edición en vasco da obra
verá a luz en 2009.
Art Spiegeman obtivo o premio Pulitzer en 1992 por Maus.
Ademais da crueza dos campos
de exterminio nazis, entra a
analizar a psicoloxía dos personaxes, tanto dun pai atormentado polo peso do suicidio da
súa muller como a do propio
narrador ao que lle ronda a pantasma do seu irmán morto.
Na obra, Spiegeman caracteriza os personaxe con trazos
antropomórficos. Así, os xudeus están representados por

C E N T E N A R I O

D E

ratos, os polacos coma porcos,
os nazis como gatos, os suecos
coma renos e os británicos como peixes.
NAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS. A editora chegou a pasada semana a
un principio de acordo coa Dirección Xeral de Promoción e
Difusión Cultural, nunha reunión mantida co seu responsábel, Luis Bará. De aprobarse, a versión galega de Maus
podería estar proximamente
nas bibliotecas públicas de todo o país.
A editorial ten previsto ademais editar en setembro e en galego a guía didáctica para educadores. Actualmente, centros baleares e cataláns traballan nas
aulas con este material pedagóxico en catalán.G

U R B A N O

Urbano Lugrís
Unha biografía divulgativa
de ANTÓN PATIÑO
COLECCIÓN ESENCIAS

Aquí vén o Maio
de URBANO LUGRÍS
RELATOS HISTÓRICOS

EDICIÓNS A NOSA TERRA

L U G R Í S
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Ugia Pedreira, compositora e vocalista folk

‘Temos mellores instrumentistas
pero faltan ideas’
M. Barros

O pasado 21 de xuño presentouse no CGAC o primeiro álbum de Ecléctica Ensemble
nunha festa que pechou ademais os sete anos de traballo do
Conservatorio de Música Tradicional e Folque de Lalín. Tanto
dende os escenario como dende
as aulas, Uxía Pedreira conflúe
en ambos os dous proxectos, no
primeiro como autora e no segundo como directora. Agora,
atópase inmersa na composición das letras do segundo traballo de Marful, que aínda non ten
data de saída.
Ecléctica Ensemble naceu como
un espazo concibido para a improvisación sobre o patrimonio
musical galego. Que novidades
achega?
Non é un grupo propiamente,
existe un vinilo, un compacto e
unha serie de textos para lembrar o que foi a Ecléctica Ensemble. Creouse como un
campo de experimentación
para darlle voltas de rosca ao
repertorio tradicional. Saíu
das aulas do Conservatorio
Folque de Lalín, da man dos
profesores Ramón Pinheiro e máis eu e dos
alumnos Davide Salvado e Richard Rivera. A idea era xogar coa estética
das cancións,
coa irreverencia
das letras e as
posibilidades
etnográficas
da cultura popular. Durante
dous anos trasladámolo ao directo mediante
a improvisación
libre. Ecléctica Ensemble participou
ademais na música
do espectáculo musical dirixido por Carlos
Blanco Dillei. Unha
vez rematado, disolveuse, pero Ramón
Pinheiro, Xurxo Piñeiro e Nacho Muñoz produciron este
vinilo, recuperando
material que eu
compuxera e
elaborando
máis músicas
sobre el.

’’

En comparación
con outros lugares,
en Galiza seguen
vendéndose discos
e tamén descargándose
por internet”

’’

A democratización
tecnolóxica paréceme un
avance”

Por que deciden sacalo agora?
Era unha materia pendente. A
festa serviu tamén para clausurar sete anos de traballo do Conservatorio de Música Tradicional e Folque. En Lalín xa non hai
conservatorio, pecháronse as portas definitivamente.
Até que punto o labor pedagóxico pode
ser un elemento de
creatividade?
Son sementes que
deixas, das que van
xurdindo proxectos. Hai
moitos músicos cargados de
talento, unha calidade que,
ao igual ca técnica, tentamos
fomentar. A música tradicional
man-

tívose nas asociacións folclóricas
que foron e seguen sendo un fervedoiro. Pero máis alá destas
asociacións é interesante crear
centros de educación, divulgación e promoción da música galega.
Ecléctica Ensemble é unha
aposta colectiva. Na actualidade
están a xurdir moitos proxectos
con este carácter, entre eles Nordestinas ou Marful, nos que tamén participa. Detrás destas iniciativas colectivas agáchase
unha fórmula para sortear a crise
de ventas?
En comparación con outros lugares, en Galiza seguen vendéndose discos e tamén descargándose por internet. Existe un
campo de cultivo no que levamos sachando moito tempo,
que fai que diferentes intérpretes
nos vaiamos topando no camiño. Penso que prima o artístico sobre o apartado económico.
En que situación se topa a música tradicional?
Temos mellores instrumentistas
que nunca pero faltan conceptos. Ademais da música en si interésame que exista un discurso
intelectual nela.
A música dunha cultura como a
nosa é beneficiada ou prexudicada polas novas tecnoloxías.
Falamos da descarga gratuíta na
rede.
A democratización tecnolóxica
paréceme un avance. Dentro da
industria musical conviven todo
tipo de Ubu Rei, de grandes caciques, por iso calquera innovación que rompa a mafia interésame. É necesario que un artista
poida decidir.
É igual de difícil adentrarse musicalmente en países de lingua
saxoa que nos lusófonos?
A industria musical está en
construción e existen empresas que apostan
por un mercado e outras polo outro.
Imos cara
adiante e cada
vez hai máis
empresas e
máis interese
pola proxección
cara fóra do labor dos músicos galegos, que
se cadra é o que
falta.

TRIBUNA  Antonio García Teixeiro.
Escritor.

Bob Dylan canta o 27 de xuño en Vigo.

ROBERT GALBRAITH / REUTERS

BENVIDO, BOB
Mentres escribo estas liñas soa
Blood in my eyes, unha das
cincuenta e unha cancións
que contén o triple CD Dylan.
Levo varios días seguidos escoitando a Bob. Especialmente, a marabillosa triloxía
que comezou en 1997 con
Time out of mind, seguiu con
Love and Theft (2001) e rematou, de momento, con Modern
Times (2006), un disco no que
Dylan se mergulla nas súas raíces e nos diversos xéneros de
mocidade que semellaban esquecidos.Todo isto á espera do
seu novo traballo que sairá a finais do presente ano producido polo mago Rick Rubin.
Bob Dylan canta en Vigo o venres día 27. Os dylanitas estamos agardando con impaciencia un novo concerto da xira
eterna, esa que dura xa máis de
dúas décadas de sorpresas sen
fin. Dylan é un personaxe sorprendente que, a miúdo, quere
deixar de ser Bob Dylan. Esquivo, conmovedor, irrepetible, provocador, caprichoso,
capaz de revolucionar a composición de cancións, desafiador, enigmático, poeta sobre
todo, o cantante de Minnesota
continúa reinventándose a si
mesmo nos concertos. E isto
hai que dicilo. Aburrido de
cantar as cancións que lle demandan, refainas ata facelas
irrecoñecibles. Canso dos repertorios que lle esixe unha
parte do seu público, cambia
as listas dos temas en cada actuación. Por iso fai chiscadelas
ao sentido común en función
do seu estado de ánimo. Mais
este home auténtico e honesto
coa música segue deleitando a
quen queira escoitalo con esas
cancións súas tan crípticas
como acedas, simbólicas, mis-

’’

Aburrido de cantar
as cancións que lle
demandan, refainas ata
facelas irrecoñecibles”

teriosas e comprometidas.
Uns temas que se moven entre
o bíblico e o surrealista, entre o
expresionismo e a beleza. Un
Dylan perturbador, imprevisible pero sempre xenial. Un artista singular, que o mesmo dirixe un programa radiofónico
(Theme Time Radio Hour), exhibe obra pictórica na Galería
Halcyon de Londres ou escribe
esas marabillosas Crónicas
(Volume 1) que dá gusto ler.
Sigo a escoitar a súa música engaiolante. Agora, unha xoia.
Soa ese excepcional valse
country, When The Deal Goes
Down de Modern Times que
emociona e fai que deixe de escribir para escoitalo. Daquela,
póñome a follear dous libros
que acaban de saír sobre o trobador de Duluth: Dylan poeta.
Visiones del pecado de Christopher Ricks (Ed. Langre),
unha análise crítica das súas
composicións e Dylan sobre
Dylan. 31 entrevistas memorables (Ed. Global Rhythm),
unha edición de Jonathan
Cott. Ambos os dous absolutamente recomendables.
Mentres agardo que chegue o día do concerto, agasallo a un bo amigo o que me
parece un dos mellores discos da historia da música,
Blonde on blonde. Os dylanitas somos así.
Benvido, Bob.
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Trinta e tres festivais para
o verán galego

Pop, rock, punk, fusión, folk... O verán chega
ateigado de citas para todos os gustos
e para todos os petos, a menos dunha hora
e media en coche. Tres meses de música
en total que se esgotarán cos últimos
tambores do Reperkusión de Allariz
M. Barros
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

O MELLOR JAZZ EUROPEO. Vén da
man da cuarta edición do Imaxina Sons, que se celebrará en
Vigo do 26 de xuño ao 6 de xullo.
Actuarán Wayne Shorter Quartet, Atomic e a Scholl Days con
Ken Vandermark, Markus Stokhausen, Barry Guy e Enrico Rava, entre outros.
DYLAN EN VIGO. A presenza do poli-

facético Bob Dylan é un dos
pratos fortes e agardados deste
verán. O músico e compositor
actuará o 27 de xuño no IFEVI
(Instituto Feiral de Vigo), un
ano despois de recibir o premio
Príncipe de Asturias.
POP-ROCK NO CAMPUS DE OURENSE. O
Fax Festival despide o curso
universitario con música. O
campus de Ourense acollerá o
venres 27 de xuño os concertos

de Lamatumbá, Le Punk, Dj
Arritmic, Los Coronas, Señor
Coconut, Dj Lagartija, Amparanoia e Narf, e o sábado 28 as
actuacións de The Gift, Iván
Ferreiro, Aterciopelados, Nortec Collective, Tijuana Sounds
Machine, Vetusta Morla,
08001, Meu.
FESTA NO CHAN DE ARQUIÑA. A cita co
Festichán é o 4 e 5 de xullo no
Chan de Arquiña de Moaña.
Repíte fórmula: acampada libre, boa música e moita festa.
Desta vez estarán Krakovia, La
Carrau, No Reply, Día de furia;
Sábado 5: Gecko Turner, Sorkun & The Vice Presidents,
Sherpah, Jit.
ASALTO IRMANDIÑO EN VIMIANZO. O 5
de xullo terá lugar un ano máis
en Vimianzo o asalto ao Castelo, que ademais de artesanía,

zona de acampada e pinchos
medievais inclúe música no
seu programa. En cartel: Xúa,
Mercado Negro (Angola) e
Motor Perkins.
ARDE CELEIRO. O colectivo Chilindrín bota a andar o 5 de xullo o
Festival Arreaocabo, que reunirá en Celeiro (Viveiro) a Def
con Dos, Koma, Skama la rede, Rain is art.
30 ANOS DE ORTIGUEIRA. O festival
folki por excelencia celebra o
seu 30 aniversario cun programa que achegará a Ortigueira
ao máis destacado da escena
internacional. Estarán Malvela, Xochilmica, Sondeseu, os
finlandeses Värttinä, os alemáns 17 hippies, Fía na roca,
Odaiko percussion group, Moving hearts, Uxía e Eliseo Parra,
entre outros.

FERVE CALDAS. Os que non gosten do folk, teñen unha cita en
Caldas de Reis o 11 e 12 de xullo. O venres actuarán Taraf
de Haidouks, The Godfathers,
Telephunken, Alex Gopher,
John Aquaviva, Hans Nieswandt, Slow Motion Beer
Walk, La Tuna Rastafari, Kogito, Dj Sovitz. O sábado subirán ao escenario Café Tacuba,
Viva la Fête, Deluxe, The Sunday Drivers, Koacha, Niño y
pistola, Pacífico, Chema Rey
Dj. Acampada libre e mercadiño.
BRIGANTHYA EN CALLOBRE. O Festival
Folc de Callobre (A Estrada),
que se celebra o 12 d xullo, ten
confirmado en cartel a Briganthya e Serralhe-aí.
FESTIVAL DAS REVENIDAS. A cita en
Vilaxoán terá lugar do 18 >>>
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...e catro
en Portugal
>>> ao 19 de xullo. Actuarán
Ataque Escampe, Som do Galpom e Che Sudaka.
MÁIS FOLK NO MILLADOIRO. Nas mesmas datas que o Revenidas actúan no Festival Milladoiro Folc
Crema de Gaita, Divertimento
Folk, Aulaga Folk, Xochilmica,
El Hombre Pez e Azabre.
SONS DO VENTO. Por quinto ano
consecutivo a asociación cultural Amigos do Mosteiro de
Melón, poñen en marcha o
Festival Son do Vento. Este
ano, reuniranse o 19 de xullo
sobre o escenario a Banda de
gaitas Amigos do Mosteiro, La
Colla Propinde, The Upsttemians, Malatesta, Skarnio.
MÚSICA EN CHANDREXA.O 19 de xullo celébrase en Chandrexa de
Queixa o Festival Serra da
Queixa, no que participarán
D’callaos, Tumbuctu, Kumpania Algararra.
ECLÉCTICA CHAIRA. A nova edición
do Festival da Chaira, da Pastoriza, achégase ecléctica. O 19 de
xullo reunirá a Quempallou, Leña Verde, Coanhadeira e Som
do Galpom.
SALITRE E TRADICIÓN. O 20 de xullo o
sal e o folk tomarán o paseo marítimo de Xubia, en Narón co
nova edición do Festival Folc de
Naron, no que participarán Faltriqueira, Milladoiro e os irlandeses Four Men and Dog.
CAETANO VELOSO EN COMPOSTELA. O 21
de xullo, na Praza da Quintana.
BLUES E JAZZ NA FERRERÍA.O Festival Internacional de Jazz e
Blues de Pontevedra celébrase do 23 ao 26 de xullo na Praza da Ferrería. Actuarán Ivan
Lins, Johnny Winter, Kenny
Barron Trío e Janiva Magness.
MÚSICA PARA O 25 DE XULLO. Aínda
que non está pechado o cartel
do Festigal, xa están confirmadas para festexar o Día da Patria
os concertos de Pablo Milanés,
Victor aneiros Band, The International Noise Conspiracy,
Nao, Lamatumbá, Quempallou
e Berrogüetto.
PIRATAS E SEREAS. No entorno da
Praia de Razo, en Narón, celébrase o 26 de xullo a segunda
edición do Festival Sereas e Piratas. En cartel: Franc3s, No-

vedades Carminha, Delorean,
Justicieros e The Passadenas.
RUBÉN BLADES EN VIGO. O músico
panameño actuará no parque
de Castrelos o 30 de xullo.
NOROESTE POP ROCK.Cartel heteroxéno para un dos festivais de
verán máis consolidados. O 31
de xullo a Praia de Riazor encherase cos sons de Orishas,
M-Clan e Pignoise. O 1 de
agosto actuarán Kiko Veneno,
Raimundo Amador e Melendi.
Pecharán o festival o 2 de xullo
Asian Dub fundation, Amparanoia e Modeselektor.
RESURRECTION FEST. Viveiro resucita a golpe de descarga eléctrica do 1 ao 2 de agosto no Resurrection Fest da man de grupos
como Death by Stereo e Agnostic Front.
CITA COA MÚSICA ELECTRÓNICA. O Ifevi (Recinto Feiral de Vigo) converterase o 2 de agosto na capital galega da música electrónica coa celebración do festival
Creamfields. Actuarán Chemical Brothers, Richie Hawtin,
Derriick May, Vitalic Live, Tiga,
James Holden e Rex the Dog,
entre outros.
WOLFSTONE EN ZAS. A Carballeira de
Zas volverá a encherse de músi-

ca o 2 de agosto. Wolfstone será
un dos grupos protagonistas.
Tamén estarán Luar na Lubre e
Fía na Roca.
POP EN FENE. O Felipop cumpre
dez anos e faino cun cartel que
tenta unir bandas das dúas
beiras do Atlántico. Así, do 7 ao
9 e agosto actuarán, entre outros, Feedbacks, Super Ratones, Miss Black Emotion, Magin Blanco e Burgas Beat e Daniel Wylie.
MÁIS POP EN VALGA.Entre o 8 e 9
de agosto o Alternativa 2008
reunirá en Valga algúns dos
mellores grupos da escena
pop do Estado. Figuran no
cartel The Blows, Nadadora,
Niño y Pisstola, Fanny+Alexandre, Projecto Mourente,
Franc3 e Austria.
CASTELO ROCK. O rock and roll volve á Praia do Castelo, en Muros,
o 8 e 9 de agosto coa nova edición do Castelo Rock, na que
participarán Lamatumbá, Nao,
Jabón Blue, Barricada, Porretas
e Kambotes.
BRINCA ORDES. Ordes brincará
do 8 ao 9 co Brincadeira. Están confirmadas as actuación de Amparanoia, Che Sudaka, Obrint Pas, Machina,
Krakovia, Def con Dos, Los

Imaxe do recente concerto de Lenny Kravitz en Vigo.

Coronas e O Chícharo Psicótico.
BUDIÑO NO HÍO. A Festa Folk de Vilariño, na parroquia canguesa
do Hío, contará con Xosé Manuel Budiño como cabeza de
cartel. Presentará o seu último
disco Home. Completarase a
noite coa presenza de Serralhe aí e O Sonoro Maxín. 16 de
agosto.
MÚSICA NAS MINAS. O Festival As
Minas desenvolverase na Pontenova o 22 e o 23 de agosto. Actuarán Reincidentes, McKuin,
Tom el Trovador e Dj Mourelle.
Haberá festa do foráneo o 22
nos bares Montes e Puente.

MÚSICA URBANA EN BRAGA. Do 11
ao 13 de xullo celebrase en
Braga o MuB, Festival de Música Urbana de Braga 2008,
que conta no cartel coa presenza de Your Ten Mofo, The
Zany Dislexic Band, Legend of
Man, La Muñeca de Sal, The
All Star Project, Noiserv, I like
trains, Don’t Mess with Texas.
MARÉS VIVAS DE GAIA.Este festival
reúne en Gaia do 17 ao 19 de
xullo a bandas como The Prodigy, Tricky, Peter Murphy,
Da Weasel, The Cult e Shout
Out Louds, entre outros.

LOLAPOP PECHA AGOSTO.O Lolapop
de Pontecaldelas despide o mes
con pop. O 29 actúan Manos de
Topo, Lori Meyers, Niño y Pistola, Delorean, Niños Mutantes
e Jugoplastika.

PAREDES DE COURA. Xa están á
venda as entradas para a nova edición do Festival Paredes de Coura (31 de xullo ao 3
de agosto), un dos máis destacados do norte de Portugal.
En cartel, Primal Scream, The
Longe blonde, Thievery Corporation, Editor, Mando
Diao, The Rakes, Sex Pistols,
The Mars Volta e Au Revoir
Simone, entre outros.

REPERKUTE ALLARIZ. Do 19 ao 21
celébrase en Allariz o Reperkusión. Conta en cartel con tonino Carotone, Los Delinqüentes, La Troba Kung-Fu, Os Festicultores Troupe e O Sonoro
Maxín.G

AVALANCHA FOLK EN SENDIM. Do 1
ao 2 de agosto celebrase o IX
Festival Intercéltico de Sendim. Actúan Luar na Lubre,
Shooglenifity, Skanda, Kerekes Band, Gringa, Pica Tumilho e Voanegers.G

DOLOROCK O 23 DE AGOSTO. En Mosteiro, Meis, tocarán Cat People e
The Blows.
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Fachada principal de Santa María de Meira, campanario posterior da igrexa [á dereita], e o mosteiro, hoxe Casa do Concello [abaixo]

Unha igrexa que cumpre 750 anos
O templo de Santa María de Meira
é un dos mellores exemplos
do románico galego nororiental
Antonio Cendán [TEXTO E FOTOS]

E

ncadrada dentro dun
conxunto arquitectónico único, moi preto
de onde nace o río
Miño, en pleno confín da comarca de Terra Chá, a Igrexa de
Santa María de Meira é un dos
mellores exemplos do románico galego. Na actualidade preside o centro histórico da derradeira vila chairega, onde forma
un fermoso grupo de arte románica galega, xunto ao vello
mosteiro, reconvertido na segunda metade do século XIX en
Casa do Concello meirense.
A súa consagración coma

templo data de 1258. A pesar
dos case oito séculos de historia que lle dan vida conserva
intacta a estrutura, erguéndose sobre unha planta de cruz
latina, na que salienta o seu
primitivismo ideado pola orde
bieita chegada a Meira cen
anos antes e o románico borgoñón. Se se exclúen os elementos de transición, entre
eles os treitos centrais do cruceiro que son de estilo gótico,
non recibíu ningún outro tipo
de influencia das distintas tendencias artísticas.
Non embargante, o que
máis chama a atención do visitante é, sen lugar a dúbidas, a

súa fachada principal que luce
na zona sur unha esbelta torre
de planta rectangular cun reloxio na parte superior. O corpo
central é o máis chamativo da
obra. Nela destaca o rosetón,
propio da arquitectura da épo-

ca, que logo sería copiado noutras edificacións posteriores
que acadarían un gran renome
coma é o caso da Catedral de
Mondoñedo.
Para referirnos a esta edificación antes hai que mencio-

nar a famosa apoloxía do abade de Caraval, e a que alude
Antonio Benito Yebra de Ares
nun artigo publicado no Boletín do Museo Provincial de Lugo. Segundo este investigador,
o abade San Bernardo, nado
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’’

O abade San Bernardo,
nado en Borgoña,
aplicou a prohibición de
ornamentos e accesorios,
por iso o templo carece
de vidreiras de cor
e tamén de esculturas”

’’

Ao chegar os monxes,
as terras de Meira
eran un lugar deserto, polo
que o seu asentamento
está considerado coma
a orixe da localidade”

’’

Ao amparo da grande Serra,
onde aínda hoxe nas noites
de inverno é frecuente
escoitar o ouveo do lobo,
encontraron aqueles
monxes brancos un
apousento ideal”

anos
na rexión francesa de Borgoña,
aplicou a prohibición establecida pola orde de colocar ornamentos e accesorios de certa
calidade, para distanciarse do
humanismo mundano, polo
que todo o relativo a arte relixiosa debía ser primario, pobre
e intrascendente. Por iso, o
máis antigo dos templos chairegos, a pesar da beleza da que
goza hoxendía e tamén dunha
certa espectacularidade que
levan os ollos de calquera visitante, carece de vidreiras de
cor e tamén de esculturas, en
tanto que os seus diversos pórticos son esculpidos, e o campanario curto e esculpido.
O MOSTEIRO CISTERCIENSE. Antes de
consagrarse a Igrexa de Santa
María, arredor de 1151 en plena Idade Media, chegan ao
confín chairego os monxes
bieitos, a unhas terras practica-

mente desertas que foran doadas polo conde de Sarria, Álvaro Rodríguez, para a fundación
do mosteiro. Sinala Yebra de
Ares que en Meira, ao amparo
da súa grande Serra, onde aínda hoxe nunha fría noite de in-

TENENCONTA
Nos tempos que corren, sete séculos e
medio despois, un dos máis fermosos
complexos arquitectónicos de Galicia,
que se enmarca nun non menos fermoso entorno natural, có Pedregal de
Irimia de fondo, a Igrexa de Santa María de Meira e as dependencias do vello mosteiro, reconvertido en Casa do
Concello, son unha das principais referencias da época máis esplendorosa
do románico na zona nororiental galega, sendo tamén un magnífico indicador histórico nas terras de transición
cara o occidente asturiano.G

verno é frecuente escoitar o ouveo do lobo, encontraron
aqueles monxes brancos un
apousento ideal para a súa vida
de oración e traballo. Ao chegar
os monxes ao lugar, as terras de
Meira eran un lugar deserto,
sen ningún desenvolvemento,
polo que o seu asentamento
está considerado coma o orixe
desta localidade.
Da súa antiga abadía tan só
queda a parte que foi portería,
que logo pasaría a ser ocupada
polas dependencias municipais do Concello de Meira, concretamente na segunda metade
do século XX, arredor dos anos
1870. Trinta anos antes, en
1835, foron desaloxadas as ordes relixiosas por mor da famosa desamortización do ministro
Mendizábal, aínda que logo
chegarían a un acordo económico as autoridades eclesiásticas e civís para o seu traspaso.

A influencia na vila

Enfermaría, feira,
colexio de filosofía e
un magnífico pan
A presenza dos monxes bieitos deixou unha importante
pisada na vila de Meira. De
feito na localidade, queda
aínda unha importante toponimia que alude ao seu esplendoroso pasado. A escasamente un quilómetro da
capital houbo durante varios
séculos unha especie de lazareto onde se trasladaban os
monxes enfermos e todas
aquelas outras persoas que
poidesen sofrir algunha enfermidade, aproveitando que
a vila era atravesada polo Miño. Esta parroquia conserva
o nome de Enfermería e nela
xa non queda ningún vestixio
da función da que da conta o
seu ancestral topónimo.
Non embargante, non foi
unicamente no aspecto relixioso onde se notaría a influencia do císter en Meira.
Tamén acadaría un importante pulo no eido social e co-

Ao longo dos máis de 170
anos nos que leva albergando
funcións de carácter administrativo, pasaron polas súas instalacións distintas institucións
entre elas o antigo cuartel da
Garda Civil, o cárcere, a escola
pública e, até hai pouco máis de
vinte anos, o centro médico. Así
mesmo, e até hai poucos anos
tamén, emprazouse no seu interior a biblioteca pública. Dos
antigos servizos dos que foi sede, tan só quedan os adicados a
cuestións municipais e os de
correos e telégrafos.G

mercial respectivamente.
Coincidindo case á par coa
consagración do seu templo
románico, en 1259, comezarían a celebrarse feiras con
periodicidade quincenal que
acadarían un gran pulo apenas un século despois. Este
esplendor comercial manténse até os nosos días, alternándose cada dúas semanas
co seu conveciño concello da
Pontenova.
Meira salientou tamén
no eido académico e cultural da zona, xa que durante
245 anos, entre 1590 e 1835,
o antigo mosteiro albergou
un Colexio de Filosofía.
Tampouco quedaría á marxe a gastronomía máis primaria. Así, á presenza dos
monxes, atríbúeselle o magnífico pan que se elabora en
Meira, aproveitando que a
comarca era o gran medeiro
de Galicia.G

Para monxes enfermos
ou conflitivos
Os mosteiros de Meira e Mondoñedo eran, por afastados, lugares
de castigo para os monxes. Tamén
eran enviados aquí os que se atopaban enfermos e os que presentaban algunha minusvalía. E non
se escapaban do traslado os enfrontados coas autoridades relixiosas e, moito menos, aqueles que
presuntamente podían ser acusados de herexía.G
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Inspectoras no río Tea.

Os voluntarios do río
Máis de 200 voluntarios participan cada ano nas
xornadas do Proxecto Ríos, un programa de educación e
de voluntariado ambiental que trata de atallar o
deterioro e a contaminación dos ecosistemas fluviais

María Obelleiro
Ramsés Pérez [FOTOGRAFÍA]

N

on é casualidade
que Galiza sexa coñecida por ser o país dos mil ríos nin
que os poetas e escritores da
nosa literatura tecesen con verbas sobre o ecosistema fluvial
as súas composicións. Dende
sempre, Galiza estivo ligada aos
ríos, cuxos leitos canalizan o
chamado “sangue da terra”. Os

muíños, pontes, fontes ou lavadoiros que aínda permanecen
nas beiras das canles son o sinal
que mellor lembran que o río
estaba ligado á cotianeidade
dos nosos devanceiros. Non
obstante, nos últimos dous séculos a contaminación está a facer case imposíbel a supervivencia dalgúns deles.
Dende o 2004, a organización ecoloxista Adega trata de
atallar a problemática ambiental do ecosistema fluvial co Proxecto Ríos, que parte do princi-

pio da participación da cidadanía. A proposta de traballo na
que participan máis de 200 voluntarios baséase na inspección
das condicións ecolóxicas dos
ríos. Centros de ensino, ANPAS,
asociacións ecoloxistas, de pescadores ou veciñais e particulares percorren dúas veces ao ano
o treito do río elixido para traballar na erradicación da polución.
Virxinia Rodríguez, coordinadora do proxecto, explica
que os alicerces da iniciativa se
remontan a principios do 2000,
cando Adega tomou contacto
con responsábeis do Proxecte
Ríus de Catalunya. O 2004 foi o
ano no que a asociación ecoloxista comezou a adaptar a metodoloxía catalá. Cada ano, un
maior número de comunidades acollen proxectos semellantes. Este ano, Cantabria,

’’

As actividades están abertas
a todos os que queiran
participar, xa que as
inspeccións son doadas
e os voluntarios son quen
de examinar por si sós
o estado do treito
que elixiron”
[Virxinia Rodríguez]
Coordinadora do proxecto.

Madrid, Valencia, Catalunya e
Portugal, xunto a Galiza, traballan na creación da Rede Ibérica
de Proxecto Ríos, na que inter-

? UERE SABER MÁIS?
www.proxectorios.org

cambiarán as experiencias.
A INSPECCIÓN. Cos materiais que
lles fornece de balde Adega, na
tempada de outono e de primavera os voluntarios inspeccionan os ríos mediante o control
dos parámetros físico-químicos, como o caudal, velocidade,
anchura, tipo de substrato, o
PH ou nitratos, dos parámetros
biolóxicos, como a flora, a fauna
ou o estado do bosque, e das
posíbeis alteracións, como verquidos ou a contaminación.
Deste xeito, estabelécense niveis de estado dos ríos que, segundo explica Rodríguez, “van
do 1 ao 4”.
A coordinadora do Proxecto
Ríos explica que as actividades
“están abertas a todos os que
queiran participar”, xa que segundo explica “as inspeccións
son doadas e pouco a pou- >>>
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>>> co os voluntarios son quen
de examinar por si sós o estado
do treito que elixiron eles mesmos”. “Cos datos das análises
facemos o informe anual que
detecta a saúde dos nosos ríos”,
engade Rodríguez. O obxectivo
“é que a xente goce cos ríos”.
Para poder abordar os labores
de conservación e análises dos
ríos, Adega conta coa colaboración da Consellaría de Medio
Ambiente e coa Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar.

A ‘ADOPCIÓN’ DE RÍOS. “Que haxa
dúas inspeccións para a recollida de datos ao ano non significa
que os que estean interesados
non poidan saír ao río cando
queiran e enviarnos os datos”,
sinala Virxinia Rodríguez. Os
que xa se iniciaron na inspección poden pasar a responsabilizarse dun treito do río elixido
para involucrarse ao longo do
ano na súa conservación. É o
chamado proceso de “adopción”. “Dende a organización
dotámolos co noso traballo e
ofrecémoslles información sobre a solicitude de permisos ou
de financiamento”, apunta a
coordinadora.G

A recuperación da cultura fluvial
Muíños, pontes e pontellas, batáns, lavadoiros, fontes, pesqueiras, pozos, ermidas, regos... o Proxecto Ríos non só se
aborda dende a perspectiva natural e medio ambiental, tamén recolle elementos da etnografía que poñen de manifesto a riqueza que posúen os
ríos en patrimonio cultural.
Nestes momentos, a organización traballa no Proxecto Ríos
de Lingua e Cultura, un programa etnográfico subvencionado pola Consellaría de Cultura
no que se recollen, entre outros, os distintos nomes que
posúen a flora e a fauna que habitan os ríos galegos, “como en
cada zona se lles chama dun
xeito, queremos recompilar os
distintos nomes”, sinala a coordinadora do proxecto.
Ademais de elementos etnográficos materiais, o Proxecto Ríos galego incide na recuperación de patrimonio inmaterial. Deste xeito, recadan
cantigas, poemas, lendas e

Terceira quenda do voluntariado.

contos que xiran ao redor dos
ríos. “Esta iniciativa gustou
moito en Catalunya e o Proxecte Ríus púxose en contacto
con nós para incorporalo”,
asegura Rodríguez.G

’’

O Proxecto Ríos non só aborda a natureza, tamén recolle
elementos da etnografía galega que poñen de manifesto
a riqueza que posúen os ríos en patrimonio cultural”

Paseos, formación e intercambio de experiencias
O Proxecto Ríos organiza outras actividades para espertar
na sociedade a sensibilidade
polo ecosistema fluvial. Virxinia Rodríguez destaca, entre
as moitas actividades que se
deseñan para o proxecto, o
Roteirríos, percorridos a pé, en
bus, en bicicleta ou en piragua, as saídas formativas, nas
que os voluntarios contan co
equipo directivo do proxecto,
ou os campamentos.
Ao longo do ano, organizan cursos formativos en todo o país para que os voluntarios se acheguen ao mundo
dos macroinvertebrados, da
flora e da fauna que habita as
canles e as súas marxes de
xeito ameno e lúdico.
Pola outra banda, cada
ano organízanse os encontros de voluntarios. O pasado
14 de xuño celebrouse en Melide o IV Punto de Encontro
do Voluntariado Ambiental,
na que se expuxeron expe-

MA G A Z INE.45.

riencias, traballos e documentais. Ademais, empren-

deron unha ruta ao longo do
Sobreiral do Arnego para co-

ñecer todos os recunchos, a
flora e a fauna do lugar.G

Os datos do
Informe 2007
I A Coruña, cun 52%, e Ponteve-

dra, cun 24%, foron as provincias con maior participación.
I A conca das Rías Baixas e a do
Miño foron as máis estudadas
co 80% das inspeccións.
I Os particulares e os centros de
ensino foron os voluntarios
cunha maior participación.
I O estado de saúde dos treitos foi
bo nun 63% dos casos.
I En canto á conservación dos
bosques, un 50% presentaron
alteracións na primavera, non
tanto no outono.
I Os datos máis negativos presentáronos treitos do Tambre, do
Sar, do Umia, do Rois, do Cans,
do Anllóns e do Cadós.
I Os treitos coas marxes máis degradadas foron o Loira, o Tines,
o Tella, o regato de Cans, o
Louro, o Anllóns e o Rego da
Balsa. As marxes do Narón presentaron alteracións importantes.G
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A illa de Onza vista dende o mirador de Fedorentos.

RUTAS.

Ons:
Atlántico aberto,
gaivotas e outra
porta do Alén...
Esta semana achegámonos ao
primeiro Parque Nacional de
Galiza: o das Illas Atlánticas.
Xunto a Cortegada, Sálvora e Cíes integra o parque a Illa de Ons.
Polo seu interese natural, pero
tamén etnográfico (e, non se pode negar, festeiro e gastronómico tamén), paga a pena coller a
tenda de campaña e pasar varios días nela. Xa en xuño, pódense coller billetes dende Bueu
para os catamaráns, e gozar do
paseo pola ría antes de chegar.
A acampada, de balde, está
permitida durante 5 días, entre o
1 de xuño e o 30 de setembro. Se
ben as instalacións, no Chan da
Pólvora, están ben completas,
con baños e duchas, un merendeiro perfecto para xantar e es-

ANÓNIMA, NO WIKIMEDIA COMMONS

pazo abondo para chantarmos a
tenda, hai un par de inconvenientes que cómpre ter en conta:
está situado no alto, así que a subida é dura e a zona é ventada
(mellor montar a tenda con xeito
e asegurala cos ventos). E a auga
non se pode beber, pero se queremos evitar ter que mercar auga
embotellada e subir con ela dende o peirao, temos unha alternativa: saíndo dende o merendeiro
pola banda oeste da Illa, en dirección ao Burato do Inferno, temos unha fontiña á dereita, na
enseada das Caniveliñas, de auga moi fresca e potábel. Non hai
moita distancia nin moita pendente con respecto ao camping,
así que ben se poden levar botellas ou garrafas e enchelas alí.
A Illa ofrece, amais do descanso nas praias, varias posibilidades ben interesantes para facermos rutas: hai xa unha serie
de itinerarios marcados, de
maior ou menor lonxitude ou intensidade, pero en calquera caso, nunca excesivas (a illa mide
só 6 quilómetros de longo e 1,5
de largo). A primeira delas, a ruta

do faro, non nos leva máis de
media hora: sae dende o peirao,
deixando a Igrexa de San Xaquín
á dereita, e sobe por un camiño
asfaltado onde podemos coñecer a arquitectura mariñeira da
zona. Nin sequera un quilómetro despois chegamos xa á zona
de acampada, e dende alí xa vemos o faro. Se queremos achegarnos á parte máis agreste da
illa, a ruta naturista, cómpre saírmos dende o lado esquerdo da
Igrexa. O paseo aquí é sombrizo
e agradábel, sen demasiado desnivel, e incluso temos un merendeiro de alí a pouco para parar a
descansar. Apenas dous quilómetros despois, accedemos á
Praia de Melide, ampla e resgardada. Nela practícase o nudismo, e as augas convidan ao baño. Logo dunha tarde na praia,
aínda podemos seguir arrodeando a illa e acceder á zona da
Cova da Vella. Paga a pena parar
no Alto do Centulo, o punto máis
alto da illa, dende onde podemos contemplar, se o día está
despexado, a Lanzada, O Grove,
A Toxa e mesmo Sálvora, e, mi-

rando para o sur, as Cíes. Nestes
cantís, case verticais, atópase tamén unha das maiores reservas
de gaivota patiamarela (Larus
michahellis, nada menos que
4.000 parellas). Moito ollo: agora
mesmo están en época de cría e
non lles gustan as visitas estrañas, así que mellor non achegármonos moito aos niños nin interferirmos no seu espazo vital...
Ao completarmos esta ruta,
mesmo podemos enlazala coa
do faro e rematar xa na zona de
acampada. Outro día (ou o mesmo, se hai folgos) podémosllo
dedicar á zona sur da illa: empezando na Praia de Area dos Cans
(a máis transitada da Illa, inmediatamente despois dos bares),
botamos a andar polo que antes
foi camiño de terra na aldea do
Curro, hoxe cuberto por cemento. Esta praia non ofrece a mesma tranquilidade que outras,
pero si paga a pena contemplar
(e achegarnos a nado, incluso) o
sepulcro antropomorfo da Laxe
do Crego, nun pequeno illote a
escasos metros da area. Andando polo camiño chegaremos ás
praias de Canexol, próxima á antiga reitoral, e (a máis agochadiña) de Pereiró, ao carón do campamento xuvenil. Logo dun descanso en Pereiró, podemos subir
cara ao mirador de Fedorentos, e
dende alí contemplar Onza, Onceta e as Cíes, amais dunha boa
panorámica da Ría de Pontevedra. E seguindo polo camiño,
chegaremos ao mítico Burato do
Inferno, un impresionante furado de cinco metros de diámetro
e 40 de fondura que se asocia tradicionalmente cunha das portas
do Alén: foi perfecto para o aniñamento de gaivotas, e quen sabe se os chíos destes láridos e dos
seus pitiños espertarían o maxín
popular até pensar que se trataba de ánimas que pagaban polos
seus pecados no inferno... Aló
preto hai un observatorio ornitolóxico, xa que nesta zona, amais
das gaivotas, abunda o corvo
mariño cristado (Phalacrocorax
aristotelis, 600 parellas). Tamén
había arao común, pero a marea
negra do Prestige acabou con
eles. Este camiño finaliza sen demasiada complicación na zona
de acampada. Son algunhas suxestións das moitas posíbeis para descubrirmos esta marabilla
atlántica.G
Lara Rozados

?
O faro de Ons.

CONTREMO

A enseada de Caniveliñas.

CONTREMO

UERE SABER MÁIS?
www.isladeons.net/galego/
index.htm

VIAXAR.

Tren medieval
a Sigüenza
Nos tempos da alta velocidade
nas vías, a oferta de viaxes ferroviarias propón unha interesante aventura no tempo a través
do Tren Medieval que une as
estacións de Chamartín (Madrid) e Sigüenza (Guadalajara)
recomendábel para toda a familia. Unha comitiva de personaxes da época dalle a benvida
aos pasaxeiros aos que convida
a degustar doces medievais no
traxecto escenificado onde non
faltan nin a música de época en
directo e animacións con trobadores, donceis e princesas
nos distintos vagóns. Unha vez
en Sigüenza, varios guías conducen os pasaxeiros polos lugares e monumentos máis emblemáticos (castelo, Universidade, cidade medieval, catedral
e Praza Maior) nunha visita teatralizada onde tamén descubrirán os segredos dos distintos
oficios artesáns da época.
O prezo dos billetes do Tren
Medieval, que inclúe a visita
guiada, a entrada aos monumentos, degustacións e espectáculos de animación, é de 25
euros para os adultos e 15 para
os nenos de 4 a 13 anos. Os menores de 4 anos que ocupen
praza tamén pagarán a tarifa
infantil.G
E. Estévez

?

UERE SABER MÁIS?
www.renfe.es
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Sala dos aromas en Olite (Navarra) que e a sala máis completa de España.

MUNDOVIÑO.

Aromas
Cada un de nós diante dunha
copa de viño somos un mundo
de experiencias, cultura vitivinícola, sensibilidades e emocións
diferentes aos demais. Isto maniféstase aínda máis na fase olfactiva porque namentres nas
cores, vista, e no gusto o que facemos é unha descrición do que
vemos e do que sentimos no seu
paso pola boca, na expresión
aromática só podemos interpretar, despois de comparar co
noso arquivo memorístico, os
sinais que o cerebro recibe cando as moléculas volátiles (aromas) alcanzan a pituitaria. Este
órgano sensorial do sistema olfactorio traduce a presenza destas moléculas olorosas en impulsos nerviosos que deseguido
serán procesados en sucesivas
estacións cerebrais e finalmente
interpretados. Os varios millóns
de neuronas do epitelio olfacti-

vo son receptores que se prolongan até o bulbo olfactivo onde se
conectan con outras neuronas
que conducen o sinal até os centros cerebrais nos que se desencadean as emocións e se almacenan os recordos, feito que explicaría por que os aromas afectan o noso ánimo e nos traen recordos do pasado.
Que unha molécula sexa volátil e estea presente no viño
non significa que teña propiedades aromáticas e contribúa
polo tanto ao aroma dese viño.
Actualmente hai descritos máis
de 1.000 compostos volátiles
nos viños, pero se todos estes
compostos contribuísen ao
aroma dun viño sería practicamente imposíbel tentar sequera comprender o seu aroma.
Porén, desa multitude de compostos só uns 60 contribúen no
aroma, os demais practicamente non interveñen.
Na vida dun viño os aromas
evolucionan e a súa aparición
en cada momento é consecuencia de procesos de conservación, de nova aparición ou de
perda. A formación desta complexidade aromática xéstase na
mesma cepa: azucres obtidos
por fotosíntese, ácidos, minerais extraídos do solo, etc, todos
estes produtos almacenados
nos bagos de uva serán a base
química dos futuros aromas. O
facedor de viños, pola súa banda, engade a súa persoal contribución na elaboración do viño e
na súa crianza. Pero hainos que
se limitan a seren un “simple”
vixilante do seu facerse. Neste
caso falamos de viños naturais
que reflecten a auténtica expresión da terra, do seu clima e das
súas castes, sen adornos engadidos nin lumes de artificio. De
todos os xeitos, nun viño podemos atopar notábeis diferenzas
segundo o tipo de variedade, o

chan no que se cultivou a cepa,
o momento de maduración e
proceso de vendima, o tipo de
maceración, en que momentos
e con que intensidade, temperatura de fermentación, levaduras empregadas, se realizou a
fermentación maloláctica, se
sufriu clarificación e filtración, o
tipo de barrica, etc. Todos estes
procesos condicionan e definen os aromas dun viño.
Tradicionalmente clasificáronse os aromas do viño en tres
tipos: primarios, secundarios e
terciarios. Os primeiros proveñen directamente da uva, tamén denominados varietais, os
segundos son os xerados no
transcurso da fermentación
(fermentativos) e os terceiros
serían os que aparecen na
crianza.
Soamente en variedades coma a moscatel e a malvasía o
aroma do bago coincide co do
mosto e o deste co do viño, proba de que os compoñentes químicos responsábeis do seu aroma pasan inalterábeis do bago
ao viño. Cada variedade de uva
posúe unha composición química cuantitativa diferente polo
que lle proporcionará ao lévedo
un medio de fermentación distinto. O lévedo, dependendo do
medio, xerará maior ou menor
cantidade de certos compostos
aromáticos propios do seu metabolismo e rachará moléculas
complexas transformándoas
noutras máis sinxelas con outras características aromáticas.
Este perfil aromático pode modificarse en certas notas polo
emprego de lévedos diferentes
e seleccionados, os denominados artificiais. Tamén no proceso de crianza aparecen notas
aromáticas provenientes de
compoñentes inodoros dos bagos que son fraccionados e revelados.
As variedades de uva clasifícanse polo seu potencial aromático en:
–Variedades moi aromaticas
ou terpénicas: moscateis e malvasías.
–Variedades moi aromáticas
non moscateis: albariño, loureiro, gewurtraminer, riesling, etc.
–Variedades aromáticas: godello, treixadura, brancellão,
chardonnay, verdejo, cabernet
sauvignon, merlot, tempranillo,
touriga nacional, etc.
–Variedades pouco aromáticas: palomino, garnacha, monastrell, viura, etc. G
Antonio Portela

BEN COMER.

Médio século
de Casa Fidel,
O pulpeiro
Casa Fidel
Enderezo: Rúa de San Nicolás 7.
Pontevedra.
Teléfono: 986 851 234
Prezo orientativo: 15 euros p/p

Máis de medio século, concretamente desde 1956, levan en
Casa Fidel cocendo e servindo
polbo. Este amplo local situado
na rúa San Nicolás do centro
histórico de Pontevedra, conserva o encanto das vellas casas
de comidas onde os viaxeiros e
turistas que visitaban Galicia
atopaban non hai moitos anos
o mellor da nosa gastronomía.
As potas de cobre á vista, os ca-
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pachos do polbo, os pratos de
madeira, as empanadas recen
saídas do forno, as botellas de
viño co fondo da cociña saúdan
ao entrar para excitar o primario sentido da fame.
A pizarra sobre a barra resume as especialidades desta casa. Ademáis do polbo e dunha
destacábel variedade de empanadas, a sobresaínte tortilla de
patacas, caldo, calamares, croquetas caseiras, mexilóns, zamburiñas, xamón asado, pementos, queixos e embutidos.
Todo sinxelo, todo caseiro e
ben feito. Na sobremesa unha
agradecidísima torta de queixo
que convida a non esquecer esta clásica casa de comidas e os
seus sabores.
O paseo, cara ela ou tras dela,
polas peonalizadas rúas empedradas de Pontevedra, suxire un
café de terraza, en tertulia e boa
compaña.G
Xosé Rey
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A Orquestra Sinfónica de Galicia continúa a súa participación na programación do Festival Mozart, que se leva a
termo na Coruña e outras localidades achegadas.
Coordenado por Gonzalo Vilas

Manifestación nun Día do Orgullo Gai

Día do
Orgullo Gai
Foi o 28 de xuño de 1969 cando
unha liorta provocada pola policía no bar Stonewall Inn, no Greenwich Village neoiorquino,
inaugurou a loita explícita polos
dereitos das persoas cunha sexualidade distinta á oficial.
Nun mes declarado como do Orgullo LGTB (lesbianas, gais, transexuais e bisexuais), este sábado
día 28 haberá diversas actividades culturais para celebrar este
Día Internacional. Rematarán coa
celebración do Día do Orgullo,
en Compostela,con picnic, manifestación e concerto (a cargo de
Alive, La Kinky Beat e Opperetta
Mix) na Praza da Quintana.
Tamén no Teatro Principal compostelán un ciclo de cine reúne
títulos como Riparo, de Marco Simon Puccioni, Puccini for begginers, de Maria Maggenti, Clandestinos, de Antonio Hens, Outing Riley, de Pete Jones, Un amour à
taire, de Christian Faure, e o documental Fabulous (the history of
queer cinema), dirixido por Lisa
Ades e Lesli Klainberg, que recolle
escenas do cinema do s. XX.
Igualmente na Casa da Xuventude de Compostela inaugurouse a mostra das obras seleccionadas no II Concurso de Fotografía LGTB Aturuxo, aberta
até o 27 de xullo.
Entre outros colectivos que se suman á festa, Maribolheras Precárias convocan a 3ª Marcha
Queer Precaria na Coruña, co
lema “A igreja mata, apostata”.
Actividades en Santiago e A Coruña, o sábado día 28 de xuño.

BAIONA
¬MÚSICA. Fabulosos Cubatas
de Fockink Brothers. Eduardo Hermida (pintor, ilustrador e axitador cultural ferrolán) e Pepe Doré
( ex-Los Doré, músico versátil coruñés que tanto compón musica para
teatro, series de TV, como acompaña a Uxía Senlle, etc.) forman os
FCFB no ano 2000. Con este espectáculo levan percorrida practicamente toda España, onde fixeron
máis de 400 concertos. O sábado
27, ás 23:30, na Sala Marrucho.
BETANZOS
¬EXPO. Héctor Francesch:
obra gráfica. Exposición do artista coruñés, que permanecerá
aberta até o 28 de xuño.Na Fundación CIEC.
BUEU
¬MÚSICA. Bukowski Blues
Trío? . Unha banda procedente de
Valdeorras (Ourense), concretamente do Barco e de Vilamartín.
Movidos polo seu amor polo blues,
o funk e, por suposto, o rock, a
banda leva en activo (de forma intermitente) desde mediados dos
noventa. Actúa este sábado 27, ás
21:30, no Café Aturuxo.
CERCEDA
¬MÚSICA. Quempallou. Dentro
do Circuíto 4x4 o grupo presenta en
concerto temas da súa carreira e en
concreto do seu último traballo
"Polo aire!" (Zouma Records). A entrada custa 3 euros. O venres 27, ás
21:00, no Auditorio Municipal.
CERVO
¬EXPO. Picasso, Miró e Clavé.
Exposición de pintura organizado
polo Museo Provincial , no Museo
Provincial do Mar de San Cibrao .
A CORUÑA
¬ CINE. Curtavisión. Todos os
xoves até o mes de xullo, o Centro
On Caixa Galicia acolle o ciclo Curtavisión, a través do que se proxectará
unha escolma das mellores producións deste xénero. Organizado
pola Asociación Durmevela. O xoves 26,1ª sesión: 19:45, 2ª sesión ás
20:30, poderemos ver "O intruso" e
"A man da raíña vermella".
¬CINE. Programación CGAI.
Xoves 26
Andrei Tarkovski
20.00 h. Andrei Rubliev (1966),185´.
Subtítulos en castelán.
Venres 27
Fóra de serie
II Festival Marienbad
20.30 h. Reciclaje (Juanjo Iglesias,
2007); Yo y sus geranios, (Paco Cavero, 2007); La habitación contigua
(Daniel Romero e Raúl Garán, 2007);

¬ ARTE
Manuel Buciños
Manuel García de Buciños , nado
en 1938, leva como nome artístico o do seu lugar de nacemento,
a lucense Buciños.
A súa obra realizouna básicamente en Ourense, vinculado ao
grupo auspiciado Vicente Risco
arredor da “Taberna de Tucho”, e
que denominou «Os Artistiñas»
pola súa mocidade. Do grupo formaban parte Xaime Quesada,
Xosé Luís de Dios, Acisclo Manzano, Xavier Pousa, entre outros.
Buciños é, fundamentalmente,
un artista intuitivo, de grande
sensibilidade e tenrura. Inicialmente acusou influencias de
Cristino Mallo e de Antón Failde
Gago, cando traballaba a madeira, en ideaciones primorosas,
de total simplicidade, nas que as
vetas da materia vexetal semellaban roupaxes e plegues.
Máis tarde, o bronce dominaría a
Go´El(Francisco Calvelo, 2007); Avant
Pétalos Grillados (Velasco Broca,
2007), 53´. Vídeo. Entrada gratuíta.
After Hours
II Festival Marienbad
23.00 h. Proxección das curtas ganadoras e entrega dos galardóns.
Aproximadamente 60´. Vídeo. Entrada gratuíta.
Sábado 28
Andrei Tarkovski
18.00 h. Un día na vida de Andrei Arsenevitch, Chris Marker, 1999. 55´. Vídeo. Subtítulos en castelán.
Carlos Reygadas
20.30 h. Luz silenciosa (2007), 127´.
Subtítulos en castelán.
Luns 30
Andrei Tarkovski
20.30 h. Sacrificio (1986), 149´. Subtítulos en castelán. 2º pase o día 4 de
xullo.
Todas as películas proxéctanse en
versión orixinal, agás indicación contraria. Prezo da entrada: Xeral: 1’20 €;
Carné Xove: 0’60 €; Abono para 10
sesións: 9 €.
No CGAI, (Centro Galego de Artes da
Imaxe), na rúa Durán Loriga.
¬EXPO. Castelao. Debuxos do
álbum Cousas da vida.Selección de 75 debuxos de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, publicadas
entre 1922 e 1924 nas páxinas do
xornal vigués Galicia. Até o 7 de setembro, na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. O humor gráfico na
transición. Exposición sobre este
apartado do eido xornalístico, que
estará aberta até o 29 de xuño na

Figuras de Buciños na fachada do edificio vigués García Barbón.

súa obra,con frecuencia acudindo
ás oquedades, a imaxinarios «rotos» na morfoloxía das súas pezas,
que vagamente o identificaríancon Henry Moore. As curvas pronunciadas, os volumes a un
tempo rotundos e suaves, a airosidade das súas criaturas, dan á escultura de Buciños unha moi defiSala de exposicións de Durán Loriga.
¬EXPO.Wildlife Photographer
of the Year 2008. Fotográfos
da Natureza. Fotos deste extendido concurso internacional, até o 30
de xuño. No Aquarium Finisterrae.
¬EXPO. O Retrato no Prado. De
Goya a Sorolla. Até o 7 de setembro, unha exposición composta por
66 obras que testemuñan a importancia do xénero retratístico na pintura española do século XIX. Francisco de Goya, Federico Madrazo, Vicente López ou Antonio María
Esquivel, son algúns dos artistas representados. Na Sede Fundación
Caixa Galicia .

Le nozze di Figaro, no Festival Mozart.

nida personalidade. A súa obra
está presente en moitos museos e
en cidades galegas como ornamento urbano.
Esculturas de Buciños en Tui, na
Galería Trisquel e Medulio (Paseo
da Corredoira, 13, local 5), até o 3
de agosto.

¬EXPO. Arequipa en branco e
negro. Exposición de fotografías
no Perú de principios de século, do
estudio dos irmáns Vargas, magníficos plasmadores de paisaxes nocturnas e retratos da cidade e as súas
xentes. Até o 6 de xullo, na Fundación Luis Seoane.
¬EXPO. Luis Vidal: Euroafricans. Exposición aberta até o 27 de
xuño, na Galería Coarte.
¬EXPO. Latinoamérica portas
abertas. Organizada pola Federación Galega de Asociacións de Emigrantes Retornados co apoio da CIG,
departamento de Migración. Unha
serie de 28 imaxes en branco e negro desde 1972 até 1998 polo fotógrafo venezolano Federico Fernández. Até 30 de xuño, na Casa Museu
Casares Quiroga.
¬MÚSICA. Festival Mozart 2008
O xoves 26, Música de Cámara 2,
pola Orquesta de Cámara da Sinfónica de Galicia, o Orfeón Caixa Galicia “Terra a nosa” e Massimo Spadano como director. ásd 19:30 na
Iglesia Colexiata Santa María do
Campo.
O venres 27, ás 20:00, Le nozze di Figaro, de Wolfgang Amadeus Mozart, pola Orquestra Sinfónica de
Galicia e o Coro del Palau de la Música Catalana (Director do Coro,
Jordi Casas). No Palacio da Ópera.
O mesmo venres, Mozart en Xira. O
Coro da Orquestra Sinfónica de Galicia , e o conxunto Instrumental da
mesma orquestra interpretarán a
Sinfonía concertante para violín e
viola K 364, e a Missa Brevis en sol
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Marful, liderado pola cantante
Ugía Pedreira, participa no ciclo
Músicas Portuarias, que se ven
celebrando en Ferrol, arredor do
concepto dos portos e a música a
eles ligada.

¬ MÚSICAS

Bob Dylan
O recinto feiral de Vigo acolle
unha actuación do mito Dylan,
na súa única actuación galega
(polémicas municipais mediante) da súa xira por España
e Europa.
Bob Dylan (nado Robert Allen
Zimmerman, o 24 de maio de
1941,en Duluth, Minnesota) ,
autor, músico e poeta, foi, durante cinco décadas, unha das
maiores figuras na música contemporánea, sendo considerado un dos compositores e músicos máis influentes e prolíficos
do século XX.
Moitos dos máis soados traballos de Dylan datan da década
de 1960, cando se converteu
nun cronista e testemuña musical involuntaria dos conflitos estadounidenses. Algunhas das
súas cancións, como Blowin' in
the Winde The Times They Are
a-Changin, convertéronse en
himnos antibélicos e dos movementos civís daquela época.
As primeiras letras de Dylan
contiñan temas sociais, filosóficos e de influencia literaria,
desafiando a música pop convencional existente e apelando xeralmente á contracultura daquel tempo. Mentres
expandía e personalizaba estilos musicais, mostraba unha
firme devoción por moitas tradicións da música americana,
desde o folk e country/blues
até o gospel, rock and roll e
rockabilly, a música folk inglesa, escosesa e irlandesa, ou
mesmo o jazz e o swing.

Nos últimos anos, Dylan foi recoñecido e honrado polas súas
composicións, interpretacións, e
gravacións. Os seus discos valéronlle senllos Grammys, Globos
de Ouro, e premios da Academia, e a súa obra foi incluída no
Salón da Fama do Rock and Roll,
o Salón da Fama de Compositores de Nashville e o Salón da
Fama dos Compositores. En
1999, entrou na lista das 100
persoas máis influentes do século XX da revista Time, e en
2004 acadou o segundo posto
na lista de The Greatest Artists of
All Time da revista Rolling Stone,
secundando a The Beatles.
En xaneiro de 1990, foi nomeado Cabaleiro da Orde das Artes
e Letras polo Ministro de Cultura
de Francia Jack Lang; no ano
2000, gañou o Premio de Música Polar da Real Academia
Sueca de Música. Tamén foi nomeado varias veces ao Premio
Nobel de Literatura, e en 2007
foille concedido o premio Príncipe de Asturias das Artes.
Bob Dylan recibeu o Premio Pulitzer este pasado 7 de abril, facendo historia como o primeiro
músico de rock galardoado.
Como cantante, escritor de letras, autor, músico e poeta, foi recoñecido polo seu “profundo
impacto na música popular e a
cultura norteamericana,a traverso de composicións líricas de
extraordinaria potencia poética”.
Bob Dylan actúa o venres 27, ás
21:30, no Ifevi de Vigo, con entradas a 35 euros.

maior K 49, ambas de Mozart. Ás
21:00, na Igrexa de San Xurxo.
O sábado 28, Centenario Olivier
Messiaen, concerto pola Orquestra
Real Filharmonía de Galicia , con Jonathan Webb como director, interpretando obras de Ravel, Messiaen
e George Benjamin. NoTeatro Rosalía de Castro, ás 21:00.
¬MÚSICA. Estopa. O dúo de Cornellá está en xira co seu disco
"Allenrok" enchendo grandes auditorios. Estarán o venres 27, ás
22:30, entradas a 29’50 euros, no
Coliseum.
¬MÚSICA. Stereotipos. Actuación o sábado 28, ás 00:00, no Playa
Club .
¬MÚSICA.Surf vs Pop: The Kanaloas + Quant . Competición
musical de dous estilos, o sábado
28, ás 22:00,entrada a 5 euros, no
Rock and Roll.
¬TEATRO. Estigma. Na illa volcánica de Estigma, a vida vese ameazada polas pegadas do pasado. A
desconfianza aniña no seo dunha
parella, dous irmáns afrontan o destino que levan marcado na pel,
unha persoa acabada de chegar investiga unha masacre e do remoto
continente chega un descoñecido.
Historias todas que se entrecen
nunha trama chea de suspense. O
mércores 2 e xoves 3 de xullo, ás
20:30, no Teatro Colón .
¬TEATRO.Náufragos.Baixo o paraguas dunha comedia, o autor
André Roussin amósanos a realidade actual das relacións sentimentais. Obra polo grupo Teatro
Galileo, o domingo 29, ás 20:30,
no Teatro Colón Caixa Galicia.

FERROL
¬ CINE. Ladrón de bicicletas.
Filme eficazmente melodramático
debido a Vittorio de Sicca, que acadou fama para a eternidade con esta
crónica neorrealista ma non troppo.
Remata con esta proxección o ciclo
“Mestres do cine italiano”, que proxectou Caixa Galicia durante estesdous meses. O luns 30, ás 18:00 (V.
dobrada) e 20:30 (V.O.S.). Na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Carlos Alcolea. Extensa
retrospectiva deste pintor que nacera n’A Coruña, que nos amosa un
total de 43 pezas do autor, realizadas entre 1972 e 1992,baixo o
nome de “Carlos Alcolea. Cara a Fisterra”. Até o 13 de xullo, na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. XVIII Certame fotográ-

Remata o ciclo Mestres italianos do cine.

fico Medio Ambiente 2008. .
Mostra de 50 fotografías seleccionadas. Permanece aberta até o 30
de xuño. No Ateneo ferrolán. No
mesmo local, exposición de fondos do patrimonio do Ateneo, con
obras de autores como Correa
Corredoira, Laxeiro, e unha
longa lista de destacados artistas.
Até o 30 de xuño.
¬MÚSICA.Los Tigres del Cañotas. Coñecido grupo de Fene composto por músicos de longa traxectoria. O seu primeiro disco foi "Rock
machito". Foron membros de bandas como :Eter, Cocacoloca, Creepy, Rotobato, Malpaso, Vicios Inicios, Blood Filloas, Trastones, Brendefol, Os Cempés, etc. A entrada
custa 5 euros. O venres 27, ás 22:45,
na Sala Run Rum.
¬MÚSICA. Ciclo de músicas
portuarias. A Asociación do
Conservatorio de Música Tradicional e Folque presenta a organización deste ciclo musical, promovido polo Concello de Ferrol que
abrangue catro concertos ao longo
dun mes, e outras actividades ao
redor do concepto da música e os
portos. Este venres 27, actuación
de Marful, ás 20:30, no Teatro Jofre.
¬MÚSICA. María Lavalle. A artista arxentina presenta ao público
galego o seu novo espectáculo, La
Foule, no que mestura varios xéneros musicais, acompañada ao
piano por Osvaldo Berlighieri, un
dos pianistas de tango máis prestixiosos do mundo. O xoves 26, ás
20:00, no Círculo das Artes. O venres 27 , ás 20:30, na Sede Fundación
Caixa Galicia.

¬ EN ESCENA
Bailadela da morte ditosa
Teatro de Ningures
Autoría: Roberto Vidal Bolaño
Dirección: Etelvino Vázquez
Elenco: Fran Paredes, Sonia Rúa,
Mónica Camaño, Pepa Barreiro,
Santiago Cortegoso, Salvador Del
Río e Casilda García
Bailadela da morte ditosa preséntanos seis encontros coa
morte noutros tantos cadros.
Encontros procurados sempre
polos personaxes e por diferentes motivos: adiantar a propia
morte para fuxir do sufrimento,
achegarse a ela para matar a soidade ou o fracaso, abrazala para
alimentar outra vida ou acabar
nos seus brazos como remate
natural dun camiño xa andado.
E Roberto Vidal Bolañopíntanos

Unha escena da obra de Vidal Bolaño que vai ser estreada este venres.

eses cadros coas súas pinceladas
características: unha linguaxe áxil
e poderosa, uns personaxes trazados con gran profundidade e un
achegamento ao tema –a morte
buscada, a "ditosa"– sen estridencias, con gran naturalidade, como
sempre se tratou na nosa cultura e

desde o noso imaxinario.
E cando sae o sol, os mortos resucitan, pois na encrucillada única
de cada representación, sempre
quedan os actores.
Bailadela... vai ser estreada este
venres 27 e sábado 28, no Salón
Teatro de Santiago.
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Micki Nervio & The Bluesmakers, veterano grupo galego de
blues e soul que actúa esta semana en Marín.

O GROVE
¬EXPO. Historias Floreánicas,
de Gogue. Exposición deste personaxe de humor, habitual das páxinas do Faro de Vigo desde hai anos,
no Cine O Mariño.
¬MÚSICA. Bruno T. Ford. Concerto acústico a base de temas propios e clásicos do rock and roll,
country, pop e bluegrass, deste
membro do grupo alemán Río
Bravo, e afincado agora en Pontevedra. Este sábado 28, ás 00:00,na Sala
Náutico.
LARACHA
¬MÚSICA. Los Casanovas .
banda de versións de rock and roll e
rithm and blues que recupera a música de grupos dos cincuenta e sesenta, como os Kinks, Rolling Stones, Chuck Berry ou The Beatles. Actuación este sábado 27, ás 00:00, no
Pub D’Antón Rock Café.
LUGO
¬EXPO. José Luis Mayor Balboa. Exposición de 28 pinturas
deste artista desaparecido prematuramente. Está até o 31 deste
mes na sala Almirante do Hotel
Méndez Nuñez.
¬EXPO. Proxecto Abertal, 99
artistas lucenses. Até o 4 de
marzo de 2009, 99 artistas lucenses
expoñen nas salas 29, 30, 31 e 32 do
Museo Provincial de Lugo. Noventa
e nove propostas que abranguen
todos os estilos, todas as técnicas,
todas as idades. Un proxecto aberto
a todos os artistas e que abre as portas do Museo Provincial de Lugo á
arte lucense, aos seus protagonistas,
sexan consagrados ou recén chegados. NoMuseo provincial.
¬EXPO. Do Gaudeamus Igitur

¬ MÚSICA
Festival Alternativo
da Xuventude 08 (Ourense)
Enmarcado na celebración das Festas do Corpus ourensáns, pero con
vocación de consolidarse para vindeiros anos como unha cita importante no circuito de festivais musicais, este Festival Alternativo (FAX08)
reune un interesante e variado cartel
de grupos, da man do concello da cidade das burgas e da Fábrica de Chocolate Producións Musicais, entidade
vencellada á sala viguesa, e organizadora dos concertos. O evento se
enmarca no proxecto Galicia Escoita do que forman parte outros
festivais como o de Caldas, Noia, Viveiro, Santiago, Pontevedra e Allariz.

nario. O xornal El Progreso celebra o seu centenario con unha actuación de Carlos Núñez, e a presencia de La Fura dels Baus, ambos este venres 27, ás 21:00, con
entrada gratuita, no exterior do
Pazo Universitario.
¬MÚSICA. María Lavalle. A artista arxentina presenta ao público
galego o seu novo espectáculo, La
Foule, no que mestura varios xéneros musicais, acompañada ao piano
por Osvaldo Berlighieri, un dos
pianistas de tango máis prestixiosos
do mundo. O xoves 26, ás 20:00, no
Círculo das Artes.

Ubú Rei, da compañía La Imagina Machina, representada en Ourense.

ao Venceremos Nós. Éxposición que recrea a época do maio do
68 na universidade galega, con fotografías, documentos e obxectos da
época. Aberta na Sala Díaz Pardo da
Faculdade de Veterinaria.
¬EXPO. Un pedaciño de Nicaragua. Fotografías de Fernando
Bellasna Biblioteca Provincial.
¬EXPO. The Living Museum.
Un legado sonoro fascinante. Recolle a colección de instrumentos de corda orixinais (violíns, violas, violoncelos, violas de
gamba, violas d´ amore, arcos históricos) dos séculos XVI ao XVIII da
Fundación Orpheon. Estará até o
20 de xullo, no Museo Provincial .
¬ EXPO . 10x10 Implicadas.
Percorrido polos dez anos de vida
da ONG Implicadas no Desenvolvemento. A exposición poderá verse
no Centro Uxío Novoneira até finais de mes.
¬EXPO.Paula Salinas. Unha exFAX08 celebrarase no Campus Universitario de Ourense e os organizadores esperan atraer máis de 6.000
persoas durante eses dous días. As
entradas custarán 35 euros polos
dous días de actuacións ou 25 euros
se é venda anticipada.
Ao certame asistirán entre outros, o
ex líder de Los Piratas, Iván Ferreiro;
os portugueses The Gift; os colombianos Aterciopelados ou o grupo
catalán Amparanoia.
Os concertos comezan a partir das
22:00:
Venres 27
Amparanoia
Señor Coconut and
his orchestra (Chile)
Los Coronas
Le Punk

posición desta pintora, aberta até o
18 de xullo, no Museo Provincial.
¬MÚSICA. Terela Grandín &
Manuel-Pascala. Jazz con Terela
Grandín: voz; Marcelino Galán: guitarra; Manolo Gutiérrez: piano;Tom
Warbuton: contrabaixo; Daniel Domínguez: batería, este xoves 26. O
venres 27,Proxecto Litemus, literatura e música, con Antonio López Fernández: Recitador (Bos Aires), José Anibal Campos: recitador
(La Habana, Cuba), Laura Campos
Martínez: Actriz, figurante (La Habana), Elios Billiteri: voz e guitarra
(Palermo, Italia), Cristina Nogueira:
chalo (Lugo, Galiza), e F.X. Mourenza
Fernandez: voz, recitado (Guntín,
Galiza). E o sábado28, Brothers
in Band, grupo que fai versións de
Dire Straits, conOrgar: guitarra; Antonio: guitarra; Fernando: bajo, e Oscar Quintans: batería. Todas as actuacións, no Clavicémbalo.
¬MÚSICA. Concerto do CenteLamatumbá
The ellas
Narf
DJ Arritmic
DJ Lagartija
Sábado 28
The Gift (Portugal)
Iván Ferreiro
Aterciopelados (Colombia)
Nortec Collective: Bostich +Fussible
Tijuana Sound Machine (México)
Vetusta Morla
No te va a gustar
08001
Meu
DJ Torgal
No Campus Universitario de Ourense. Entradas en La Región, Caixanova e centro En Paseo.

¬EXPO.Espazo reservado. Exposición do artista Edmundo
Paz. Trátase dunha serie na que o
autor pretende salientar a diversidade, mudando a súa técnica anterior e creando agora un rexistro
máis xeométrico con novos espazos e novas formas de paisaxe.
Até o 3 de agosto, no Centro Cultural Deputación.

MARIN
¬MÚSICA. Miki Nervio & The
Bluesmakers. Unha formación
galega de soul e blues acústico, creada en 1992 e que conta xa con infinidade de actuacións en todos os
escenarios e medios. O xoves 26, ás
23:00, no Pub Ache.
MELIDE
¬MÚSICA.Tanghana’s Show.
Actuación deste grupo nado en
Vigo no 2005, de variedade estilística ainda que con tendencia ao
hardcore.Este sábado 28, á unha
da madrugada, entradagratuita,
no Pub Gatos.
OURENSE
¬EXPO. Jesús Jiménez. Na exposición Income / Outcome este artista mexicano nado no 1979 mostra, como historia circular, o feito de
abordar a comida, o propio acto
para comer, a actividade que reclama un determinado numero de
calorías, e de novo a necesidade de
suplir esta insuficiencia atávica. Até
o 31 de xullo, na sala Alterarte.

A cantante María Lavalle.

¬MÚSICA.Festival Alternativo
da Xuventude. Novo festival con
vocación de continuidade, cun moi
nutrido elenco de artistas (ver detalle en cadro aparte). O venres 27 e
sábado 28, ás 22:00, entradas dos
dous días a 35 ou 25 euros, no Campus Universitario.
¬TEATRO. Ubú Rei.Versión da clásica obra de Alfred Jarry pola compañía La Imagina Machina. O sábado 28, no Auditorio Municipal.
PONTEVEDRA
¬EXPO. Pintura flamenca da
colección Gerstenmaier. Ex-
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Alberto Pérez sigue presente polos escenarios galegos, esta semana
no Café Liceum do Porriño.

posición desta importante colección de pintura flamenca, dentro
dos fondos de Caixanova. Óleos e
grabados pertencentes aos séculos
XVI e XVII, que xa foron exhibidos na
nosa comunidade noutras ocasións. Expostos noCentro Social Caixanova .
¬EXPO. XXX Bienal de Arte. Sen
fronteiras: converxencias
hispano - magrebís. Exposición que estará aberta até o 17 de
setembro. No Pazo da Cultura e Museo de Pontevedra.
¬EXPO. Transart6. Exposición até
o 30 de xuño, na Casa das Campás e
Facultade de Belas Artes.
¬MÚSICA. María Lavalle. A artista arxentina presenta ao público
galego o seu novo espectáculo, La
Foule, no que mestura varios xéneros musicais, acompañada ao piano
por Osvaldo Berlighieri, un dos
pianistas de tango máis prestixiosos
do mundo. O xoves 26, ás 20:00, no
Círculo das Artes. O sábado 28 , ás
20:30, no Teatro Principal.
O PORRIÑO
¬ MÚSICA . Alberto Pérez. No
seu espectáculo presenta un panorama do seu traballo posterior
aos anos do mítico trío madrileño
La Mandrágora, no que destacan
as súas interpretacións a capella e
as súas improvisacións man a man
co público, a maiores da súa orixinal técnica guitarrística. Este venres 27, ás 23:00, entradas 6 euros
normal, 5 anticipada e 3 para socios, no Café Bar Liceum.
A RUA
¬MÚSICA. Pacífico. O grupo de
Vigo está a presentar o que será o

unha reflexión sobre os seus traballos
en torno ao mundo do viño. Até o 5
de xullo atoparémola no Auditorio
Municipal.
RIBEIRA
¬EXPO.ExpoPress. Un século
de actualidade. Mostra na que
poderemos ollar unhas 200 publicacións da colección privada de Suso
Souto, acompañadas dunha selección musical de todo o século XX,
feita por Fernando Franjo. Até o 30 de
setembro ,no Club Náutico Deportivo.

Carmen Dor canta en Santiago.

seu primeiro disco, Radiografía de un
soñador. Actuación o sábado 27, ás
22:30, na Sala Catro Camiños.
RIBADEO
¬TEATRO. Estigma. Na illa volcánica de Estigma, a vida vese ameazada polas pegadas do pasado. A
desconfianza aniña no seo dunha
parella, dous irmáns afrontan o destino que levan marcado na pel,
unha persoa acabada de chegar investiga unha masacre e do remoto
continente chega un descoñecido.
Historias todas que se entrecen
nunha trama chea de suspense. O
venres 20, ás 20:30 ,no Auditorio Municipal Hernán Naval.
RIBADUMIA
¬EXPO.Rosalía e Cabanillas a
través do viño. A exposición realiza unha retrospectiva da vida dos
dous escritores, cunha referencia ás
súas respectivas casas-museo e

Foto dunha romería de hai anos, que ilustra a iniciativa Café da Memoria, en Santiago.

SADA
¬MÚSICA.Mozart en Xira. O Coro
da Orquestra Sinfónica de Galicia , e o
conxunto Instrumental da Sinfónica
de Galicia interpretarán a Sinfonía
concertante para violín e viola K 364, e
a Missa Brevis en sol maior K 49, ambas
de Mozart. O sábado 28, ás 19:30, na
Igrexa de Sada.
¬TEATRO.Estoraque, o indiano.
Comedia de amores e enredos arredor dun indiano, polo grupo Artesán Teatro , o domingo 29, ás 20:00,
na Casa da Cultura Pintor Lloréns.
SANTIAGO
¬EXPO. Nando Lestón. Compilación de 20 tallas escultóricas deste artista de Carnota, que recrean un bosque a partir dos piñeiros queimados
no monte Pindo, no incendio do
2005. Pezas que se mesturan con outras formas artísticas como a literatura, a música, a fotografía e o vídeodocumental. Até o 30 de xuño, na
Casa da Parra.
¬EXPO. Parallel Walk. O Centro
Galego de Arte Contemporánea
ofrece esta mostra, do mozo artista
francés Guillaume Leblon, até o 29
de xuño, no CGAC.
¬EXPO. Anatomía da melancolía. Exposición do artista Jorge
Macchi, até o 13 de xullo, no CGAC e
Igrexa de Bonaval.
¬EXPO. Sorollla e os seus contemporáneos. Destacados pintores do “cambio de século” danse cita
nesta exposición, na que poderemos
ver pintura española do Museo de
Belas Artes da Habana. Ademais, reúnense no edificio compostelán un
conxunto de 60 obras de Sorolla, Zuloaga, Santiago Rusiñol, Anglada Camarasa ou Cubells, entre outros. Na
Sede Fundación Caixa Galicia de Santiago, até o 6 de xullo.
¬EXPO. Pérez, o rato amigo dos
dentes. Unha mostra para nenos e
adultos que nos ha levar por un percorrido de ilusión, maxia e animación. Até o 30 de setembro, na Biblioteca Caixa Galicia.
¬EXPO.Café da Memoria. Unha
parola con café na que os nosos

¬ FESTAS
Festas do Barrio de
San Pedro (Santiago)
Nunha cidade bastante desactivada en canto a festas patronais, as
deste barrio rompen moldes e gañan adeptos ano a ano.
Martes 24 Xuño
- 20:30h Teatro nos arcos do Parque de Bonaval.
Mércores 25 Xuño
- 22:00h Concerto de Detour, na
Praciña da Igrexa de San Pedro
Xoves 26 Xuño
- 22:00h Foliada-Churrascada na
Porta do Camiño con:
Cantareiras de Pontecaldelas "Dignas do Querer", Os Carunchos, Vai
de Baile.
Venres 27 Xuño
- 20:00h V Encontro de Corais no
auditorio do Museo do Pobo Galego
- 20:00h Pasarrúas e Cabezudos
- 21:00h Trapecistas: Duelirium, no
Cruceiro de San Pedro
- 22:00h Noite do Lastro na Porta
do Camiño con: Labazada, Melech
Mechaya, O Sonoro Maxín.
Sábado 28 Xuño
- 11:00h Feira na rúa de San Pedro:
Artesanía, alimentación, asociacións, malabares e charangas.
- 12:30h Pasarrúas e Baile Tradicional con Brincadeira, na Porta do
Camiño.
- 13:30h Sesión vermut.

maiores falarán das súas experiencias. Unha recuperación da fala, de
costumes e xeitos de ver a vida. Xoves 26 de xuño, ás 18:30, no Museo
do Pobo Galego.
¬EXPO. O paxaro Pi e a lingua
dos paxaros.A mostra presta especial atención á obra “O Paxaro Pi”
ao que o surrealista dedicou unha
significativa peza literaria. Até o 21
de setembro, na Fundación Granell.
Na mesma sala, e até o 7 de xullo, a
arte surrealista de José María Seijas, con obra até o ano 2000 deste
pintor galego.E a mostra Delicias
do grotesco, debuxos, colaxes e
pinturas de Aldo Alcota que estarán até o 8 de setembro.
¬MÚSICA.Roberto Sobrado +
Banda Noroeste Extraño. Actuación este xoves 26, ás 21 :00, organizado pola Agrupación Cultural O
Galo, con entrada gratuita, no seu local, sito na Rúa Patio de Madres.
¬MÚSICA. Carmen Dor. Dentro

- 17:00h Obradoiro de barro para
nenos de 9 a 13 anos.
- 18:30h Música medieval galega:
Vox Nostra Resonet con Paulina
Ceremuzynska & Zofia Dowgiallo,
no auditorio do Museo do Pobo
Galego
- 20:00h Espazo Brasil na Porta do
Camiño: Música, Baile e Gastronomía
- 22:00h Astronomía na Beirarrúa,
na rúa de San Pedro
- 22:30h Sesión noite coa Orquestra Delirio.
Domingo 29 Xuño
- 11:00h Pasarrúas e Cabezudos
- 12:00h Banda Municipal de Música de Santiago no Parque de Belvís
- 13:00h Baile na Praciña de San
Pedro
- 13:30h Romería no parque de
Belvís: Polbo e Churrasco, xogos,
animación musical d’Os Estalotes.

do ciclo Novas Músicas , ritmos de
tango, funky e bolero con texturas
jazzísticas crean unha estética suxerinte e fresca, talvez a maior transparencia e fidelidade a si mesma
que Carmen Dor acadou, resucitando a forza apaixonada dunha
fotógrafa surrealista: Dora Maar. O
venres 27, ás 22:00,no Salón Teatro.
¬MÚSICA. Silvia Penide. A artista presenta en concerto os temas
do seu exitoso último disco "Desafinante crónica". A cantautora fará un
percorrido pola súa traxectoria musical. Este xoves 26, ás 21:00, entrada a 5 euros, no Teatro Principal.
¬MÚSICA. Cantareiras de
Pontecaldelas + Os Carunchos + Vai de Baile. Dentro da
programación das festas de San Pedro, actuación o xoves 26, a partir
das 22:00, na Porta do Camiño. E o
venres 27, á mesma hora, estarán
Labazada, Melech Mechaya
e O Sonoro Maxín.
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La Fura dels Baus estarán este venres
en Lugo, na conmemoración dos 100
anos do xornal lucense El Progreso.

¬MÚSICA.Fía na Roca. Dentro do
circuito 4x4, este grupo con 12 anos
de vida ás costas actúa este vindeiro
luns 30, ás 21:00, entradas a 5 euros,
no Teatro Principal.
¬MÚSICA.Sinestesia + Snatch +
Dirty Socks + Agoraphobia +
Loba Loo + GS21. Dentro da 3ª
Final Musicaxove’08, entrada gratuita con recollida das invitacións no
Centro Sociocultural do Ensanche.
Venres 27, ás 21:30, na sala Capitol.
¬MÚSICA.Día do Orgullo Gai.
Tras da tradicional manifestación,
haberá un concerto coa actuación
dos grupos Alive, La Kinky Beat e
Opperetta Mix. O sábado 28, na
Praza da Quintana.
¬TEATRO.Flores Migratorias.
Espectáculo da compañía galega
Teatro d2 , que estará o xoves 26,
venres 27 e sábado 28, ás 21:00,
na Sala Nasa.

¬ TEATRO .Comida Chinesa.
Un violador e asasino en serie e a
nai dunha das súas vítimas xuntos nun apartamento. Ela foi a
súa psiquiatra na prisión. El é o
seu paciente favorito. Obra presentada polo grupo Teatro do
Adro , estará dous días en cartel,
o venres 27 e sábado 28, ás
21:00, no Teatro Principal.
TUI
¬EXPO. Entre correntes: 7 artistas galegos. Esculturas e pinturas en exposición colectiva, até o
29 de xuño, na Sala municipal de exposicións, edificio Área Panorámica.
¬EXPO. Manuel Buciños. Exposición de esculturas deste coñecido escultor lucense/ourensán. Até o 3 de agosto, na Galería
Trisquel e Medulio.
¬MÚSICA. Leyendas + Fool-

Days. Concerto este sábado 28,
ás 22:00, no Bar Teatro.

Fía na Roca, no circuito 4x4.

¬ CONVOCATORIAS
Concurso de Fotografía Retegal:
Faros de Onte, Faros de Hoxe
Redes de Telecomunicación Galegas Retegal
S.A, en colaboración coa Secretaría Xeral de
Comunicación – Dirección Xeral de Comunicación Audiovisual, a través do Centro Galego
de Artes da Imaxe, convoca o seu 1º Concurso
de Fotografía Faros de Onte, Faros de Hoxe.
Con este concurso preténdese destacar o importante patrimonio tecnolóxico espallado
pola xeografía galega: os faros, e os centros
emisores de sinais de telecomunicación. Estas
instalacións contribúen a facilitar as comunicacións, xa sexa garantindo a seguridade do tráfico marítimo ou achegando aos fogares galegos os sinais de televisión.
O concurso pretende ademais apoiar a candidatura da Torre de Hércules ao título de Patrimonio da Humanidade da UNESCO, afondando no papel dos faros tradicionais e dos
centros emisores de telecomunicación como
soporte das relacións humanas.
Os traballos presentados deberán ilustrar un
ou varios dos seguintes temas::
* A interacción entre tecnoloxía e medio ambiente
* Os faros e os centros emisores como testemuñas mudas do desenvolvemento territorial
de Galicia
* Os faros e os centros emisores como garantes da comunicación
* O potencial plástico destas obras de
enxeñería
As fotografías presentadas deberán estar localizadas no contorno de calquera dos centros
emisores de Retegal e/ou dos faros das costas
galegas. A ubicación dos centros pódese consultar na páxina web www.retegal.es, na sección Mapa de Centros
Retegal resérvase o dereito de aceptación das
obras presentadas en función da súa adecuación ou non á temática do concurso.

Os faros galegos, obxecto dun concurso.

Premios
A organización elixirá un máximo de 50 fotografías finalistas baseándose na súa calidade técnica e artística. Todos os autores
das fotografías seleccionadas recibirán un
diploma acreditativo e unha contribución
de 300 € por serie.
Entre as fotografías seleccionadas se concederán tres premios:
* Primeiro premio: 3.000 € e diploma
* Segundo premio: 2.000 € e diploma
* Terceiro premio: 1.000 € e diploma
As fotografías presentadas, as seleccionadas, e
as gañadoras exporanse na páxina web
www.retegal.es
Os premios poderanse declarar desertos, e o
fallo deste concurso será inapelable.
Envío das obras
Os participantes deberán cumprimentar os
seus datos e axuntar as súas fotografías, perante o formulario en liña dispoñible na web
do concurso

VIGO
¬EXPO. Inquedanzas. Pinturas
de Antón Lamazares, até o 30 de
xuño. Na Galería Fernando Magdalena.
¬EXPO. Paixóns privadas, visións públicas. O comisario e
crítico de arte Fernando Castro
Flórez presenta unha selección de
fondos de coleccións privadas de
Galicia, centradas en arte contemporánea. Un conxunto de obras
que, desde os anos oitenta ata o
presente, nos axuda a facer un percorrido pola historia da arte e do coleccionismo máis próximo. Até o 7
de setembro, no MARCO, Museo de
Arte Contemporánea .
¬EXPO. O medio é o museo. Un
proxecto expositivo composto de

Cada participante poderá enviar un mínimo de 1 obra inspirada nos dous tipos de
infraestruturas, ou unha serie dun mínimo
de 2 obras que inclúan alomenos unha fotografía inspirada en cada tipo de instalacións, os faros tradicionais e os faros modernos (centros emisores). En calquera caso, o
número máximo de obras por autor é de 5
fotografías formando parte da mesma serie. As fotografías deberán ser inéditas.
Prazos
O prazo de recepción das obras no portal
www.retegal.es remata o día 10 de setembro
de 2008.
Selección das obras
Retegal seleccionará as obras finalistas de
entre todas as obras correctamente almacenadas no servidor de www.retegal.es no momento de rematar o prazo de presentación.
As obras seleccionadas exporanse virtualmente nun apartado específico da web de Retegal.
O Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI) porase en contacto cos autores das obras finalistas para que, antes do 30 de setembro de
2008, envíen ao referido Centro copia das
obras, tanto en soporte analóxico como dixital.
A non recepción de ambos formatos no
prazo estipulado será causa de exclusión
deste concurso.
Retegal ou o CGAI non se fan responsables dos
danos producidos durante o envío e manipulación das obras por persoal alleo a estas entidades.
O resto das obras non finalistas poderán ser
publicadas na sección “Galería de Imaxes” do
portal www.retegal.es nas condicións recollidas na base 7.
Comité organizador e xurado
O Comité organizador estará formado por representantes de Retegal S.A.
O xurado do concurso será nomeado polo comité organizador e estará composto por dous
representantes de Retegal S.A., un do Centro
Galego de Artes da Imaxe, e dous profesionais

diferentes tipos de traballos de 20
artistas, que abordan o museo ou a
institución como soporte e referente da obra de arte. Coproducción do Museo de Arte Contemporánea de Vigo e a Koldo Mitxelena
Kulturunea de San Sebastián. Até o
21 de setembro, no MARCO, Museo
de Arte Contemporánea .
¬EXPO. Manuel Vilariño. Exposición de fotografías deste gañador
do premio Nacional de Fotografía.
Na Galería Bacelos, Rúa Progreso, 3.
¬EXPO. Onde o mundo se
chama Terranova. Exposición
de fotografías e obxectos sobre a
pesca galega en Terranova. Até o 21
de setembro, no Museo do Mar.
¬MÚSICA.Dorian Gray. Grupo vigués de ecléctico estilo, desde o
jazz até o rock ou o funky. Este xoves
26, ás 22:00, na Casa de Arriba.
¬MÚSICA.Bob Dylan. O mito vi-

de recoñecido prestixio no eido da fotografía.
I Premio
Alexandre Bóveda de investigación
A Universidade de Santiago de Compostela
convoca o I premio Alexandre Bóveda de investigación.
Pode participar toda persoa que o desexe con
traballos de investigación referidos a Galicia en
CC. Sociais (economía, dereito, política, etc). Os
traballos deben ser inéditos, orixinais e non
premiados.
Mínimo de 150 folios DIN A4 mecanografados,
a duplo espazo pour unha soa cara en tipo en
tipo Arial 12 ou similar, numerados ou grampados e encadernados. Só obras terminadas,
non incompletas. Enviar por duplicado con copia en CD baixo título e lema.
Haberá un premio de 20.000 euros.
O prazo de entrega dos traballos finaliza o 30
de setembrode 2008.
Máis información: Vic. Secretaría de Relacións
Institucionais. Secretaría. Universidade de Santiago de Compostela. Colexio de San Xerome.
Prza. do Obradoiro s/N. 15782 Santiago de
Compostela. Tfno.- 981 56 31 00, ext. 11059/
981 55 99 23.
Bases en: http://imaisd.usc.es/ftp/oit/eventos/premioboveda.pdf
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Anuncios de balde. Poden facelos chegar por estes medios: no Apartado
1.371, 36200 de Vigo; por teléfono no 986 222 405, por Fax no 986 223 101, ou
por correo eléctrónico en guieiro@anosaterra.com. Pódese incluir unha foto
relativa ao obxecto a vender, percurar, etc..., en formato dixital e dimensións
moderadas. Prégase avisar da desactualización dos anuncios.

Enrico Rava, mestre jazzista italiano
que vai actuar este domingo en Vigo.

vinte de Minessota, despóis da polémica que deixou Vigo como única
cita galega do cantante, na súa xira
de presentación do disco "Modern
Times". Será este venres 27, ás 21:30,
con entradas a 35 euros, no Ifevi (Instituo Feiral de Vigo).
¬MÚSICA.Estopa. O dúo de Cornellá está en xira co seu disco "Allenrok"
enchendo grandes auditorios. Estarán o sábado 28, ás 22:30, entradas a
29’50 euros, no Ifevi.
¬MÚSICA. Festival Imaxina
Sons 2008. O grupo Clunia, pioneiro do Jazz en Galicia e que este
ano celebra o seu 25 aniversario, é o
encargado de abrir o festival. A actuación terá lugar o xoves 26, ás
22:00. O Wayne Shorter Quartet
actuará o domingo 29, ás 22:00. O
festival prosegue en vindeiras datas
con máis grupos. Ambos concertos
terán lugar no Teatro-Sala de Concertos do Centro Cultural Caixanova.
¬MÚSICA. Konono No. 1.Os congoleses son un combo formado hai
25 anos por Mingiedi, un virtuoso
do likembé ou piano de polgar, instrumento tradicional do seu país.
Con métodos puramente artesanais,
electrifican os ritmos da etnia bazombo para producir un son inverosímil. A entrada custa 10-15 euros.
Ían actuar este sábado 28, ás 22:00,
no Teatro Caixanova. Segundo as últimas novas, o concerto suspéndese
por falla de visados das autoridades
de Kinshasha.
¬MÚSICA. Sightings.Richard Hoffman (baixo), Jonathan Lockie (batería) e Mark Morgan (voz, guitarra) forman esta banda de rock e psicodelia.
O domingo 29, ás 21:30, noClube Vademecum.

¬MÚSICA. Rotting Christ + Krisiun + Ravencult. Grupos de
black-metal, encabezados polos
gregos Rotting Christ e Krisium,
mentres Ravencult veñen do Brasil.
O xoves 26, ás 22:30, en La Fábrica
de Chocolate Club. O sábado 28, ás
22:30, actuación de The Morning After + Mark & The
Spies. Os primeiros veñen do
Reino Unido e os segundos son holandeses.
¬MÚSICA. DevilDriver + Nois-

GUIEIRO.53.

teto. Trompetista e fliscornista, o
músico italiano máis coñecido nos
círculos de jazz. Instrumentista refinado, este poeta da trompeta é,
ademais, un compositor sensible e
extraordinariamente melódico,
galardoado co máis importante
premio ao jazz que se concede en
Europa, o JazzPar Prize para o
2002 en recoñecemento a toda a
súa carreira artística.O domingo
29, ás 19:30, no Auditorio “Martín
Códax” do Conservatorio Supe-

rior de Música. Entrada libre.
¬MÚSICA. Exaltasamba. Grupo
brasileiro con 20 anos de traxectoria musical. Este domingo 29, ás
21:00.Entradas, 30 euros anticipada, 45 en taquilla. Na Sala A!.
VILAGARCÍA
¬TEATRO. Estigma. Na illa volcánica de Estigma, a vida vese ameazada polas pegadas do pasado. A
desconfianza aniña no seo dunha
parella, dous irmáns afrontan o

destino que levan marcado na pel,
unha persoa acabada de chegar investiga unha masacre e do remoto
continente chega un descoñecido.
Historias todas que se entrecen
nunha trama chea de suspense. O
venres 27 ás 21:00, no Auditorio
Municipal .
VILANOVA DE AROUSA
¬ Heissel. Actuación o sábado 28,
ás 22:00, entrada gratuita, en La Sirena(Praia das Sinas).

¬ ANUNCIOS DE BALDE
 Alúgase baixo moi céntrico e amplo. Ideal para consultas
ou oficinas.
Teléfono 986438339
 Véndense móbeis e maquinaria de café en bo estado (só
tres anos de uso).
Telf: 986438339

O grupo heavy grego Rotting Christ.

hock. Concerto desta banda de
black-metal de Santa Bárbara (California), acompañados dos locais
Noishock. Este venres 27, ás
22:30.Entrada: 20/23 euros, en Tipo,
Elep e Gong (Vigo), Gong (Santiago) e Portobello (A Coruña) . Na
Sala A!.
¬MÚSICA. Enrico Rava Quin-

 Alúgase casa no Porto do
Cabo (Cedeira) todo o ano
non sendo nos meses de xullo
e agosto.
Telf. 676 727 518.
 Alúgase casaen Lira, a carón da praia completamente
equipada para 6 persoas. Primeira quincena de xullo, 520
euros. Segunda quincena,
600. Primeira quincena setembro, 500 euros.
Telf.: 981761144
 Alúgasepiso en Ribadeo.
Meses xullo e agosto.
Telf: 676 72 75 18.
 Ecoturismo na Serra do
Suído.www.fotorural.com/po
rtomartino.
Telf. 667 75 57 45
 Son autónomo no sector
do transporte. Busco traballo.
Telf:666627459. Dani.
 Fanse plantacións, podas,
limpeza de fincas e montes,
desbroces manual e mecánico,
calquer traballo agrícola.
Tlfno: 686 75 31 05 (Carlos).
 Casa para aluguer de fin
de semana ou para vacacions,
situada á beira do rio Miño en
Seixas (Caminha).
Telf. 690 64 50 63

Dous membros do grupo sambeiro do Brasil Exaltasamba, presentes en Vigo.

 Compro e intercambio adhesivos políticos de Galiza.
Carlos Varela (Asturias).
adhesivos22@yahoo.com.br.
 Compro calquera material
relacionado con "Fuxan os
Ventos".
Telf: 981 35 09 52. A partir de
21.00 horas (Uxío).
 Vendo enciclopedia Espasa, anos 1926-1930, setenta
volúmenes, con nove apéndices e quince suplementos.Tlfono 618607306
 Véndese contrabaixo seminovo con funda e arcos francés
e alemán.
Chamar ao: 619 218966.

 Asturias. Tapia de Casariego. Alugo casa nova de campo
con xardín, asador, horta, cenador. Preto de praia e montaña.
Zona moi tranquila. Fins de semana de venres a domingo por
110 euros para todos.
667 293 752.
 Alúgase piso en Gondomar,
dous dormitorios, salón, cociña,
baño e aseo.
Telf: 617936257.
 Véndese clarinete Yamaha
en si bemol, en bo estado.
Razón no telf. 636 560 154.
 Véndese mesa antiga de
comedor, de castiñeiro.
Telf: 676 727 518.
 Vendo colección A Nosa
Terra do ano 1907 ao 1970.
Consta de 15 volumes (dous
deles de índices).
xan_sen_lar@terra.es.

 Facemos traballos en pe-

dra: escultura, artesanía,
construción, reformas, restauración.
Teléfono: 698 163 989
 Rapaz de 26 anos gustaría
de coñecer raparigas de Ferrol
Terra de esquerdas e de sentimento nacionalista, para amizade e o que xurda.
Telf: 666730096
 Rapaz de corenta anos
busca coñecer muller galega
con certa cultura e sensibilidade, residente en Galicia, para
coñecerse e posible relación.
riasbaixas2007@yahoo.es
 Home de 29 anos de Vigo, e

non friqui, gustaríalle coñecer
muller de idade similar, con
certa sensibilidade cultural e social, para amizade ou o que
xurda.
E-mail: teixugo9@yahoo.es
 Queremos alugar unha casa

nunha aldea da Galiza, un lugar
tranquilo, en contacto coa natureza e galegofalante para pasar
as vacacións, témolas en
agosto. O noso correo: lourido@nodo50.org
 Vendo a bo prezo un colchón fotón platino con dúas almofadas. Telf: 986504407
 Gustaríache ter un alber-

gue turístico na derradeira
etapa do Camiño de Santiago”?. Conxunto histórico en
pedra 600 metros. Finca
2.000 metros. Semirrestaurado. Chama e informámoste.
609 641 720. Ismael Pardo.
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Xosé Valiñas

Pilar López de Ayala, musa de J.L. Guerín,protagoniza Na cidade de Sylvia.

cholo –a outra liña xa finiquitada
do xénero cómico con denomiación de orixe que se remonta
ao Airbag de Juanma Bajo Ulloa
e aos “Torrentes” de Santiago
Segura. A querencia polas situacións estrambóticas aínda se lle
nota no punto de partida: San
Juan interpreta un gigoló que fai
equilibrismos para disfrazar a
súa situación cando se reencontra coa súa ex noiva Verdú e os
seus vellos amigos do barrio, os
Tejero, Molero e compañía de rigor nestes novos tempos de referencia catódica.

Bárbara Goenaga e Karra Elejalde en Os cronocrimes.

EN CARTEL.
Os cronocrimes
Dirixe: Nacho Vigalondo.
Intérpretes: Karra Elejalde,
Nacho Vigalondo.
Ciencia ficción. España, 2008

Rivais
Dirixe: Fernando Colomo.
Intérpretes: Ernesto Alterio, Goya
Toledo.
Comedia. España, 2008

Volve un clásico da comedia española. Colomo ten dado momentos gloriosos á deostada comedia madrileña, Baixar ao
mouro é referencia inescusábel
e O efecto bolboreta ben merece
unha reivindicación. Nos últimos anos o xénero está a gozar
dun certo rexurdimento comer-

DVD. VENDA.
Cofre José Luis Guerín
Innisfree + Tren de sombras +
Unhas fotos na cidade
de Sylvia.
Documental-diario
cinematográfico. España, 19901997-2007.

Alberto San Juan, protagonista de Xente de mala calidade.

cial da man dunha nova xeración de cienastas con querencia
costumista e actores con inclinación televisiva. Colomo empoléirase parcialmente nesa tendencia con esta comedieta a
conta das vivencias on the road
dunha serie de parellas e matrimonios que viaxan a Sevilla
acompañando dous equipos de
fútbol xuvenil que van desputar
unha gran final. Guionizan a un
tempo dous libretistas habituais
na súa filmografía recente, o xa
clásico Joaquín Oristrell ex a
confirmada Inés París.

Xente de mala calidade
Dirixe: Juan Cavestany.
Intérpretes: Alberto San Juan,
Maribel Verdú.
Comedia. España, 2008

Outro exemplo desa nova comedia española emerxente coa
ollada posta nos éxitos dos outros lados da cama e semellantes
e os pés a remollo no rexurdir da
telecomedia estatal. Costumismo de extrarradio e humorismo con reflexión da man do
director da bufonesca O asomboso mundo de Borjamari e Po-

Ernesto Alterio, Santi Millán e Kira Miró [desde a esquerda] en Rivais.
MATíAS NIETO

Dirixir unha curtametraxe coa
repercusión que tivo 7.35 da
mañá non é a mellor das bazas á
hora de poñerse tras a cámara
para dar o salto mortal ao formato de longa con todas as olladas á espreita do seguinte paso
do penúltimo merlo branco da
industria cinematográfica estatal. Vigalondo ten moitos puntos
de contacto con Juan Carlos
Fresnadillo, e na mesma liña de
relectura intelixente de xéneros
que o director de Intacto e 28 semanas despois vai a súa proposta: viaxes temporais e thriller
excéntrico noutro filme que, a
priori, debería seguir a lles dar
motivos para ir reconsiderando
a súa postura aos escépticos co
cine español. Cine intelixente
sen necesidade de virarlle o
lombo ao público.

das varias curtametraxes semidescoñecidas. A única pega:
que xunto con todo este material “pata negra” nos inclúan a
soporífera Unhas fotos na cidade de Sylvia, unha farragosa
montaxe de imaxes fixas que
seica serviu para xestar o último
Guerín, o da cidade de Sylvia,
unha fotomontaxe que non
pasa do mero capricho autoral
e que ben podían ter substituído pola auténtica, e maxistral, Na cidade de Sylvia.

Os que fixeron a descuberta de
José Luis Guerín coa exitosa En
construción probabelmente teñan suado moito sangue cinéfilo para dar coa inconmesurábel Innisfree, un deses filmes
únicos e xeniais que xustifican
por si sós toda unha carreira cinematográfica. Cousas do mercado estatal, dar cunha copia
desta magnética viaxe á Irlanda
profunda na procura das pegadas d’O Home tranquilo, de
John Ford, era como a busca do
graal de celuloide. O filme por
fin se edita, en versión revisada
e restaurada por certo, nunha
gorentosa caixa de coleccionista que inclúe tamén a outra
pedra filosofal do Guerín preEn construción, un Tren sen
sombras no que asistimos á exhumación detectivesca das
pantasmas familiares que habitan un vello casarón. Non chega
ao arrebato de Innisfree pero
moitos situárono entre os mellores filmes españois dos 90. O
cofre inclúe tamén un dvd cargado de material extra, incluí-

O ceo dividido.

O ceo dividido
Dirixe: Julián Hérnández.
Intérpretes: Miguel Ángel
Hoppe, Fernando Arroyo.
Drama. México, 2007

O último dramón do mexicano
Julián Hernández –non confundir co Siniestro–, refrencia inescusábel das últimas fornadas de
arte e ensaio e posuidor no seu
catálogo do filme de título máis
rebuscado dos últimos tempos:
Mil nubes de amor cercan o ceo,
amor, xamais deixarás de ser
amor. Na liña do seu anterior
filme, nesta nova entrega afonda
na exploración dos sentimentos
nunha relación de parella dende
unha perspectiva homosexual e
abertamente erótica. Vai na liña
dun Carlos Reygadas rebaixando a tensión trascendental e
subindo varias oitavas na escala
erótica. Os seus detractores, que
non son poucos, bótanlle en
cara o tedioso do seu moroso
discurso narrativo e o seu fervor
polos silencios. Fugaz paso pola
carteleira española, da galega
mellor xa nin falamos. Unha
aposta arriscada.G
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CRUCIGRAMA

AUTODEFINIDO

Horizontais:
1- “Santo .........”, vaso sagrado co que, segundo a lenda, se instituíu a
Eucaristía, e que algúns ubicaron no Cebreiro (ollo á grafía). Interesante e entretido, que logra manter a atención de quen escoita. 2Fibra dunha palmeira, e por extensión, fío vexetal para atar. Brotar un
líquido dun orificio. 3- Unión Temporal de Empresas. Núcleo dun
átomo que posúe igual número atómico ca outro, pero diferente
masa atómica. 4- Cualidade de quen se move con parsimonia, é
lento e algo pánfilo. Xornal deportivo madrileño. 5- Comparativo. As
do deporte ou da múscia ou cine. 6- Fogar. Anel ou peza metálica
con forma de circunferencia. 7- Peixe azul de consumo habitual,
tamén chamado rincha. Período temporal. 8- Desprazarse. Deporte
que ten que ver coas ondas e o vento. 9- Tardanza, demora. Xénero poético medieval, de orixe céltica. 10- Arácnido minúsculo de
presencia habitual no noso entorno. Medida de lonxitude marítima.
11- Especie, caste, termo usado xeneralmente de xeito despectivo.
Facer un traballo, ou facer de corpo.
Verticais:
1- Conxunto de xente ou de cousas. Dar volta. 2- Roedor. Sensación
forte de fame. 3- Causar determinado efecto, incidir sobre algo ou
alguén. Parroquia do concello de Muros. 4- Nese sitio. Termo inglés
que indica o conxunto de dispositivos físicos dun computador. 5Que se queixa moito (en feminino sería o nome dunha ave). Eiroa,
especie de anguía. 6- Señor. Símbolo do Neodimio. 7- Froito das silvas e da moreira. Adubo, conxunto de condimentos dunha comida.
8- Nome despectivo aplicado a un médico. Símbolo do Rubidio. 9Prefixo grego que dá idea de “viño”. Andar de festa ruidosamente.
10- Uva de mesa branca, de gran grosor e sabor agradable. Grupo
de xente con rasgos físicos, históricos e culturais que os distinguen
doutros. 11- Concello situado ao norte de Santiago. Sacar punta ou
fío a algo.

SOLUCIONS

XADREZ

xadrez.algalia@gmail.com

Francisco Xosé Pérez
Francisco Xosé Pérez foi un dos mellores xadrecistas galegos. Naceu en Vigo en
setembro de 1920, fillo dun militar de orixe cubano pronto abandonou a nosa terra para desenvolver boa parte da súa carreira xadrecística entre Madrid e Cuba.
Xogou cos mellores da súa época: Keres, Geller, Najdorf, Smislov, Spassky, Fischer...
Foi campión de España en tres ocasións: 1948, 1954 e 1960. Escribeu “Ajedrez hipermoderno”, que Alekhine asinou e supervisou. Francisco Xosé foi invitado en
1962 a unha Cuba en plena efervescencia revolucionaria a participar nunha exibición de xadrez. A ditadura de Franco prohibeulle a viaxe pero Francisco José desobedeceu o veto e foi a Cuba onde casou e ficou para o resto da súa vida.
Francisco José Pérez
Mikhail Botvinnik
EU – Ch T Oberhausen. 1961 BO6 Defensa Moderna.
Nesta partida Francisco Xosé Perez empata co naquel entón campión mundial
Mikhail Botvinnik, pero vexamos antes
brevemente unha célebre miniatura na
que bate nun torneo de rápidas celebrado en Madrid en 1943 nada menos
que a Alekhine: (1. e4 e5 2. Cc3 Cc6 3. f4
exf4 4. Cf3 g5 5. d4 g4 6. Ac4 gxf3 7. Axf4
fxg2 8. Axf7+ Rxf7 9. Dh5+ Rg7 10. Tg1

Cge7 11. Ah6+ Rg8 12. Txg2+ 1-0 [“Madrid blitz tourn"] "1943" F. X. Perez – A.
Alekhine).
1.e4 g6 2.d4 Ag7 3.Cf3 d6 4.Cc3 c6 5.h3
b5 6.a3 Ab7 7.Ad3 Cd7 8.0-0 e5 9.d5
Blancas gañan espacio9...a6+= 10.dxc6
Axc6 11.a4 b4 12.Ca2 Db8 13.Ad2
[13.c3 bxc3 14.Cxc3 Cgf6=] 13...a5
14.Ab5 Axb5 15.axb5 Cgf6 16.c3 0-0
17.cxb4 Dxb5 18.bxa5 Cxe4 19.Ab4 Se
19.Cc3 Cxc3 20.Axc3 d5=+ 19...Tfc8
20.Cd2 Cdc5 21.Axc5 Cxd2 22.Dxd2
dxc5 Diagrama [22...Txc5!? 23.Cc3 Dc6=]

23.Cc3+= Db7 24.De2 Da6 25.De3 Db7
26.De2 Doble repetición. O peón pasado
de a5 da unha lixeira vantaxe ás brancas
polo que Botvinnik conformase co empate 26...Da6= 27.De3Tablas. Francisco
Xosé Perez morreu en setembro de 1999
despois de tentar durante varios anos
voltar a España. Esta vez tocoulle ao réxime castrista prohibirlle a viaxe.

SUDOKU
Encher os cadriños cos números do 1 ao 9, sen repetir ningún cadro, nin liña, nin ringleira.
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Xan Carballa

RAXOI DI:
ADEUS, AZNAR

P

reguntábame hai dúas semanas “Por que non Aznar?” nun texto atribuído
por erro a María Xosé Queizán. A
resposta non quedou no vento
de Valencia: o ex presidente xa
non está para ocupacións mun-

danas e só quer seguir de raíña
nai. As súas aparicións no congreso popular procuraban oprotagonismo dos flashes e o

aplauso fácil. Apelou á emoción
e nostalxia dalgúns militantes
polo poder perdido. Pero o xesto
adusto de Mayor Oreja ou Astarloa, e a sorpresa de Esperanza
Aguirre co novo sistema de elección de candidato, ditaron sentenza. Raxoi aturou uns cantos

desplantes finais, e un por un
foille metendo os goles na tanda
de penaltis. Díxolle adeus Aznar
e conta con gañar unhas eleccións para deixar ao de Valladolid como un paréntese no partido “no que milito desde hai 30
anos”G
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Leva 23 anos como veterinario e admite que viu de todo, até un gato con seis patas. Reclámalles aos medios
de comunicación menos sensacionalismo cando tratan noticias sobre incidentes con animais domésticos
porque en xeral non responden á realidade. Chámase Víctor Mora e traballa na clínica Cuatro Patas de Vigo.

XUSTIZA
E SOCIEDADE

Víctor Mora,veterinario

Laura Caveiro

‘Aumenta o número de gatos e diminúe o de cans’
Un propietario dunha mascota,
até canto pode gastar nela?
Varía do tamaño. Hoxe manter
un can con penso de gama alta,
as desparasitacións e todos os
gastos que trae consigo é caro,
por iso baixa o número de mascotas de gran tamaño. Logo están os problemas de alerxias,
coas mesmas causas que nos
humanos...
Para as mascotas hoxe hai de
todo, polo que vexo, hai até tallas de buceiras, tesoiras para
cortar as unllas e chalecos de
cores que reflicten a luz.
Son para os cans rurais, para
evitar desgustos. Hai todo tipo
de complementos pero tamén
máis preocupación pola saúde
animal porque comparten a
vida con nós e procuramos que
estean o máis sás posíbel.
Habendo tanta fame no mundo,
hai quen lle dá vitela ao can.
Hai excentricidades en todas
partes, mais polo xeral non se
rexistran eses abusos.
Por que temos tanto can hoxe?
Pois está a aumentar o número
de gatos e diminuír o de cans. A
tendencia é que superen aos
cans. Os can grandes, ademais,
están reducíndose.
O cariño aos animais está ben,
mais é normal que todo o
mundo teime cos cans?
Foron os primeiros que se domesticaron, os que mellor se
adaptaron, estiveron sempre
con nós, por iso gustamos
tanto deles.

A que se debe esa moda de cans
grandes?
Tampouco tanto. Esaxérase
cos cans grandes, os medios de
comunicación dan unha
imaxe inxusta e ás veces
errada. Hai cans grandes con
donos moi cívicos e propietarios de cans pequenos que son
ben sucios.

Hai propietarios que precisan ir
ao psicólogo?
Iso non o debo dicir eu. Nalgúns
casos é certo aquilo de ves o
dono, ves o can. Mais en xeral, os
donos son persoas equilibradas.
E hai psicólogos para cans?
A etoloxía canina está a aumentar. Hai expertos en comportamento animal e cada vez

PACO VILABARROS

H. Vixande

Un comunista
na Galiza dos anos 30

A loita
permanente
de Xoán Xesús
González

Santiago Prol

Marcos Seixo Pastor

Benigno
Álvarez

Edicións A NOSA TERRA

están máis demandados
cando hai problemas de comportamento. Hai ansiedade
pola separación dos amos, ladridos en exceso, cans potencialmente perigosos...
Como fan para que aturen
unha hora deitados no diván?
Non se sentan nun diván. En
xeral, os veterinarios expertos
en comportamento animal
desprázanse ás casas dos cans
para ver como reaccionan.
Supoño que nese caso, o que ladre o can, queda entre el e o psicólogo.
Normalmente está o dono
diante.
Que hai desa moda das especies exóticas, como as serpes ou
os crocodilos?
Cada vez vemos máis o que se
chama novos animais de compañía: furóns, pequenos roedores, réptiles, iguanas... son unha
pequena porcentaxe de consultas que vai en crecemento. A algúns non convén sacalos do
seu contorno natural e polo xeral sempre recomendamos que
se informen sobre a temperatura que precisan, a luz e, sobre
todo, a alimentación. Hai moitos casos de mascotas que non
comen o que deben.
Que é o máis raro que viu?
Levo 23 anos nisto, vin de
todo! Un periquito enganchado a unha aspiradora, un
gato coa pata amarrada a un
desaugue de bañeira, un gato
son seis patas: a xenética é tan
caprichosa.G

V

inte anos leva Xustiza e Sociedade de Galicia mantendo os seus principios fundacionais. De esquerdas. E mantéñenos mulleres e homes para
quen a palabra esquerda non é
unha palabra senón unha paixón, como demostraron as fundadoras e fundadores desta asociación; tamén aqueles, tan prezados, que estiveron e xa non
están nela, e quen continúa e
está aí para seguir.
Celebrouse o 20 de xuño a
asemblea dos 20 anos en Santiago. Concordouse que había
máis que facer ca nunca, nos
dous eidos nos que obriga o duplo nome. Pola banda da administración de xustiza, por ser
unha asociación aberta a todos
os profesionais da xustiza de
Galicia, que procura a mellora
dun fundamental servizo público. Pola banda da sociedade,
porque sopran ventos de deriva
social cara á dereita. Houbo na
asemblea crítica e moita autocrítica. Tamén parabéns polo
éxito organizativo das Xornadas
de Outono de Dereito Laboral.
Nun país de emigrantes
como é Galicia, falar da crecente
opresión cara á inmigración.
Criticar, ou poñer a parir máis
ben, a directiva comunitaria das
65 horas. Seica a sensación de
conmoción que estes perigos
aventan moveu os resortes,
moitos e bos, dos nomes históricos da asociación.
Aquelas e aqueles que aviveceron as cinzas do Ave Fénix que
é Xustiza e Sociedade de Galicia
seguen a crer que a hora máis
sombría precede ao amencer.G

’’

Concordouse que había
máis que facer ca nunca,
nos dous
eidos
nos que
obriga
o nome”

