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Vilalbés errante.  A pesar  da crise,  o  
mundo cultural galego resiste. Boa proba 
diso  é  a  continua  efervescencia  de 
iniciativas sempre suxestivas, ben sexan 
proxectos cargados de certa oficialidade,  
como a reactivación do Proxecto Ronsel  
(que  pretende  preservar  os  bens 
culturais  intanxibles  de  Galicia),  ou 
independentes,  como  a  revista 
Audiovisual Galego que, unha vez máis,  
lémbranos  a  importancia  crecente  que 
este sector foi adquirindo co tempo. En 
ambos planos, non se debería esquecer 
a  intensidade  da  Internet  galega,  unha 
das,  agora  e  sempre,  máis  activas  do 
Estado. 

30-04-2009

PSdG: a mirada de 
Xaime Quintanilla

Fermín Bouza

Despois  desta  crise 
que  estamos  a  sufrir, 
cuxas  consecuencias 
en  todas  as  ordes 
(non  só  no 
económico) aínda non 
coñecemos  máis  que 
nos  seus  inicios,  e 
cuxa  capacidade  de 

destrución  aínda  estamos  a  ver,  ningún 
partido,  líder,  país  ou  ideoloxía  volverán 
ser  o  mesmo.  Parece  acabarse  esa 
versión  irrelevante  da  socialdemocracia 
que era perfectamente intercambiable con 
calquera outra ideoloxía á súa dereita,  a 
cuxo fronte, ou en lugar relevante, púñase 
con algunha frecuencia ao máis golfo do 
pobo,  por  aquilo  de  que  os  golfos  se 
entenden mellor coa dereita e é bo estar 
de boa gana cos que realmente mandan, 
que sempre son os de dereitas, máis aló 
da retórica democrática. Esta é a versión 
máis  pesimista  do  político  que  un  pode 

atopar por aí,  sumando o peor dunhas e 
outras  versións  máis  ou  menos 
anarquistas  que  habitan  no  lendario 
bastante  explícito  do  pobo  e  aínda  das 
clases  podentes  e  ilustradas.  Os 
sociólogos  tropezámonos  con  frecuencia 
con  versións  parecidas  nos  traballos 
cualitativos,  sobre  todo  nos  grupos  de 
discusión ou focus groups sobre cuestións 
electorais  e  políticas,  que  acaban 
parecéndose  ao  que  debía  ser  unha 
sesión política na Columna Durruti durante 
a guerra civil. Ese discurso é dominante, e 
é  a  ideoloxía  popular  de  fondo  da 
democracia en que vivimos. ás veces eses 
anarquistas  (poñan  aspas)  votan  ao  PP, 
outras  ao  PSOE  e  outras  ao  resto  de 
partidos do arco hispano-periférico. Pero a 
súa ideoloxía de fondo é a mesma.

Pensaba eu en todo isto tras algúns anos 
facendo grupos de discusión e escoitando 
as  mesmas  cousas  desa  orde,  pero 
pensábao  no  contexto  da  lectura  na 
prensa  dalgunhas  informacións  sobre  o 
PSdG, que é o partido socialista da miña 
terra, Galicia, que durante estes días tivo 
que  elixir  novo  secretario  xeral  e  novo 
candidato,  por  tanto,  á  presidencia  da 
Xunta.  Un  home,  pois,  con  grandes 
probabilidades  de  dirixir  un  goberno 
galego en non moito tempo. E pensaba en 
se este home, ao que non coñezo, sería o 
golfo do pobo, sería un home pragmático 
sen grandes dúbidas ideolóxicas,  sería a 
honestidade personificada, ou se cadra a 
mesma  intelixencia  política  en  marcha, 
que  é  o  que  precisamos nunha terra  ao 
borde  de  se  perder  polos  barrancos  da 
mediocridade  ou  da  vulgaridade, 
renegando  de  si  mesma,  retomando 
camiños imposibles, negando a súa propia 
lingua, e aceptando que a mesma FAES 
ría  sen  castigo  dos  seus  problemas 
lingüísticos  (acaba  de  editar  un  papel 
lamentable respecto diso). Que será?. Non 
podo  sabelo,  pero  outorgolle  o  beneficio 
non xa da dúbida,  senón da fe,  que é o 
que  todos  estamos  dispostos  a  dar  aos 
que asumen tan graves responsabilidades 
nun momento tan grave.

O  home,  de  nome  Manuel  Vázquez, 
reclámase  de  Ramón  Piñeiro,  e  colócao 
no PSOE. Ramón Piñeiro, un nacionalista 
conservador  con  boa  cabeza,  preso 
político na posguerra, filósofo intelixente e 
excelente persoa, tomaba o seu vermut os 
domingos  á  porta  da  miña  casa  en 
Santiago, e alí víao eu de neno cando saía 
a  dominguear.  Ramón  Piñeiro,  dicía,  foi 
acusado polos neonacionalistas renacidos 
(anos  60)  de  non  facer  o  posible  para 
manter  a  estrutura  do  galeguismo 
histórico. É un debate de historia política e 
cultural  de Galicia que ten interese, pero 
no que agora non vou entrar. Pero pode ir 
directamente ao seu propio partido Manuel 
Vázquez para lembrar a Xaime Quintanilla 
e o que pode representar nun socialismo 
netamente  galego  en  loita  pola 
dignificación do país.

Pero  igual  que  o  BNG,  o  PSdG  xa  ten 
substituto  e  un  conato  de  estratexia 
(gobernar sós) bastante imposible. É certo 
que todo partido debe pensar en ter unha 
maioría propia, pero isto complícase para 
o PSdG no mapa político galego se non 
desaparece  o  nacionalismo  ou  o 
galeguismo como tal,  cousa  que eu  non 
desexo  e  que  eles  tampouco  deben 
desexar.  Porque  o  que  non  vai 
desaparecer  é  a  dereita,  hoxe 
representada polo PP en exclusiva e mañá 
quen sabe por quen.

O  problema  do  BNG  e  do  PSdG  é  o 
problema  da  esquerda  en  xeral  nestes 
momentos, á marxe de que sexa máis ou 
menos nacionalista nas nacionalidades: se 
non hai un debate teórico real, unha posta 
en valor do pensamento político,  revistas 
especializadas dos partidos sobre os seus 
debates (o PSOE tiña moitas, que xa non 
ven, en Madrid polo menos) e unha sa e 
desinteresada repercusión deses debates 
nos medios, non hai unha conciencia nos 
seus  militantes  e  nos  seus  votantes  da 
relevancia  de  defender  e  votar  o  que 
defenden. Finalmente, boa parte deles non 
saben  o  que  votan  ou  o  que  defenden, 
apenas unha rutina cargada de tópicos e 
miserias intelectuais.

Se  Vázquez  fose  o  líder  adecuado,  e 
Aymerich  (BNG)  tamén,  entón  abriuse 
unha nova etapa. É así?. Non o sei, para 
que os vou enganar.

REVISTA DE PRENSA

Mitos no Goberno Feijóo

Xosé Antón Pérez Lema

A  respecto  da  escolla  de  titulares  de 
Consellarías  e  altos  cargos  de  segundo 
nivel de Feijóo, transladáronselle á opinión 
pública algúns mitos:

1.  Estariamos  perante  un  Goberno  de 
técnicos e expertos. A capacidade técnica, 
como  a  honradez,  hai  que  llela  supór  a 
calquera.  Porén,  trátase  dunha  escolla 
fornecida nunha caste moi concreta: a dos 
funcionarios do máis alto nível. Non existiu 
escolla  significativa  entre  os  talentos  da 
empresa privada,  das profesións liberais, 
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das nosas tres Universidades e do mundo 
social e sindical. E este coidado non evitou 
que  un  Conselleiro  de  Industria  prometa 
un Plan Renove de 1000 euros por merca 
de automóbil e o Presidente lle corrixa.
2.  Nos  atopariamos  diante  dun  Goberno 
de  moita  xestión  e  pouca  política. 
Certamente,  o  baixo  perfil  políticoda 
meirande  parte  de  conselleiros/as  e 
cargos  públicos  é  indubidábel.  Mais  non 
deixa de ser certa a evidente carga política 
da  propia  escolla:  o  Conselleiro  de 
Educación  coida  que  arrombar  o  galego 
do  ensino  é  “un  mandato  electoral”e  o 
Conselleiro de Cultura dí que o obxecto do 
seu  Goberno,  a  cultura  galega,  é  “unha 
limitación” e, xa que logo, non sería unha 
prioridade  na  súa  xestión.  O  presidente 
fúndese nunha aperta cos presidentes de 
Ence  e  Iberdrola  sen  clarexar  que  vai 
pasar cos postos de traballo susceptíbeis 
de se crear cos Plans Industriais anexos á 
adxudicación eólica e sen formular un plan 
para  os  nosos  comercios,  hostaleiros  e 
empresarios autónomos.
3. Suprímense varios Centros Directivos, o 
que suporía un grande aforro.  E non hai 
tal,  o  aforro  é  ben  miúdo.  O  verdadeiro 
aforro  sería  rematar  coa  duplicidade 
administrativa,  suprimindo  as  catro 
Deputacións,  agrupando  concellos  e 
requirindo  do  Estado  a  supresión  dos 
Ministerios  de  Cultura  e  Vivenda  e  da 
Administración  periférica.  Mais  para  iso 
cómpre un novo Estatuto que o PP vetou 
na  pasada  lexislatura.  Por  outra  banda, 
non  se  comprende  xuntar  Benestar  con 
Traballo  senón  é  para  tirarlle  o  valor  ás 
políticas  social  e  de  benestar,  xusto  no 
peor desta crise económica. Nin degradar 
ás  políticas  ambiental  e  de  vivenda  ao 
anexalas á política das infraestruturas.

Os mitos tenden a sublimar unha realidade 
máis mediocre. Cómpre non o esquecer.
__________________________________
Artigo  publicado  en  Xornal  de  Galicia  e 
www.xornal.com

O nacemento do Miño

Xulio Xiz

Como todo parece estar en cuestión, ata o 
nacemento  do  Miño  se  presta  a  debate. 
Falta a precisión definitiva de onde nace o 
rincipal  río  da  Chaira,  de  Lugo  e  de 
Galicia,  pois  desde  terras  chairegas 
camiña  hacia  o  mar  como  buscando  o 
camiño máis longo.

Os libros que de pequenos estudiábamos 

proclamaban  que  “el  Miño  nace  en 
Fuentemiña, provincia de Lugo; pasa por 
Lugo,  Orense  y Tui  y  desemboca en La 
Guardia, formando frontera con Portugal”.

E  soubemos  e  vimos  que  en  Fonmiñá, 
había unha lagoa onde agurgulla a auga, e 
dela sae un regato pequeno. E hai  anos 
naquelas  terras  pastoricenses  ergueuse 
un monumento ó Pai Miño, considerándoo 
como  un  semideus,  da  man  do  escultor 
Magín  Picallo  Durán.  E un aparcamento, 
mesas  e  contorno  fan  un  lugar  perfecto 
para o lecer.

Pero  aplicando  as  doctrinas  dos 
xeógrafos, da corrente máis longa e mayor 
cantidade de auga, o río podía non nacer 
en Fonmiñá, ou non ter aquela fonte como 
exclusivo  nacemento.  Porque  unha 
corrente  máis  longa  e  máis  grande  viña 
procedente  do  Concello  de  Meira.  Nacía 
no  Pedregal  de  Irimia,  onde  se  oía 
agurgullar a auga por debaixo das grandes 
pedras,  e  cando  levaba  algo  máis  dun 
kilómetro recorrido chegaba a Meira, a das 
pedras  monacales,  feito  un  señor  río, 
facendo que o poeta Avelino Díaz, galego 
na emigración arxentina, escribira. ¿quen 
dixo,  claro  Rio  Miño,/Que  naces  en 
Fonmiñá,/ Ti chegas feito un rapaz”.

Un gran río, con dous nacementos, no que 
prevalecía  o  de  máis  lonxe.  Pero  na 
actualidade os técnicos na materia poden 
ter algo máis que dicir, e hai poucos días 
que se soubo que o Miño podía nacer en 
Xermade, en Abadín ou en León.

Aplicando os criterios dos xeógrafos como 
a latitude e a lonxitude das correntes de 
auga, o rio Miño pudiera nacer nos montes 
de Abadín, na ladeira do Pico Carrancho, 
onde nace o rego Labrada, que logo vai ó 
Miño. Desde alí a Aguarda hai douscentos 
catro kilómetros. Con arreglo ó criterio da 
corrente  máis  longa,  o  Miño  nace  en 
Abadín.

Se se aplica o criterio da latitude, resulta 
que a fonte que nace máis  ó  norde é o 
Rego  Casal,  que  nace  ó  pé  do  Monte 
Goía,  en  Xermade.  Pero  comparte  esta 
honra co Labrada,  polo  que entón  había 
que considerar a existencia de dous Miños 
nados en Labrada e Xermade. E en canto 
ó aspecto de maior distancia por lonxitude 
de cauce, o Miño nacería nas praderías de 
Cuetalbo,  en  Peña  Ormiz,  cerca  de  La 
Cueta.  Esto  entronca  coa  teoría 
multisecular  de  que  Minius  –nome latino 
do Miño- correspondía en realidade ó río 
Sil, que xa o refrán di que é o que trae a 
agua aínda que sexa o Miño o que leva a 
sona.

En  fin,  a  verdade  é  que  é  demasiada 
información sobre o Rio Miño para poder 
asimilala así de repente, despois de toda 
unha  vida  sabendo  que  vai  desde  o 
Pedregal de Irimia ata a Guarda regando 
media Galicia.

E  as  doctrinas  técnicas  están  moi  ben, 
pero  non  van  facer  que  mudemos  de 
opinión. O Miño nace nas alturas da Serra 
de  Meira,  faise  rapaz  na  localidade  de 
Meira,  faise  maior  en  Fonmiñá  e  logo, 
sendo  o  rio  máis  poderoso  de  Galicia, 
lánzase polo mundo a gobernar as terras 
de Galicia. Que ó mellor os técnicos teñen 
razón,  e o  noso maior  río vai  por  outros 
camiños.  Pois  pode  ser,  pero  fará  falla 
moito  tempo  para  que  nos 
acostumbremos.

29-04-2009

Veñen tempos 
convulsos

Antón Baamonde

Veñen  tempos  políticamente  convulsos. 
No  inmediato  a  encrucillada  catalana  -o 
financiamento  primeiro,  máis  tarde  a 
sentencia  sobre  o  Estatut-  vai  poñer  a 
proba  as  relacións  entre  PSOE  e  PSC. 
Montilla non quere ser Maragall: non quere 
sacrificarse no altar da gobernabilidade do 
estado. Pero para o goberno central  esa 
negociación pode supoñerlle unha presión 
insoportable  doutras  comunidades  de 
intereses afectados -Galicia entre elas- e 
da  dereita,  que  esta  vez  se  dividirá  os 
papeis de policía bo -Rajoy- e policía malo 
-a caverna mediática madrileña con Espe 
á cabeza-.

O normal é que retorne a crispación, máis 
problemática en tempos de crise extrema -
as  noticias  do  paro,  a  cifra  das  familias 
nas que non traballa  nin  un só membro, 
son estarrecedoras-. Salvo que suceda un 
miragre  esa  conxunción  de  factores  se 
levará por diante ao goberno do PSOE en 
Madrid. Cando iso suceda haberá que ter 
en conta estes dous datos; como moi ben 
afirmaba Fermín Bouza o pacto do PSE co 
PP en Euskadi xerará un agostamento do 
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espazo estratéxico que pode notarse máis 
cando perda o poder. Ademais, as clases 
medias  urbanas  hai  tempo  que  foron 
gañadas, no seu núcleo duro, polo PP.

Pode derivarse daí  isto:  que en España, 
que dende a transición era un país tomado 
no seu conxunto de centro esquerda, pase 
a  establecerse  un  ciclo  prolongado  de 
poder  da  dereita.  A  temperatura  basal 
parece  estar  xirando  nesa  dirección.  No 
entanto, CiU e PNV retornarán ao goberno 
establecendo  a  tradicional  entente  co 
goberno  central.  En  Galicia  iso  podería 
significar  un  notable  apoio  para  Núñez 
Feijóo.  Podería  darlle  tempo  para  gañar 
terreo  e  solidificar  a  reconquista.  Aínda 
que hai que ter en conta que a súa victoria 
foi  anómala,  non só imprevista.  No noso 
caso, a estas alturas o normal sería que 
gañase o bipartito, dada a transformación 
da  estructura  social  e  outros  datos 
menores.

28-04-2009
Revista de prensa: EL CORREO 
GALLEGO

Por que Baamonde non 
é conselleiro?

Antonio Cendán Fraga

No novo Goberno galego unha das maiores 
fallas  que  noto  é  a  ausencia  de  Agustín 
Baamonde,  noutrora  o  mellor  alcalde  de 
Vilalba  dende  Carlos  III  como  dirían  os 
clásicos,  ademais  de ser  o persoeiro central 
da  historia  da  capital  da  Terra  Chá  pola 
transformación que fixo da mesma no último 
treito do século XX.

Respectando sempre as decisións políticas e 
neste  caso  moito  máis  por  vir  da  máxima 
autoridade  de  Galicia,  no  estaría  demais 
lembrar  que  o  responsable  da  Comisión  de 
Xustiza  e  Interior  do  Parlamento  galego 
deixou  pasar  magníficas  oportunidades  para 
ocupar  máis  altas  lides,  por  enlamarse  en 
inútiles loitas de poder local, cando o que se 

precisaba tanto  nas Cortes de  Madrid  coma 
no Hórreo auténticos homes de Estado e non 
concelleiros  de  aldea,  e  vaia  todo  o  meu 
respecto  para  as persoas que ocupan estes 
postos polos distintos lares de Galicia.

Independentemente da amistade familiar que 
me une a Baamonde, especialmente por seu 
pai  e  meu  avó  materno,  ambos  tristemente 
desaparecidos  e  que  foran  eses  eternos 
amigos  e  compañeiros  na  vella  Casa  do 
Concello  vilalbesa,  cómpre  comentar  que  o 
antigo alcalde chairego é un home do que se 
saben poucas cousas, aínda que se cadra non 
hai ninguén que estea a súa altura humana e 
política.  Recoñezo  que  fun  eu  quen  lle 
espetou aquelo de que no consistorio chairego 
podían  tirar  aos  outros  16  concelleiros  pola 
fiestra e quedar tan só el, que todo funcionaría 
ben. Non me arrepinto, porque coido que por 
unha vez na miña vida estiven acertado.

Na súa primeira etapa no Parlamento, ao que 
chegou algo tarde, era un dos deputados que 
facía tremer ao adversario político, tanto polo 
seu verbo fácil coma pola claridade de ideas, 
algo do que carecen a meirande parte dos que 
se  dedican  a  vida  pública.  Sen  embargo,  a 
súa  dedicación  a  vida  política  local  dunha 
puxante vila do norte de Lugo, da que foi  o 
único protagonista ao longo dos últimos vinte 
anos, impediu que Galicia puidese ver a gran 
calidade humana e persoal dun extraordinario 
político. Se Baamonde se dedicara a política 
de  máis alto  nivel  cómpre preguntarse quen 
sería  agora  o  inquilino  de  Montepío. 
Tampouco quero pensar que volva a ocorrer 
no  Parlamento  galego  o  que  sucedeu  no 
pasado  nesa  fría  e  fermosa  vila  pola  que 
atravesaba  nun  vello  sangai  o  escritor 
mindoniense Álvaro Cunqueiro.
__________________________________
Artigo publicado en El Correo Gallego o luns 27 de 
abril de 2009.

Literatura e vida

Mario Paz González

Penso na literatura e máis na vida, nas sutís 
relacións que se establecen entre ambas. No 
epílogo a  A cabeza do cordeiro  (1955),  esa 
colección  de  relatos  que  teñen  como 
transfondo a  contenda  civil,  Francisco  Ayala 
narra algunhas historias, non inventadas pero 
tan incribles,  que non foi  capaz de incluílas, 
fabuladas,  no  seu  libro  porque  “como 
escribilo”,  interrógase,  “como  adobar  nunha 
ficción feitos cuxa simple crueza resulta moito 
máis  significativa  que  calquera  aderezo 
literario?”.  A literatura e a vida ás veces,  se 
cadra,  entrecrúzanse,  e,  en  ocasións,  a 
primeira, na súa natureza poliédrica, excede á 
segunda.

Un  amigo,  amante  de  poetas  ignotos,  en 
recente  visita  a  Toulouse  escríbeme abatido 
unhas liñas desde a fermosa cidade do Midi 
francés. Segundo relata, buscando nun plano 
outra  cousa,  atopouse  cunha rúa  adicada  a 
Bertrand  de  Born,  aquel  vate  medieval  que 
cantaba  á  guerra,  e  decidiu  achegarse  a 
visitala.  Malia  de  que  dita  rúa  non  estaba 
situada  nunha  zona  do  arrabalde,  a  súa 
sorpresa  non  puido  ser  maior,  non  só  pola 
sordidez e abandono que percibiu en fachadas 
ou  beirarrúas,  senón  porque  se  achaba 
completamente  tomada por  locais  e persoas 
cuxo principal negocio se baseaba, digámolo 
así,  no  amor  mercenario.  A  pesares  da 
desolación experimentada por este amigo, non 
podo  negar  que  a  misteriosa  conxunción 
antitética de conceptos (amor e guerra) que a 
súa información  entrañaba produciume unha 
íntima e inexplicable satisfacción.

Bertrand  de  Born  (1140-1215),  vizconde  de 
Hautefort, foi un poeta e soldado occitano dos 
máis  coñecidos  no  seu  tempo  e  aínda 
despois.  Empuñar  a  pluma e  a  espada non 
supón unha habilidade especial nel tratándose 
dun  nobre  do  medievo.  A súa  singularidade 
radica  no  feito  de  axuntar,  como  poucos, 
ambas  actividades  encamiñándoas  cara  a 
unha única  e  pleonástica  finalidade.  Da súa 
vida  destácanse  os  seus  enfrontamentos  co 
seu irmán Constantino e as súas intrigas, que 
animaron  algunhas  das  loitas  intestinas  da 
Europa  medieval,  entre  elas  as 
protagonizadas  por  Henrique,  Conde  de 
Anjou,  contra  o  seu  pai  Henrique  II  de 
Inglaterra  e  o  seu  propio  irmán  Ricardo 
Corazón de León. Na súa obra non é difícil ver 
como,  na  maior  parte  das  preto  de  corenta 
composicións conservadas, cantaba á guerra 
en afiados serventesios coa tenacidade fatal 
do que invoca á máis apaixoada das amantes. 
Por iso, o feito de que a rúa adicada ao poeta 
bélico  por  excelencia  se  atope  tomada  por 
aqueles que consagran os seus afáns vitais ao 
amor,  aínda  que  sexa  na  máis  infame  das 
súas  formas,  non  deixa  de  entrañar  un 
insondable e atractivo misterio baseado, como 
non  podería  ser  doutro  xeito,  neso  que 
tradicionalmente se acostuma chamar xustiza 
poética. A tentar aclarar este arcano adico as 
liñas que seguen.

Imaxinar unha turba de maleantes, alcaiotes e 
rameiras que fosen amantes da poesía non é 
de  todo  imposible,  aínda  que  non  sinxelo 
(talvez si  o fenómeno contrario).  Pensar que 
turba tal decidise tomar esa rúa unha vez que 
foi  nomeada,  alugando  locais  ou  vivendas, 
deslucindo  as  fachadas,  trasladando  a  ela 
certa sordidez innata aos seus negocios co fin 
de  redimir  ao  venerado  poeta,  tampouco. 
Podería quizais ser máis doado imaxinar a un 
alcalde ou concelleiro tolosano que, cal Dante 
Alighieri,  decide  darlle  un  escarmento  á 
infausta  memoria  do  vate  condenándoo  a 
unha sorte  de  inferno alegórico  na  Terra  ao 
adicarlle, precisamente, a rúa consagrada ao 
contrario do que el cantou: ao amor, aínda que 
sexa nesa vertente de encontro clandestino (e 
pecuniario). Non en balde o florentino, na súa 
Divina  Comedia  (canto  XXVIII,  adicado  ao 
Inferno)  amósanos  a  un  Bertrand  de  Born 
condenado e decapitado no noveno foso da 
oitava circunferencia do averno, xunto aos que 
sementaron  a  carraxe,  a  envexa,  o  odio... 
Deste  xeito,  este  alcalde  ou  concelleiro  do 
Languedoc  (tamén  el  poeta  na  intimidade) 
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estaría  a  darlle  a  razón  a  Calvino  cando 
aventurou aquilo de que “o inferno dos vivos 
non é algo por vir; hai un, o que xa está aquí, 
o  inferno que habitamos todos os días,  que 
formamos estando xuntos”.

En calquera caso, ambalas dúas conxecturas 
tenden ao absurdo, pero del nútrese de xeito 
abundante a literatura, e tamén a vida. Ambas, 
literatura  e vida,  son necesarias;  non sei  se 
excluíntes.  Nalgún  tempo  quizais  o  foron  e 
esa  terrible  disxuntiva,  non  sempre 
premeditada,  deixou a súa pegada indeleble 
na  biografía  dalgúns  dos  máis  grandes 
creadores, aínda que non precisamente na do 
poeta  occitano  que  soubo  aunalas  como 
poucos.  Tamén,  aínda  que  sospeito  que  ao 
seu  pesar,  aúnanse  no  caso  de  Roberto 
Saviano,  autor  desa  dura  novela  que  é 
Gomorra e condenado pola mafia napolitana. 
Leo  na  prensa  unhas  recentes  declaracións 
nas que se doe do punto vital ao que o levou a 
súa obra dicindo que non hai nada que poda 
compensar a perda da liberdade. As pegadas 
da súa reclusión involuntaria  deixan traslucir 
nas  súas  verbas  unha  certa  e  máis  que 
comprensible  amargura.  No seu caso,  como 
no  de  Salman  Rushdie  e  algúns  outros,  a 
conxunción  de  literatura  e  vida  ten  asumido 
connotacións  demasiado  tráxicas  e  crueis. 
Pero a literatura, como todo arte, non é (non 
debería  ser)  á  fin  e  ao  cabo,  máis  que  un 
mero entretemento (sublime, iso si) que pode 
proporcionarnos  asemade  un  incognoscible 
goce  estético.  Tamén  ás  veces  un  tenaz 
coñecemento do mundo e dos outros e, cando 
iso ocorre, cando nos axuda a rozar a áspera 
follaxe  que  conforma  a  realidade,  entón 
transmútase  nalgo  marabilloso  e,  sempre, 
imprescindible.

27-04-2009

Os Consellos da Cultura 
a debate

Redacción

Representantes  dos  consellos  da  cultura  de 
Galicia,  Euskadi,  Cataluña  e  Valencia, 
reunidos  o  27  de  abril  en  Santiago  de 
Compostela,  reflexionaron  sobre  os  novos 
modelos  de  funcionamento  e  organización 
destes  organismos,  e  debateron  acerca  da 
proposta  e  deseño  de  novas  políticas 
culturais.  O portavoz do Consell  Valencia de 
Cultura, Ramón Lapiedra, o conselleiro vasco 
de  Cultura,  Ramón  Zallo,  e  presidente  do 
Consello da Cultura Galega, Ramón Villares, 
tras  o  foro  de  debate  “Os  Consellos  de 
Cultura”,  celebrado  en  Santiago  de 
Compostela.

No foro, os relatores insistiron na importancia 
da  idea  da  centralidade  da  Cultura  e  na 
necesidade de avanzar na mellor articulación 

do  sector  cultural  e  acometer,  por  exemplo, 
accións de carácter prospectivo e o deseño de 
novas  políticas  públicas.  Neste  sentido,  o 
presidente  do  CCG  aludiu  ás  reflexións  de 
Ramón  Zallo  e  de  Ramón  Lapiedra, 
conselleiro  cultural  do  Goberno  vasco  e 
membro  do  Consell  Valencià  de  Cultura 
respectivamente, no sentido de que a Cultura 
non  debe  ser  concibida  "como  un  floreiro 
ornamental das políticas públicas", senón que 
ten que ser xestionada cos mesmos criterios 
que  calquera  sector  da  administración 
autonómica.

O foro tivo lugar na biblioteca do Consello da 
Cultura  Galega  e  contou  coa  presenza  e  a 
participación  dunha  trintena  de  expertos  na 
materia,  directa  ou  indirectamente 
relacionados  co  organismo  cultural  galego. 
Nalgúns  momentos  das  sesións  asistiron 
tamén  os  deputados  galegos  Ignacio  López 
Chaves  (PPdeG),  Ana  Pontón  (BNG)  e 
Francisco  Cerviño  (PSdeG).  Tamén  departiu 
co presidente do Consello da Cultura Galega 
e  cos  relatores  o  conselleiro  de  Cultura  e 
Turismo da Xunta, Roberto Varela Fariña.

26-04-2009

O verdadeiro reto do 
PSOE

Lucía López Bayo

Novo líder e nova era para o socialismo 
en  Galicia.  Tras  o  congreso  de 
Pontevedra,  chega  o  ourensán  Pachi 
Vázquez e con el a oportunidade de que 
o PSdeG-PSOE recupere as esencias de 
dous  dos  seus  principais  valores:  o 
galeguismo e a socialdemocracia. Así o 
remarcou  o  propio  líder  socialista,  que 
conquista a dirección do partido avalado 
polas súas bases e tamén polo ministro 
galego José Blanco, o número dous do 
PSOE.

Aínda que Pachi Vázquez falou de volver 
gobernar  en  Galicia,  o  verdadeiro  reto 
para  o  PSOE está  máis  nas  eleccións 
municipais,  onde os  socialistas galegos 
xóganse realmente o "ser ou non ser". O 
PSdeG, na maioría dos casos xunto ao 
BNG, goberna a práctica totalidade dos 
grandes concellos de Galicia e, se repite 
o  resultado,  estará  en  inmellorables 
condicións  para  dar  o  asalto  á  Xunta. 
Pola contra, Galicia terá PP para longo. A 
principal encargada de que non sexa así 
é a socialista coruñesa Mar Barcón (na 
fotografía),  cuxa  responsabilidade  en 

termos  electorais  é  agora  máxima  no 
PSdeG.

__________________________________
Artigo  publicado  en  Xornal  de  Galicia  e 
www.xornal.com

Iste vaise e aquel vaise

María Xosé Lamas

Este vaise y aquel vaise
e todos, todos se van,
Galicia, sin homes quedas
que te poidan traballar...

Rosalía de Castro

Esta escena, pertence a un pasado próximo:

NUNO.- Nao percebo...
MESTRA.- Os seres vivos...
NUNO.- Os que vivem?
MESTRA.-  Sim,  os  que  vivem.  Nascen, 
crescen,  reproducem-se  e  morrem. 
Percebeste agora?
NUNO.- Agora sim, mestra.

Perante os últimos anos viñemos recebendo, 
mesmo na nosa pequena vila,  inmigrantes. 
Sobre todo aqueles que acodían chamados 
polo  traballo  da  construción.  Rumanos, 
bolivianos  e  máis  aínda  portugueses  ou 
brasileiros  con  escala  en  Portugal, 
achegábanse  en  busca  do  pan  lonxe  dos 
seus lares, tantas veces alén do mar.

Parello  a  este  fenómeno,  e  dende  moitos 
anos  atrás,  os  nosos  cerebros  precisaban 
fuxir  a  países  onde  foran  apoveitados.  A 
ImáisDmáisI  non  foi  suficientemente 
potenciada  neste  país  como  para  que 
puideran  asentar  como  verdadeira  materia 
prima do desenvolvemento.

Hoxe volve ser habitual esta vella escena:

FILLO.- (Ao teléfono) Nai, teño malas novas. 
A María non lle renovan o contrato. Tíñana 
que facer fixa ou deixala na rúa, e sáelles 
máis produtivo non renovarlle e pillar para o 
seu  posto  a  outra  temporal.  Eu,  co  meu 
rudimentario contrato de media xornada non 
saco para vivir.
NAI.- (O mesmo) Queres dicir que precisas 
cartos, non si?
FILLO.- Non, nai, quero dicir que decidimos 
marchar. O irmán de María buscounos piso e 
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traballo  onde  el  está.  Pensamos  que  é  o 
mellor.
NAI.-  Sinto  que  marchedes  pero,  adiante! 
Hai  que  se  buscar  a  vida.  Pide  o  que 
precises.  Botareiche  unha  man,  coma 
sempre.

Non sei por canto tempo os nosos fillos han 
ter  que  fuxir,  nómades,  en  busca  do 
sustento. Xa poden volver a xurdir Rosalías 
que canten as penurias dos emigrantes. Por 
máis que os barcos transatlánticos mudaran 
en  cómodos  avións;  por  máis  que  as 
serodias  cartas  se  convertan  en  chats  na 
rede; por máis que as fouces de cortar cana 
ou  as  suores  das  tintorerías  estean 
disfrazadas  de  uniformes  negros  con 
manteliños e panos no brazo con bandexas 
nas  mans  e  viaxando  entre  mesas 
cumpridas; por máis que a fame substitúa á 
falta de desenvolvemento da substancia gris; 
hoxe ficamos do mesmo xeito que hai dous 
séculos...

… viudas de vivos e mortos
que ninguén consolará.

25-04-2009

A letra entroume con 
sangue

Xulio Xiz

Agora que a Administración se implica nos 
asuntos máis privados e todo está suxeito a 
norma, os pais non poden corrixir  de xeito 
físico ós seus fillos non vaia ser que veña un 
xuiz e lles meta un paquete do que se van 
acordar toda a vida, se non os condenan a 
desterro.

¡Canto  cambian as cousas!.  Seguro  que a 
ningún  mestre  ou  profesor  de  Instituto  de 
Vilalba se lle ocorre poñerlle a man encima a 
ningún alumno ou alumna, non xa polo que 
pode pasarlles, senón por principio, que os 
tempos non están para estas cousas.

Pero nos meus tempos os castigos físicos 
estaban á orde do día, e había un refrán que 
dicía  “pérdense  as  que  van  arriba”  para 
indicar que unhas losqueadas a tempo eran 
sumamente beneficiosas, tanto que mentras 
a  man  se  levantaba  para  volver  caer 
estábase perdendo o tempo.

Como pode parecer que estou esaxerando 
algo,  baixo á  realidade para comentar  que 
na antiga Academia Santa María, en Vilalba, 
que  estaba  nunha  casona  á  esquerda 
baixando  hacia  a  Madalena,  tiñamos  un 
abano  variopinto  de  profesores  dos  que 
coido  hoxe  quedará  unha  sóa,  xa  que  o 
tempo implacable os foi levando un a un.

Había  un  profesor  que  daba  xeografía  e 
historia entre outras asignaturas, do que non 
vou dicir o nome por respecto á súa familia, 
que tiña como máxima a do “xarope de pau” 
que nos impartía de xeito xeneroso.

Tiña unha vara de catro ou cinco centímetros 
de  diámetro  que  utilizaba  con  fruición  ó 
menor  erro  nos  habituais  exames  orais. 
Rapaces ou rapazas “cobrábamos” de igual 
medida, que neso era moi xusto, e aplicaba 
golpes  indiscriminados  na  cabeza,  nas 
costas, no traseiro ou nas pernas, segundo 
se  cadraba.  As  rapazas  aínda  resultaban 
algo  beneficiadas  porque  as  amplas  saias 
ían amortiguando os golpes do pau.

Como  o  ensino  se  beneficiou  sempre  dos 
avances  tecnolóxicos,  este  entrañable 
profesor descubriu nun momento dado que 
os cables da luz revestidos dun trenzado de 
fíos quedaban obsoletos sendo substituidos 
por cables modernos, de plástico, brillantes, 
que  tiñan  unha  textura  especial.  E  fixo 
evolucionar o seu instrumento.

Mercou tres ou catro metros do novo cable, 
doblounos e fíxolle uns nudos de cando en 
cando  de  maneira  que  lle  quedou  un 
manexable  látigo  con  nudos  distribuidos 
estratéxicamente.  Abandonou  o  pau 
monumental  co  que  nos  acariñaba  e 
estrenou  o  novo utensilio  pedagóxico,  que 
sen  dúbida  aínda  non  figura  no  Museo  –
Mupega-  instalado  en  Santiago  pola 
Consellería de Educación.

Cando  alguén  “non  sabía  a  lección”, 
recibíamos unha lección práctica das novas 
tendencias eléctricas.  E manexaba o látigo 
coa pericia dun tratante de esclavos, tanto a 
rás  do  chan,  naquelas  nosas  pernas 
masculinas  de  calzóns  curtos  ou  as 
femininas de saias pola rodilla; nos traseiros 
máis  ou  menos  protexidos;  nos  bustos  ou 
nas  fráxiles  cabezas  nas  que  só 
procurábamos protexer os ollos e as orellas, 
que  os  impactos  dos  nudos  do  cable  nas 
orellas  producían  escozores  que  duraban 
varios días.

O  novo  Código  Civil  ten  eliminado  o  que 
antes  proclamaba  de  que  os  pais  podían 
“corregir razonable y moderadamente a sus 
hijos”.  Non  sei  se  o  que  facía  o  noso 
profesor  vilalbés  doutrora  se  pode  chamar 
“corrección razonable e moderada”, que se 
ben daquela a todos nos parecían do máis 
normal as súas agresións, a verdade é que 
quedei marcado por elas, senón por fóra, por 
dentro, directamente na mesma alma.

Supoño que tanto é o de máis coma o de 
menos.  Pero  falando  enténdese  a  xente, 
pais  e  fillos,  profesores  e  estudiantes. 
Parece  mentira  que  tendo  nacido  cando 
nacín, e téndome criado como me criei, na 
actualidade  –tantos  anos  despois-  siga 
pensando que a palabra é o noso don máis 
preciado.  Ou  precisamente  por  eso,  por 
tanto despropósito, hoxe sei –sabemos – o 
que non se debe facer.

Os  vilalbeses  do  meu  tempo,  aprendemos 
moito  na  Academia.  Cuns  profesores  máis 

ca  con  outros.  Os  métodos  pedagóxicos 
eran moi diferentes. Aprendemos aínda ben 
letras  pero,  algunhas  delas,  costounos 
verdadeiro sangue.

Imaxe: La letra con sangre entra. Francisco de Goya

Cartas a Antón

Bernardo García Cendán

Lugo, 24 abril 2009

Meu amigo Antón:

Efectivamente,  tes  toda  a  razón:  eu  non 
debería  estar  ausente  do  camposanto  o 
mércores pasado para despedir ao Pepe do 
Pita. Como podes comprender, non o faría 
se as esixencias do meu traballo académico 
non  mo  impediran,  pero  confésoche  que 
andei  triste  todo  aquel  día  porque  lle  tiña 
moito aprecio. Na Vilalba da nosa mocidade, 
cando morría un vilalbés de sempre, todo o 
pobo se conmovía: apenas había xente no 
anonimato.  Agora  xa  temos  un  certo  aire 
capitalino (que Deus nos perdoe) e, como ti 
dis, as mortes pasan desapercibidas se non 
é para un grupo de amigos. Supoño que é 
inevitable,  pero,  que  queres,  a  min  dáme 
mágoa  o  esquecemento  dos  que  nunca 
saíron  nos  xornais.  Seguramente  moitos 
vilalbeses  que,  dende  moi  lonxe,  lean 
nostálxicos  esta  páxina  han  gardar 
lembranza  daquel  home  que  cada 
mañanciña regaba as plantas da alameda e 
dedicaba a quen o saudaba un sorriso fresco 
que se volveu moi triste cando o seu mal lle 
fixo perder as pernas e o pechou na casa. 
Sufriu moito, e moito foi tamén o alivio que 
atopou  na  entrega  xenerosa  de  Lola,  a 
vendedora  de  peixe.  Deixemos,  pois, 
constancia:  que  o  saiba  quen  teña 
lembranzas  da  nosa  vila,  mentres  el 
descansa  na  paz  da  terra  e  na  nosa 
memoria colectiva.

E,  despois  disto,  meu  Antón,  temos  que 
volver á banalidade da vida diaria. Na última 
carta  quedei  comprometido  a  comentarche 
algo  máis sobre  a Semana Santa,  porque, 
cando saíamos da misa nocturna, no sábado 
de  gloria,  fixéchesme notar  que  unha  boa 
parte  da  cerimonia  foi  en  galego.  Cousa 
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normal, díxenche, e máis normal aínda sería 
se toda ela  fose na nosa lingua,  ou  non?. 
Pois  seica  non,  porque,  segundo  me 
explicabas, hai non pouca xente piadosa que 
protesta  porque non quere  saber  nada  do 
galego nas misas. E poida que teñan razón, 
dixéchesme  baixiño  coidando  que  non  te 
oísen. Quedei amilagrado ollando de fite os 
teus ollos pequerrechos: será posible?.

Home, suxerín,  sabemos quen son os que 
protestan  e  resulta  que,  efectivamente, 
algúns deles  non apean nunca o castelán, 
pero tamén hai outros que falan sempre en 
galego,  e  non  che  resulta  cómico  que 
protesten en galego para reclamar a misa en 
castelán?.  Respiraches  fondo  e 
respondiches  con  calma:  ti  es  estudado, 
pero non entendes nada; non te decatas de 
que estamos na vila  e de que,  polo tanto, 
non somos da aldea?. O que está ben para 
as aldeas non cadra elegante para a xente 
máis educada das vilas ou, con máis razón, 
para  as  das  cidades.  Como lles  has  pedir 
que volvan ao galego aos que fixeron tantos 
esforzos para non pareceren pailáns?. Unha 
cousa,  repetías,  é  o  que  se  fala  así  en 
confianza,  un  castrapo  calquera,  e  outra 
cousa é rezar que che é asunto moi serio e 
cómpre  facelo  como  Dios  manda  (sic). 
Ademais,  insistías,  os  máis  dos  vilalbeses 
que  acoden  á  igrexa  xa  falan  sempre 
castelán, por que habían cambiar de idioma 
para rezaren?.

Iso non é certo, retruqueiche, o que pasa é 
que,  cando  ti  falas  do  conxunto  de 
vilalbeses,  pensas  no  grupo  dos  que, 
efectivamente,  teñen  xa  de  sempre  o 
costume  de  falaren  castelán,  pero,  se 
observas, non son tantos. E ademáis, moitos 
dos que o fan habitualmente non adoitan ter 
nada contra o  galego,  mesmo pensan que 
deberían  falalo,  pero,  claro,  custa  traballo 
rachar  cos  costumes  adquiridos.  Collín 
alento mentres observaba no teu rostro unha 
risa suíña e xa imaxinei o que me ías dicir. E 
así  foi:  mira oh, case berrabas,  queiras ou 
non, os que falan habitualmente castelán xa 
son  moitos  e  non  han  volver  ao  galego, 
aínda  que  pensaran  que  deberían  facelo; 
máis ben han buscar desculpas para non dar 
ese paso: algúns dirán que o galego non o 
saben  falar  ben  (e  o  castelán  tampouco, 
pero  diso  non  se  dan  conta),  outros 
pensarán  que,  se  o  fixeran,  ían  ser 
considerados coma xente do Bloque –Deus 
nos libre -, e moitos deles non deixarán de 
argumentar que, despois de todo, se os que 
se hospedan no Parador queren vir á misa, 
non é cousa de darlles a impresión de que 
somos pailarocos do rural. A xente da vila, 
meu  amigo,  non  che  está  disposta  a 
renunciar, por culpa dos curas, aos esforzos 
que fixeron para seren tan finolis coma os da 
capital. Xa teñen dabondo con soportar que 
os políticos lles falen en galego por obrigas 
oficiais  ou  que  algúns  galeguistas  sigades 
coa vosa teima sen saberen moi ben como 
vos  han  responder.  As  cousas  da  igrexa 
sonche moi serias e aquí en Galicia o máis 
serio  é  falar  coma  Deus  manda.  Somos 
modernos, ou non?

Parecías falar con tanto convencemento que 

eu  cheguei  a  dubidar  de  que  estiveras  en 
serio.  Menos  mal  que nalgún momento os 
teus ollos chusqueiros estaban desmentindo 
as palabras que pronunciabas.  O que non 
sei  é  se  o  razoamento  que  facías  con 
disimulo  será  o  que  faga  moita  xente  en 
serio, e iso si que me preocupa. Deixemos 
para outro día a continuación. Agora cóidate 
coma sempre. Unha aperta do teu amigo

Bernardo

Xornal de Galicia 
presenta o seu proxecto 
en Vilalba

Moncho Paz e José Luis Gómez, na súa intervención

Redacción

Xornal de Galicia tributou unha homenaxe á 
prensa  local  en  Vilalba,  dentro  do  acto  de 
presentación  do  medio  que  tivo  lugar  no 
serán  de onte  venres.  Os responsables  de 
Xornal decidiron escoller a capital da Chaira 
por  tratarse  dunha  vila  que  contou 
-especialmente  durante  o  primeiro  terzo do 
século  XX- con numerosas e emblemáticas 
cabeceiras,  entre  elas  algunhas  actuais, 
como a edición dixital de A Voz de Vilalba e 
Terra Chá.Xa, medios que xunto co Instituto 
de  Estudos  Chairegos  e  Radiofusión 
colaboraron na organización do evento.

O  xornalista  chairego  e  colaborador  de 
Xornal, Moncho Paz, fixo a presentación do 
director  de  Xornal  de  Galicia,  José  Luis 
Gómez, quen deu conta das características 
deste medio e mantivo un longo coloquio cos 
asistentes,  entre  eles  varios  colaboradores 
de  Xornal  como Xesús  Parga  e  Xaime  da 
Pena.  Gómez  puxo  en  valor  a  prensa  de 
tendencias,  "a  de  máis  prestixio  no  mundo 
occidental", e vaticinou que seguirá adiante a 
concentración empresarial no sector, "tamén 
en Galicia".

O  acto,  celebrado  na  Casa  da  Cultura  ás 
20:30  horas,  contou  con  máis  de  oitenta 
asistentes,  entre  eles  o  alcalde  de  Vilalba, 
Xerardo  Criado;  o  concelleiro  de  Cultura, 
Xosé María García-Leira Boado; o deputado 
popular  no  Parlamento  de  Galicia,  Agustín 
Baamonde Díaz; e os membros da oposición 
municipal,  Margarita  de  Vicente  Mato 
(PSdeG-PSOE) e Xosé Manuel Irimia (BNG). 
O Grupo San José, accionista maioritario do 
diario,  estivo  representado  por  Federico 
Cañas,  e  Xornal  de  Galicia,  por  Alberte 
Meixide.

24-04-2009

Podemos vencer, 
debemos convencer, ou 
eu tamén soñar

Xosé Manuel Pacho

Nestes  días  aínda  están  quentes  os 
resultados das últimas eleccións do País, e 
as análises aínda están a medio facer. Neste 
caso eu, e coma min, moitos outros que nos 
declaramos  nacionalistas  e  de  esquerdas, 
sentímonos  fondamente  desencantados  co 
falar  das urnas. Ben sei  que o seu falar  é 
sagrado, e todo o demais en democracia son 
especulacións.  Ben sei.  Acontece que teño 
moi  claras  as  miñas  ideas,  malia  que  na 
sociedade na que viva sexan minoritarias. E 
as ideas, as utopías, funcionan, como dicía 
un  filósofo  a  xeito  de  liña  no  horizonte: 
permítennos avanzar, porque nos dan unha 
referencia  coa  que  comparar  a  realidade. 
Deste  xeito,  coa  utopía,  podemos  medir  o 
que  a  sociedade  é,  e  o  que  debe  ser.  A 
historia  é teimuda neste senso, deixádeme 
lembrar  a  Martin  Luter  King  e  como  el 
marcou  o  camiño  cando  no  seu  país  os 
negros non podían nin sentarse cos brancos. 
Así  o quixo evocar Obama no seu célebre 
discurso  de  New  Hampshire  que  xa  ficou 
para a posteridade.

E se os horizontes, as ideas, as utopías, son 
importantes, en época de crise, moito máis. 
Coido  que  non  se  valorou  na  campaña 
suficientemente,  unha  nova  xeración  de 
votantes e de cidadáns e cidadás con voto 
que  agora  podían  inclinar  a  balanza.  Non 
forman  parte  da  estrutura  oligárquica  e 
caciquil que durante moitos anos decantou o 
resultado  político  en  Galiza,  xa  dende  a 
ditadura de Primo de Rivera. Non son. Pero 
si son a nova xeración que nestes comicios 
liderou o cambio e á que nós non soubemos 
entender.

Por  iso  debemos  facer  autocrítica,  como 
nacionalistas e como persoas de esquerdas, 
as  culpas  son  de  todos,  as  vitorias  xa 
sabemos  de  quen;  porque  sen  analizar  o 
conxunto  de  factores  que  deron  este 
resultado  non  chegaremos  a  nada,  sen 
recoñecer os erros, tampouco. Eu deixo as 
navallas para quen as queira, deixo aos que 
saen agora a pedir dimisións picando como 
voitres  no  corpo  morto  para  que  a  súa 
vaidade  viva  feliz.  Pero  O  único  que  será 
construtivo é a idea de renovación.

Temos a sorte que na nosa democracia, que 
no noso país agora hai liberdade.  Daquela 
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aproveitémola  para  convencer  do  noso 
modelo de sociedade e de país a esa nova 
xeración, e á outra que se volveu escéptica 
e  con  razón.  Porque  temos  que  ter  a 
conciencia clara de que o nacionalismo ten 
que  convencer.  E  eu  sei  que  temos 
argumentos,  unha  chea  de  argumentos 
políticos, sociais,  históricos, culturais. Á fin, 
querer  que  unha  lingua  como a  nosa,  tan 
fermosa,  sexa o centro do  noso mundo,  e 
que  constrúa  sociedades  é  algo 
incuestionábel.  Ata  para  os  que  o 
cuestionan.

Porque  houbo  un  tempo,  seguindo  a 
lembranza da loita contra a escravitude, que 
os escravos non querían que os liberaran, 
dicían que foran ensinados a recibir ordes e 
tanta liberdade non a podían aturar. Velaí o 
auto-odio que se percebe no país. Daquela, 
non  falemos  de  pasado,  nin  do 
asoballamento  futuro.  Persuadamos  con 
argumentos.  Temos  unha  longa  tarefa  por 
diante. Podemos gañar ou perder eleccións, 
pero  sempre  debemos  convencer.  Alguén 
algunha  vez  tivo  que  soñar  que  un  home 
podía  voar,  para  cen  años  despois  poder 
sucar o ceo.

Cultura de marca-país

Moncho Paz

Son dos que o pasado domingo respiraron 
con  alivio,  tras  o  anuncio  de  Feijóo9 
informando da composición da nova Xunta, 
un goberno de xestión aínda que de baixo 
perfil  político.  Alivio  polo  feito  de  que  se 
manteña  a  Consellería  de  Cultura, 
despexando así a posibilidade de convertila 
nunha  Dirección  Xeral  dependente  de 
Educación, como se especulaba nas últimas 
semanas en distintos foros.

O departamento recupera as competencias 
de Turismo, o cal ten bastante sentido, tendo 
en  conta  os  principais  retos:  continuar  o 
proceso  de  internacionalización  da  cultura 
galega,  atender  ao  sector  audiovisual, 
racionalizar  o  proxecto  do  monte  Gaiás, 
desenvolver  a  Lei  14/2008,  de  turismo  de 
Galicia;  e  organizar  o  Xacobeo  2010, 
actualmente en fase de improvisación.

O novo conselleiro,  Roberto Varela  Fariña, 

experto  en  Relacións  Internacionais  e  con 
ampla bagaxe, terá que acostumarse a ver 
as  cousas  dende  dentro,  aportando  a  súa 
experiencia  para  deseñar  unha  cultura 
comprometida, moderna e sen folclorismos, 
entendida  en  clave  de  marca-país.  En 
menos de cen días, o primeiro exame. Sorte.
___________________________________
Artigo publicado en Xornal de Galicia e 
www.xornal.com
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Conservación e 
restauración de bens 
etnográficos

Redacción

A  Consellaría  de  Cultura,  a  través  da 
Dirección  Xeral  de  Patrimonio,  vén  de 
convocar por terceiro ano consecutivo unha 
liña de axudas destinadas á conservación e 
restauración dos bens etnográficos galegos. 
Cun  orzamento  de  300.000  euros  están 
dirixidas aos propietarios de bens inmobles 
inventariados, tales como hórreos, cabazos, 
piornos,  celeiros,  cruceiros,  petos  de 
ánimas,  palleiras,  alpendres,  pallozas, 
muíños, fontes, lavadoiros, fornos, pombais 
e outros elementos etnográficos similares.

O  obxectivo  destas  axudas  é  protexer, 
conservar e difundir o legado patrimonial do 
país,  especialmente  as  construcións 
características e  senlleiras  da  cultura  e os 
modos  de  vida  tradicionais  de  Galiza.  As 
subvencións están dirixidas á conservación 
ou  restauración  de  hórreos,  cabazos, 
cruceiros e petos de ánimas de máis de cen 
anos de antigüidade; elementos de carácter 
etnográfico  que  figuran  como  bens 
inventariados;  e  aqueles  que  forman  parte 
de conxuntos históricos, lugares de interese 
etnográfico e o territorio histórico do Camiño 
Francés a Santiago.

As axudas que se conceden poden chegar 
ao máximo do 50% do custe de execución 
do proxecto. A Dirección Xeral de Patrimonio 
distingue nestas axudas entre as  obras de 
conservación  e  de  restauración.  As  de 
conservación  son  as  dirixidas  ao 
mantemento  do  inmoble  como  reparacións 
puntuais,  limpezas,  pintado ou  substitución 
de  materiais  danados,  e  poden  ser 
subvencionadas  con  2.500  euros  por  obra 
ou  100  euros  por  metro  cadrado  como 
máximo. As actuacións de restauración son 
as  destinadas  á  mellora  da  imaxe  do 
inmoble  e  recuperación  do  seu  carácter 

orixinal,  a  través  da  reintegración  de 
elementos  deteriorados,  perdidos  ou 
eliminados, e poden ser subvencionadas cun 
máximo  de  5.000  euros  por  obra  ou  200 
euros  por  metro  cadrado.  O  prazo  de 
presentación  das  solicitudes  permanecerá 
aberto ata o 13 de maio.

Nas  dúas  anteriores  convocatorias  destas 
axudas, a Consellaría de Cultura e Deporte 
concedeu  un  total  de  600.000  euros  en 
subvencións a 200 proxectos. A maior parte 
das  intervencións  centráronse  na 
restauración  e conservación  de  hórreos.  O 
resto  das  axudas  destináronse  a  muíños, 
lavadoiros,  cruceiros,  fornos  e  petos  de 
ánimas. As solicitudes foron presentadas na 
súa  maioría  por  particulares,  aínda  que 
tamén  recibiron  as  axudas  asociacións 
veciñais e culturais.

Mal rollo e malos datos 
en Galicia

Fermín Bouza

Non é  posible  debater 
con quen descoñece a 
realidade  do  país  no 
que  quere  mandar  e 
que  descoñece,  no 

caso  que  me  ocupa,  o  que  ocorreu  en 
Galicia o 1M. O señor Jesús Vázquez Abad 
é  o  novo  Conselleiro  de  Educación  e 
Ordenación Universitaria. Na súa entrevista 
de hoxe, afirma que teñen votos prestados 
pola cuestión da lingua. Ou sexa, gañaron 
por esa cuestión, e están lexitimados para 
anular o decreto do Bipartito e, de feito, o 
de Fraga.

Hai que ignoralo case todo para dicir unha 
cousa  así.  Se  queren  acabar  coa  lingua 
poden  facelo  sen  maiores  escusas.  Onte 
explicaba quen son estes matarifes  e  por 
que actúan así.  E non é  doado chegar  a 
acordos  con  eles  porque  o  seu  modelo 
básico  é  o  de  manter  un  desequilibrio 
histórico,  so  pretexto  dunha  imposible 
igualdade, que conduce á desaparición da 
lingua  de  Galicia.  É  complexo  falar  con 
eles, pero hai que tentalo, aínda que sexa 
para  que  ninguén  pense  que  non  hai 
vontade de chegar a acordos razoables.

O  conselleiro  debería  informarse  mellor 
sobre o 1M: non teñen apenas voto algún 
de máis  sobre  os seus  propios,  perderon 
voto  cara  a  outras formacións,  perden en 
voto popular  co Bipartito ,  e a lingua non 
aparece por  ningunha parte  nesta  derrota 
en escanos do mesmo Bipartito que gaña 
en votos populares, e ao que lle deixaron 
de votar, segundo intención do preelectoral, 
xentes  entre  5  e  1 de autoubicación,  con 
prioridade  cuantitativa  de  1  a  4,  é  dicir, 
xente  de  esquerda  que defende  a  lingua. 
Ou  sexa  que  cambie  vostede  o  chip,  a 
xente  que  lle  di  iso  sempre  os  votou  a 
vostedes. A estas alturas non debe quedar 
ninguén no campo da esquerda que queira, 
de  feito  ou  de  dereito,  acabar  coa  nosa 
lingua.
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Paraísos fiscais

Lucía López Bayo

Dende  que  estoupou  a  crise  financeira 
norteamericana,  que  arrastrou  a  todas  as 
economías do mundo, non cesan as voces 
para  introducir  reformas  no  sistema  que 
impidan sobresaltos como os que deixaron 
fóra  de  xogo  a  grandes  bancos  e 
aseguradoras e provocaron, de rebote, unha 
contracción  do  crédito  que  rematou  por 
danar consecuentemente as economías das 
familias  e as  empresas.  Aínda que parece 
que no último encontro do G-20 se tomaron 
medidas neste sentido, haberá que agardar 
certo tempo ata que se empecen a ver os 
resultados efectivos.

Pero,  se  cadra  o  tema  no  que  máis 
coincidencia  hai  entre  as  autoridades 
económicas  é  a  eliminación  do  segredo 
bancario que practican algúns países dando 
acubillo  a  fondos  opacos  a  salvo  de 
obligacións  fiscais,  máis  coñecidos  como 
paraísos  fiscais.  Certamente  é  unha 
anomalía  para  o  sistema  financeiro  que 
nalgúns territorios non se graven as rendas 
de  capital,  pero  sobre  todo  parece  unha 
fonte  de  irregularidades  e  delitos  fiscais. 
Veremos o que soluciona a este respecto a 
elaboración de "listas negras" destes países.

__________________________________
Artigo publicado en Xornal de Galicia e 
www.xornal.com

22-04-2009

Marcando axenda

Antón Baamonde

A revista  Tempos  Novos  dedica  o  seu 
último  número  á  incidencia  da  presión 
mediática  no  resultado  electoral.  É 
evidente que esa campaña demostrou que 
xa non hai  dentro  e fora.  Intereconomía, 
como  outros  medios  non  galegos  da 
dereita  extrema  chega  aos  fogares  a 
través  da  televisión  en  aberto.  A dereita 

conta hoxe cunha batería de medios que 
disparan con armas de calibre groso fronte 
ao que apenas sí hai, en Galicia, nada. Se 
PSdeG e BNG non elaboran unha actitude 
intelixente nese terreo veremos á dereita e 
aos  movementos  afíns  -dende  Galicia 
Bilingüe ata os contrarios ao aborto, etc.- 
medrándose.  E  enfronte  o  trazo 
característico  da  esquerda  local:  a 
pasividade  de  fondo  disimulada  polas 
hipérboles.

Leo nun comentario a unha enquisa en La 
Voz  de  Galicia  este  títular  dun  lector 
cabreado  con  ese  medio  “Galicia  non  é 
país  para  covardes”.  No  entanto,  o 
bipartito foino na súa relación cos medios 
de  comunicación  e,  en  especial,  co 
periódico  coruñés.  Polo  que  vemos  e 
sabemos  ata  o  día  de  hoxe  a  nova 
oposición segue séndoo e parece que iso 
durará toda a lexislatura. Baixan a cerviz e 
ceden  a  iniciativa  política,  que  hoxe  se 
xoga nese ámbito. Se non o entenden así 
están perdidos.

Nunha  entrevista,  Quintana  -doído  pola 
perda das eleccións- ameazaba con facer 
públicos  os  cartos  que  os  medios 
recebiron  na  lexislatura  pasada. 
Naturalmente,  non o fixo,  porque é unha 
confesión  de  culpa.  Eles  realmente 
alimentaron  a  man que  os  executou.  La 
Voz  parece  estar  asumindo  -dun  modo 
máis  disimulado  como  corresponde  ao 
espírito do país- entre nós o papel que El 
Mundo xoga en Madrid: o do periódico que 
marca  a  axenda e  que  aspira  xa  non  a 
condicionar senón a marcar a liña política 
da oposición e/ou do goberno.

É moi probable que teña éxito, agás que 
alguén  se  lle  ocorra  algo  máis  que 
protestar  neste  novomuro  das 
lamentacións  que  son  os  blogs 
-interesantes  para  a  discusión,  pero  sen 
peso na rúa- ou que Feijóo decida ter máis 
autonomía dese xornal do que foi o caso 
en Touriño & Quintana. Ao fin e ao cabo, 
tamén él pode acabar sendo vítima…

20-04-2009

Comeza a deconstrución 
en Galicia

Fermín Bouza

Como  podía  agardarse,  o  novo  goberno 
galego  deseña  a  anulación  do  decreto 
124/2007, movemento este que se fai contra 
a propia Lei Fraga que desdobraba o ensino 
en galego e castelán e o decreto posterior, 
do Bipartito, que asignaba o 50% de horas 
de ensino ao castelán e o 50% ao galego. 
Este decreto, que concreta a Lei Fraga, é o 
que  Núñez  ameaza  no  seu  discurso,  o 
mesmo  decreto  cuxos  incumprimentos  por 
parte  das  horas  de  galego  (menos  das 
reguladas en galego) foron, ao parecer, moi 
superiores  aos  inversos  (menos  das 
reguladas  en  español),  como  ben  sabe  a 
xente do ensino sobre o terreo. Que ocorrerá 
agora  cun  goberno  favorable  a  esas 
organizacións  que  baixo  o  eufemismo  da 
"liberdade  lingüística"  (nunca  se  violou  tal 
liberdade,  aínda  que  os  organismos 
internacionais recomendan reiteradamente a 
inmersión lingüística, como en Cataluña, se 
se  quere  conservar  a  lingua)  sementaron 
Galicia  de  demagoxia  e  incertidume?.  Non 
caben  rodeos  ante  isto,  nin  palabras  que 
falseen a realidade: a debilidade das forzas 
sociais, non necesariamente partidarias, que 
realmente loitan polo idioma, fai hoxe posible 
que  grupos  organizados  da  dereita  máis 
simplona e desinformada pero operativa, se 
movan  nesa  liña  liquidacionista.  A falta  de 
saber como se articula esta desfeita, quizá 
sexa  necesario  un  proceso  de  encontro 
entre  todos  os  grupos  cívicos  e  unha 
estratexia  sensata,  informativa  e  non 
agresiva, que expanda sobre o territorio de 
norte a sur e de leste a oeste, información 
de calidade sobre o estado da nosa lingua, o 
que  significa  perdela  e  os  camiños  para 
defendela e conservala. Un novo activismo 
lingüístico, máis amplo e sofisticado, debería 
cargar de desexo e esperanza á conciencia 
popular galega, e levala cara a políticas non 
liquidacionistas que manteñan á nosa terra 
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na liña da dignidade histórica.

Sobre as adxudicacións eólicas, que Núñez 
vai  revisar,  hai  que  permanecer  en  alerta 
política e agardar acontecementos. Igual que 
coa  Lei  de  Costas  e  as  súas  derivacións. 
Xogámonos  moito  en  todo  iso  e  os  sinais 
que  se  están  mandando  non  son  bos.  Di 
Núñez  que  non  veñen  restaurar  ningún 
pasado.  Sería magnífico  que isto  fose así, 
pero eu non o creo, tanto máis despois de 
repasar  o  seu  discurso,  tan  cheo  de 
ameazas directas ou solapadas e tan baleiro 
de  esperanza  para  un  país  que  debe 
recuperar a súa dignidade histórica antes de 
que sexa tarde.

Tradución: Paulo Naseiro
Imaxe: calendario elaborado polos alumnos do CEIP 
"O Cantel" de Foz

Feijóo e a esquerda

Lucía López Bayo

As  formas  do  xa  presidente  Alberto  Núñez 
Feijóo no seu acceso á presidencia da Xunta 
contrastan  coa  dureza  empregada  na  que, 
segundo  todos  os  observadores,  foi  a 
campaña máis  sucia da  democracia.  É,  que 
dúbida  cabe,  un  avance  importante,  xa  que 
peor sería seguir polo mesmo camiño.

Pero as formas, sendo importantes, non o son 
todo.  Alberto  Núñez  Feijóo  está  agora 
obrigado  a  demostrar  con  feitos  que  sabe 
gobernar  un  país  en  crise.  Para  iso  precisa 
alomenos  dúas  cousas:  un  bo  equipo  e  un 
programa que deixe atráis a retórica coñecida 
estes últimos días e as boutades da campaña 
electoral.

O presidente Núñez Feijóo parte co respaldo 
da  maioría  dos  galegos  e  agora  debe 
gobernar  para  todos;  tamén  para  esoutra 
metade que sente de esquerdas e que vota ao 
PSOE e ao BNG. É verdade que dixo que ten 
intención  de  facelo.  Con  todo,  os  galegos 
sabemos  moito  máis  das  súas  políticas 
conservadoras  que  das  progresistas  que 
poida ser capaz de ir incorporando.

_____________________________________
Artigo publicado en Xornal de Galicia e 
www.xornal.com
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Mini e Mero, Pedrón de 
Ouro 2009

Mª. Xosé Lamas & Paulo Naseiro

Mini e Mero son dúas formigas obreiras que 
desde 1972 veñen facendo unha extensa e 
paciente  recolleita  de  música  tradicional  e 
literatura  oral  galega,  salvando  deste  xeito 
unha  parte  importantísima  do  noso 
patrimonio  inmaterial,  dedicando  tempo, 
esforzo,  ilusión  e  dando  mostras  dun 
activismo cultural e social exemplar, ben raro 
neste país.

Froito desta pescuda son publicacións como 
Contos de vellos para nenos, Somos lenda 
viva,  Nadal  en Galego (de  música  sobre o 
Nadal)  e  Coplas  cantos  e  Romances  de 
cego. Pero a grande maioría do froito deste 
labor  detectivesco  permanece  inédita, 
gravada en milleiros de cintas que, pouco a 
pouco, van acadando formato dixital,  e que 
próximamente formarán parte dunha base de 
datos accesíbel a todo o mundo, mediante a 
colaboración do Museu do Pobo Galego.

É por iso que lles van dar o Pedrón de Ouro 
2009,  o  máis  senlleiro  premio  da  cultura 
galega, que honra aos galegos que máis se 
teñan destacado na defensa e a promoción 
das  diversas  facetas  da  nosa  cultura 
nacional, ao longo do ano ou na traxectoria 
dunha vida, como é o caso. Será o vindeiro 
24 de maio, ás 12:30 da mañá, na Casa da 
Matanza rosaliá.

Mini e Mero son tamén o cerne d´A Quenlla, 
como o foron antes de Fuxan os Ventos, as 
dúas formacións case mitolóxicas da música 
popular galega. A Quenlla, xurdida en 1984, 
puxo  todos  estes  anos  unha  especial 
atención  na  cultura  tradicional,  asumindo 
como  base  a  memoria  colectiva  e,  como 
fundamento  histórico,  recuperala  do 
abandono e do esquecemento. É por iso que 
moitas veces traballan con textos de poetas e 
de  escritores  para,  imprimíndolles 
musicalidade,  devolvelos  en  forma  de 
canción e de mensaxe.

E, por fin, Mini e Mero son Xosé Luís Rivas e 
Baldomero  Iglesias,  dous  chairegos 
inseparábeis da fornada de 1951, nados os 
dous no mes de Sanxoán, aquel en Pacios e 
este  en  Vilalba,  no  cuartel  vello.  Dous 
grandes tipos que están sempre alá onde se 
reivindica  e  defende  a  nosa  cultura.  Dúas 
magníficas persoas a quen se pode calificar, 
sen temor a esaxerar, de bos e xenerosos.

Así que, parabéns, que o merecedes.

Sobre o Queixo de San 
Simón

Xulio Xiz

Sorprendeume saber  que a  Consellería  do 
Medio Rural da Xunta de Galicia vai instalar 
65  indicadores  para  sinalizar  as  oito 
queixerías  que  fabrican  Queixo  de  San 
Simón, dentro da denominación de orixe .

Non tanto en Vilalba, pero na Terra Chá en 
xeral  falta  indicadores.  Moitos  indicadores, 
especialmente  nos  concellos  de  Castro  de 
Rei e de Cospeito. Non sei como me amaño, 
e resulta para min – chairego confeso- unha 
vergoña dicir que me perdo pola Terra Chá. 
Pois  sí.  Foi  o  domingo  dia  cinco  de  abril 
cando  desde  o  concello  de  Begonte 
pretendía  ir  a  Riotorto,  porque  había  un 
concerto  dos  amigos  da  Quenlla  que  me 
apetecía escoitar.

Crendo  que  coñezo  a  ruta,  fun  pola  que 
atravesa  desde  a  de  Rábade-Vilalba  ata 
perto  de  Cospeito,  e  entrei  na  Feira  do 
Monte.  Alí,  en  lugar  de  ir  polo  sitio  de 
sempre para sair á xeral de Vilalba a Meira 
fieime  dun  letreiro  que  me  indicou  “Meira-
Muimenta”,  e desde alí xa non me enterei. 
Acabei perdido nun labirinto de explotacións 
agrícolas,  con  estradas  pequenas  todas 
iguais sen unha sóa indicación, e perdendo 
un  valioso  cuarto  de  hora  para  chegar  a 
Muimenta.

Algo pode deberse a que eu sexa de natural 
pousón  e  despistado,  non  o  nego.  Pero 
cunhas cantas indicacións de dirección, que 
noutros concellos se usan podería evitar  – 
non creo que esto me pase a min só- perdas 
inútiles.

Ó que ía: que as queixerías de San Simón 
van estar indicadas de xeito que non só sexa 
doado chegar perto delas senón tamén en 
calquera  momento  recibir  información  de 
todas elas conxuntamente.
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Son 65 indicadores para oito empresas, así 
que desde Vilalba se van colocar nas dúas 
rutas que conducen a San Simón da Costa, 
e na que vai a Oleiros, onde hai tamén unha 
queixería.

Así, caminando polas nosas rutas, non só se 
nos  indicarán  as  pontes  e  os  ríos,  as 
localidades  e  as  igrexas,  as  casas  de 
turismo  rural,  senón  que  agora  tamén 
haberá indicadores que en forma de frecha 
nos indicarán hacia onde está a queixería e 
o treito que falta para chegar alí. E diante de 
cada queixería, un monolito de 180 por 90, 
con  información  conxunta  de  todas  elas  e 
doutros recursos turísticos da zona.

Vivimos un bo tempo para o queixo de San 
Simón.  De xeito  xeral,  porque os produtos 
típicos  da  terra  son  cada  vez  máis 
valorados, e apreciados polo público. E este 
queixo  é  un  produto  ben  característico  e 
singular.

Pero por outro  lado,  polas  actividades que 
darredor do queixo se celebran, entre as que 
está de forma destacada a feira anual que 
en Vilalba ven de celebrarse. E que aínda 
que se trate dun ben relativamente escaso, 
se se ten en conta que se venderon arredor 
de  sete  toneladas  de  queixo  nun  só  día 
compróbase  que  esta  acción  ten  unha 
importancia  moi  grande  desde  o  punto  de 
vista económico e social.

Digamos  finalmente  que  non  hai  moito 
tempo que o queixo de San Simón ven de 
ser  recoñecido  oficialmente  pola  Unión 
Europea  e  entra  nun  rexistro  de 
denominacións de orixe que Angel Ramil, o 
presidente do Consello Regulador do Queixo 
de  San  Simón  denominou  a  “Champios 
league” dos alimentos de Europa.

Pois que nos aproveite a todos. Cada quen 
no  seu  papel,  sexamos  produtores, 
vendedores ou só afeccionados ó sabor dun 
queixo  singular  que desde Vilalba  vai  polo 
mundo pisando firme.

Peche da Mostra 
"Galicia pola radio"

Redacción

Máis  de  12.000  visitantes  e  centos  de 
estudantes de toda Galicia pasaron ao longo 
do último mes e medio pola exposición Galicia 
pola  radio.  A historia  falada.  A mostra,  que 
acolleu  a  Fundación  Caixa  Galicia  de 
Santiago, pechará as súas portas o domingo, 
sendo este o último fin de semana para poder 

gozar  da  maior  colección  de  obxectos 
relacionados con este medio en Galicia.

A mostra  serviu  de  colofón a  unha serie  de 
actos  organizados  pola  Universidade  de 
Santiago de Compostela en colaboración coa 
Xunta  de  Galicia  e  o  Consello  da  Cultura 
Galega,  e co patrocinio da Fundación Caixa 
Galicia, que serviron para celebrar os 75 anos 
de radio na nosa Comunidade Autónoma.

Moitas das persoas que asinaron no libro de 
visitas da exposición, aseguraron sentir unha 
“gran  nostalxia  ao  recordar  moitos  dos 
acontecementos  recentes  da  historia  de 
Galicia a través dun medio de comunicación 
que marcou as nosas vidas”. Quizais por iso 
un dos cualificativos que máis se repite á hora 
de  describir  a  mostra  é  o  de  “emocionante” 
aínda  que  seguido  moi  de  preto  polo  de 
“didáctica”,  en  clara  referencia  ao  carácter 
educativo da mesma.

Dende un principio esta exposición se concibiu 
como un recordo do que foi a radio en Galicia, 
pero tamén como unha forma de achegarlle 
este  medio  de  comunicación  ás  xeracións 
máis  novas  e  menos  familiarizadas  coa 
radiodifusión. De aí que numerosos colexios, 
institutos  e  mesmo  alumnos  de  formación 
profesional  e  estudantes  de  comunicación 
organizasen  visitas  á  mostra  que  foron 
aproveitadas  para  dar  a  coñecer  aos  máis 
novos como se traballa na radio.

Para  iso  dúas  monitoras  dirixiron  uns 
obradoiros de radio en vivo nos que os mozos 
se converteron por unhas horas en xornalistas 
amateur  e comprobaron a  maxia  dun medio 
ao que, de seguro, lle quedan moito máis que 
outros 75 anos de vida.

Ademais  da  orixinal  ambientación  dos 
diferentes espazos grazas ás grandes láminas 
que cubriron as paredes con fotos, textos e un 
orixinal  deseño  gráfico,  a  mostra  incluíu 
numerosas vitrinas con obxectos relacionados 
coa  radio.  Un  dos  máis  admirados  foi  o 
micrófono  empregado  por  Franco  durante  a 
Guerra  Civil  polo  que se  transmitiu  o  fin  da 
contenda en 1939, aínda que tamén tivo unha 
gran  acollida  a  fonopostal  gravada  en  Bos 
Aires en 1941 por Castelao co gallo da estrea 
d´Os  vellos  non  deben  de  namorarse  en 
Montevideo e cuxo contido se atopa entre os 
arquivos sonoros da mostra.

Esta foi  outra das seccións mellor  valoradas 
polos visitantes. Os máis de 140 documentos 
sonoros  nos  que  se  podían  escoitar  dende 
cuñas publicitarias ata indicativos radiofónicos 
pasando por  rememoracións da  chegada da 
radio  aos  fogares  galegos  e  retransmisións 
históricas, como as do Prestige ou a visita do 
Papa Xoan Paulo II en 1989.

Pero  ademais  do  percorrido  sonoro,  a 
exposición  fixo  un  interesante  repaso 
fotográfico a través de imaxes das primeiras 
emisoras e do traballo dos seus profesionais e 
de  instantáneas  privadas onde se  aprecia  a 
importancia que chegou a ter a radio na vida 
diaria  da  sociedade  galega.  É  o  caso  da 
fotografía  de  Virxilio  Viéitez  na  que  unha 
veciña  de  Soutelo  de  Montes  posa  cunha 
radio mercada cos cartos enviados polo seu 
fillo, emigrado en Venezuela.

Unha radio igual  a aquela formaba parte da 

ampla  exposición  de  aparatos  de  todas  as 
épocas, dende as primeiras radios de galena 
dos  anos  vinte  ata  modelos  dos  oitenta 
pasando polas radios de capela, os primeiros 
minitransistores  dos  anos  60  ou  algúns  dos 
escasísimos receptores que se fabricaron en 
Galicia e aínda se conservan.

Esta  mostra  forma  parte  dun  completo 
programa  que  comezou  o  pasado  mes  de 
novembro  cun  congreso  celebrado  na 
Facultade  de  Ciencias  da  Comunicación  de 
Santiago  no  que  participaron  numerosos 
profesionais  da  radio  en  Galicia  e  que  foi 
clausurado polo xornalista radiofónico Luis del 
Olmo cunha conferencia multitudinaria na aula 
sociocultural da Fundación Caixa Galicia. Para 
completar  o repaso á historia  radiofónica da 
nosa Comunidade, o pasado mes de marzo se 
inauguraba esta exposición coa que se deu a 
coñecer a orixe e o desenvolvemento da radio 
en Galicia dende os anos 30 ata a actualidade 
a  través  de  numeroso  material  técnico, 
sonoro, escrito e fotográfico.

17-04-2009

Cartas a Antón

Bernardo García Cendán

Lugo 17 abril 2009

Meu amigo Antón:

Hai moito tempo que non che escribo porque o 
teu forno non estaba para bolos. Supoño que 
non che importa que lle diga aos nosos oíntes 
que eran cuestións de saúde as que afectaban 
o  teu  estado  de  humor.  Afectaban  e  aínda 
afectan,  pero  teño  a  sensación  de  que  vas 
recuperando  e  de  que xa  comezas  a  andar 
máis  receptivo.  Así  mo  pareceu  as  poucas 
veces que nos atopamos ao longo da Semana 
Santa  e  puiden  gozar  de  novo  cos  teus 
comentarios.  O  primeiro  deles  foi 
efectivamente  moi  típico  do  teu  humor: 
Estabamos  ambos  contemplando  o  paso 
dunha  procesión,  a  do  Santo  Enterro,  e  de 
súpeto  puxécheste  a  camiñar  ao  carón  da 
banda de música facéndome acenos para me 
achegara  a  ver  unha  estampa  curiosa:  o 
rapaciño do bombardino precisaba ir lendo a 
partitura  e  non  atopou  mellor  xeito  que 
colgarlla do colo da chaqueta á rapaciña que 
ía diante del. O teu comentario era de esperar: 
xa  ves,  meu  amigo,  dixéchesme,  nunca  hai 
grandes problemas senón grandes solucións, 
nisto como na vida o que importa é poñer a 
funcionar  a  imaxinación.  A  continuación 
deches  en  cismar  nas  filosofías  do 
comportamento  para  buscarlle  unha 
explicación  a  outra  das  estampas 
procesionais:  xusto  por  tras  do  párroco 
camiñaban,  con  paso  solemne  e  cara  de 
circunstancias,  o  alcalde  da  vila  con  dous 
concelleiros  e  un  deputado  da Xunta,  todos 
eles do PP. Non me fixeches agardar polo teu 
comentario  que  era,  máis  ou  menos,  deste 
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tipo:  se  tales  edís  tiveran  que  ir,  coma 
calquera,  nas filas  de devotos,  seguramente 
non  estarían,  pero  acompañar  ao  Cristo 
morto, en posto de privilexio, xa paga a pena 
porque  seguramente  acabará  por  lles  dar 
réditos. E, claro está, non me deixaches sen a 
túa pregunta: oe, ti  que es sociólogo, coidas 
que  ese  paseo  político  acabará  en  votos 
electorais?.  Tal  pregunta  xa  ma  fixera  eu 
mesmo a véspera, día de Xoves Santo. Fun 
ver algúns amigos curas pola zona da Mariña 
e  chamoume a  atención  que  en  varias  das 
igrexas que visitei aínda seguían co costume 
de poñer uns letreiros  nos primeiros bancos 
coa privilexiada fórmula de “reservados”. Non 
cheguei a tempo para ver quen ocupaba tales 
lugares,  pero era  doado imaxinalo.  Na nosa 
Vilalba, por  fortuna, non había tal reserva, e 
alegroume porque confeso que a min nunca 
me  compraceron  moito  tales 
excepcionalidades e polo tanto nunca as fixen 
cando tiven responsabilidades pastorais. Pero 
naquel  momento  en  que  estaba 
tranquilamente  vendo  contigo  a  procesión 
vilalbesa non tiña eu apetito de filosofías e por 
iso  cando me  preguntaches  que  andarían  a 
buscar  os  políticos  da  procesión,  só  se  me 
ocorreu conterche unha anécdota que lle teño 
escoitado a meu pai: parece ser que aló polos 
anos vinte había unha señora que ía tódolos 
días  ás  varias  misas  matutinas  e  non  tiña 
inconveniente  en  comulgar  en  cada  unha 
delas, con tal de que a viran os que as tiñan 
encargadas, porque sempre sacaban algo de 
propina pola súa presenza, e o cura don Juán 
Ramos,  que  era  moi  perspicaz  e  sabía  do 
choio, cando lles daba a comuñón, antes de 
pronunciar a frase litúrxica, dicíalles coa boca 
pequena: industria, miña nena, industria. E ti, 
Antón,  que sabías do  cura  e  da  interesada, 
botaches a rir, e a min alegroume porque foi a 
primeira vez que te vin rir en moito tempo.Iso 
xa pagou a pena.

E por hoxe nada máis. A ver se a semana que 
ven comentamos  algo  do  uso  do galego na 
Igrexa,  porque  tamén  niso  te  fixaches  con 
moita atención nesta semana santa. Pero xa 
debo avanzar que ámbolos dous apreciamos 
o labor do grupiño parroquial que prepara as 
cerimonias  na  nosa  igrexa:  están  a  facelo 
cada vez mellor. Agora non teño tempo para 
máis. Cóidate e recibe unha aperta agarimosa 
do teu amigo

Bernardo

Ánimo cubano

Centro Galego da Habana (Foto Manuel París)

Moncho Paz

O  anuncio,  por  parte  da  Administración 
Barack  Obama,  de  levantar  as  restricións 
para  que  os  cidadáns  estadounidenses 

visiten con liberdade aos seus familiares en 
Cuba,  é  algo  máis  que  un  mero  xesto. 
Supón  un  paso  adiante  que  ningún  dos 
gobernos  anteriores  se  atreveu  a  dar.  A 
situación  da  illa  caribeña  tamén  é 
substancialmente  diferente;  no  50 
aniversario  da  Revolución  e  con  Fidel 
afastado do poder, o seu irmán Raúl amosa 
unha  actitude  favorable  ao  achegamento 
bilateral, que nunca estivo tan cerca.

Tras  moitos  anos  de  aguante,  o  pobo 
cubano ve por fin un pouco de luz ao final do 
túnel.  Nos  últimos  tempos  pasou  por 
distintos  estados  de  ánimo.  Dende  a 
liberalización do dólar en 1993 á supresión 
da libre circulación da divisa norteamericana 
en  2004  e  a  súa  substitución  polo  peso 
convertible,  o  popular  "chavito".  Ao  seu 
favor, a clara vontade de algúns estados da 
Unión Europea por estreitar lazos con Cuba 
e  fortalecer  os  investimentos  na  illa  coa 
implantación  dalgunhas  empresas, 
saltándose  así  o  inxustificable  e  inhumano 
embargo que seguen a sofrir os cubanos por 
parte de EEUU.
__________________________________
Artigo publicado en Xornal de Galicia e 
www.xornal.com
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Peregrino de Angkor

Bruno Marcos

Cando  se  viaxa  a  Istambul  por  vez 
primeira  a  un  sorpréndelle  atopar  en 
todas  partes  fotografías  de  dous 
personaxes dos que, até o momento, non 
tivera noticia algunha. Un deles é Kemal 
Atatürk, o pai da patria turca, da moderna 
Turquía,  que,  con  afiada  mirada  azul, 
custodia  todos  os  lugares;  o  outro,  un 
tipo moi peculiar que aparece nos seus 
retratos como un europeo non moi  alto 
de comezos do século XX. Este último é 
un  tal  Pierre  Loti  e  preséntase  sempre 
pintoresco,  unhas  veces  disfrazado  de 
otomán, de Tutankhamon ou de Osiris e 

outras fumando, asistido polo seu criado 
Chukry,  un  narguile  e  unha  desas 
cachimbas  nas  que  o  fume  do  tabaco 
que queima unha faísca mestúrase cos 
vapores  da  auga  que  hai  abaixo  nun 
depósito de vidro.

Loti  ten  sempre  a  mirada  fixa  cara  ao 
home  da  cámara,  unha  mirada  rasa 
sobre  a  súa  propia  face,  sobre  uns 
mostachos ben grosos e simétricos e un 
nariz  prominente,  ancho  e  cómico.  Hai 
algo nel de pallaso, de pallaso triste ao 
Buster  Keaton.  Foi  un  viaxeiro 
impenitente e un escritor  algo saudoso. 
No seu tempo houbo de ser moi famoso 
e até académico, un francés que, como 
pertencente ao exército, andou por todo 
o mundo compondo libros de viaxes que 
marcaron a paradigma do que serían os 
de estilo decadente e romántico.

Ao estambulita o que máis lle gusta de 
Pierre Loti é o seu café. Un local no alto 
do Corno de ouro desde onde se divisa o 
Bósforo  e  a  cidade  máxica  e  que  lle 
serviu  ao  autor  de  lugar  de 
contemplación  e  inspiración  durante  as 
tempadas que pasou naquela cidade. O 
estambulita  sobe ao  Café  Pierre  Loti  a 
tomarse  un  té  de  mazá  e,  logo,  baixa 
paseando  polo  enorme  cemiterio  de 
Eyüp que non é como os de aquí, tristes 
e  tráxicos,  senón  un  parque  moi 
agradable con laxas antigas e modernas 
que  se  apilan  como  un  bosque  baixo 
epigráfico  que  se  derrama,  ladeira 
abaixo, até a urbe.

Pierre  Loti  deixounos  o  relato  da  súa 
viaxe  a  un  dos  sitios  máis  fermosos  e 
enigmáticos  do  planeta,  Angkor,  unha 
antiga  cidade  fascinante  que  o  foi  do 
imperio Jemer entre os séculos IX e XV 
da  nosa  era  e  que  Henry  Mahout 
descubriu  para  occidente  en  1860,  nas 
selvas de Siam.

Desde o comezo do libro Loti fálanos dun 
lugar  ao  que  desexaba  ir  desde  neno, 
cando  descubriu,  no  petate  que  o 
exército  enviou  coas  cousas  do  seu 
irmán  falecido  en  Saigón,  unha  revista 
con imaxes do mítico lugar.

O viaxeiro que é Pierre Loti maniféstase 
fatigado  antes  de  partir,  cheo  de 
pesadume polo colosal  do mundo,  polo 
incesante labor da vida en toda latitude. 
é  a  súa  mirada,  a  diferenza  da  dos 
viaxeiros  entusiastas,  unha  mirada 
pesimista, unha mirada que atopa o que 
está a piques de morrer, as pegadas do 
pasado acabado por todas as partes.

Loti  visita  Angkor  en  1901,  durante  un 
permiso  que  se  lle  concede  para 
abandonar o acoirazado no que serve ao 
exército. Emprende a viaxe cara á cidade 
abandonada  nun  pequeno  barco  de 
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vapor ao contraxeito do río Mekong até 
alcanzar, augas arriba, Cambodia e, tras 
abandonar  a  Conchinchina,  penetrar  en 
Siam.

Cóntanos  polo  camiño  como  cambia  o 
tipo humano, como pasa de contemplar 
aos  Annamitas  de  torso  espida  cor 
azafrán e dentes laqueados de negro a 
observar o tipo indio de ollos redondos. A 
humidade,  a  vexetación  desbordante 
fanlle  percibir  todo  aquilo  como  algo 
mórbido,  como  un  exceso  de  enerxía 
natural. Describe a espesa calor como “o 
vapor  dalgunha  caldeira  onde  ferven 
perfumes  e  podremias”.  As  cidades 
coloniais “cheiran a almizcle e a opio”. A 
fatiga do clima, as minúsculas vidas dos 
seres humanos que viven e choian pola 
beira do Mekong, non lle fan senón ver o 
absurdo  do  colonialismo  francés  e  das 
mortes  dos  raparigos  despregados  en 
semellantes confíns. Non está exento nin 
o propio colonialismo da súa saudade, as 
xa  entón  avellentadas  avenidas 
construídas  polos  franceses  en  Phom 
Phenh vense invadidas de malas herbas 
e deshabitadas.

Cando deixa o sampán continúa por terra 
en  carros  de  bois  até  atopar  as 
magníficas  ruínas.  Admite  Pierre  que  a 
chegada a Angkor chégalle moi tarde xa 
na  vida,  cando  xa  ten  visto  e  vivido 
demasiado  como  para  sentirse  tan 
conmovido como agardaba. No momento 
en  que,  desde  unha  zona  pantanosa 
alagada de herbas e nenúfares, divisa as 
primeiras torres de Angkor descríbenolas 
como “prodixiosas  torres  mortas”  e  con 
esa personificación traslada nidiamente a 
sensación,  porque  as  pedras  nunca 
estiveron vivas pero entón, deshabitadas, 
asumen os atributos da morte coma se 
elas mesmas o estivesen. Ao entrar na 
primeira estancia descríbea como “unha 
taciturna soidade cercada”. O aroma dos 
xasmíns  silvestres,  os  monstros 
totalmente barbados de liquen, as serpes 
de  pedra  con  sete  cabezas,  vaino 
describindo  todo  cun  ritmo  tal  que  o 
lector  ten  a  mesma  sensación  de 
saturación sensorial que o propio Pierre 
Loti tivo que experimentar.

Dormen  nun  edificio  sen  paredes  que, 
elevado  sobre  o  chan,  tan  só  ofrece 
unhas esteiras espidas ao seu cansazo. 
Aí espértase coas salmodias dos bonzos 
custodios  de Angkor  Vat,  o  templo que 
antecede á cidade.

As figueiras da India  creceron  entre  os 
sillares  do  pavimento  e  rubido 
sinuosamente  pola  arquitectura  até 
capturar  á  cidade  morta  cos  lazos  da 
selva  orixinaria.  Loti  prosegue  a  súa 
melancólica  prospección,  a  súa 
ultratúmbica  expedición,  penétrase  nos 
longos  corredores  infestados  de 

morcegos  xigantes,  vampiros  reais  que 
poboan  a  ruína  para  durmir  á  sombra, 
cabeza  abaixo,  os  días  sufocantes 
envolvidos nas súas ás de raso negro.

Cóntanos,  cunha ironía feble,  a  posible 
teoría  de  que  a  Shiva,  o  destrutor, 
debéseselle  adxudicar  a  creación  da 
figueira das ruínas, porque é ela a que se 
enseñorea desas construcións humanas 
que tentaron deter a danza cósmica por 
algún tempo.

De  súpeto  anoitece,  e  anota  no  seu 
diario,  que o guía camboiano aconsella 
irse antes da hora do tigre,  cos monos 
que camiñan polos corredores da cidade 
tamén para recollerse, pero, xusto antes 
de deixar a ciclópea ruína, as enormes 
caras  riseiras  nos  lenzos  do  muro 
devólvenlle  unha  sobrecolledora 
angustia. Trátase de torres como as das 
estupas budistas, cun tramo cúbico con 
catro  dos  seus  lados  orientados  aos 
puntos  cardinais,  mais  en  lugar  duns 
ollos  pintados  como  naquelas  estas 
presentan  enormes  rostros  entallados 
que,  coas  pálpebras  baixadas,  sorrín  a 
través dos tempos.

Acariña o viaxeiro os incontables relevos 
de  fatos  de  guerreiros,  de  incontables 
deuses  e  alí  atopa  un  paradoxo  que 
escribe de paso, sen case decatarse do 
seu fondísimo poder tráxico, aquela que 
me deixase máis consternado de cantas 
cousas  lin  no  seu  libro,  a  dos  deuses 
cadáveres.  Fíxase  nun  deles,  xa  no 
santuario,  no  Sanctasanctórum,  o  lugar 
máis sacro de todo Angkor, mentres fose 
do templo desencadéase unha tormenta 
que adianta a noite. O baixorrelevo, cos 
pés  rotos  e  os  beizos  erosionados, 
suxéitase medio tombado para non caer 
aínda  mentres,  por  unha  greta  no  seu 
peito, mana auga de choiva.

Sen dúbida a mirada de Pierre Loti é filla 
do tempo que deixaba atrás, unha época 
na que aínda se respiraba a nostalxia do 
espírito  e  na  que,  aínda,  os  seus 
vestixios  podían  ser  rastrexados.  Pero 
tamén está na perspectiva dun horizonte 
do cal se desvanece a metafísica e toda 
pegada da existencia é melancólica.

Pierre Loti.
Peregrino  de  Angkor;  seguido  de 
fragmentos del diario íntimo (1901).
Baleares: José J. de Olañeta,
168 pp.

Nova ponte sobre o 
Miño

Redacción

O  Ministerio  de  Fomento  licitou  as  obras 
para a execución da nova ponte sobre o río 

Miño  en  Lugo,  que  permitirá  mellorar  os 
accesos e saídas do centro urbano desde o 
Oeste da cidade, substituíndo nesta función 
á  antiga  ponte  romana.  O  presuposto  da 
licitación ascende a 21.453.987,98 euros.

Segundo informou Fomento, a lonxitude total 
da nova ponte metálica é de 195 metros e 
no  distínguense  dous  tramos,  un  de  95 
metros  de  lonxitude  sobre  a  canle  do  río 
Miño,  cunha  tipoloxía  estrutural  de  arco 
parabólico con taboleiro inferior; e outro, de 
100 metros, que é un viaduto de acceso á 
ponte  arco,  cun  esquema  estrutural  tipo 
viga-caixón con dous vans de 50 metros de 
luz e cuxa principal función é a de minimizar 
a ocupación  dos terreos na  ladeira  dereita 
do  río.  Ademais,  a  sección  transversal  do 
taboleiro presenta dúas calzadas separadas 
por unha mediana cun ancho total de 24,10 
metros en o tramo recto da ponte, na que se 
aloxan beirarrúas en ambas marxes de 2,10 
metros.  No  tramo  en  "arco",  a  sección 
transversal  amplíase  até  26,30  con 
beirarrúas  de  3,20  metros,  onde  se  sitúa 
unha liña de bancos.

Ademais  da  construción  da  propia  ponte, 
Fomento  anunciou  a  creación  ao oeste  do 
río  Miño  dos  viarios  necesarios  para 
conectar  a  circunvalación  da  N-VI  coas 
estradas  do sur  de  Lugo,  por  unha banda 
coa estrada de Portomarín LU-612, á altura 
do  nacemento  do  Regacho  Chousa  dá 
Fonte; e por outra banda coa antiga estrada 
de Santiago á altura do acceso ao Policlínica 
Lucense.  Con  estas  conexións  ábrense 
novas saídas da capital cara á futura Autovía 
A-54 de Lugo a Santiago.

Así mesmo, no viario de conexión coa LU-
612  proxectouse  para  salvar  a  canle  do 
Regacho  Chousa  dá  Fonte,  por  motivos 
ambientais, un viaduto de catro vans de 27 
metros  de  luz  cunha  lonxitude  total  de108 
metros,  que  finaliza  nunha  glorieta  na 
confluencia  coa  estrada  de  Portomarin. 
Tamén  no  viario  de  conexión  coa  N-543 
proxectouse un paso inferior para permitir a 
permeabilidade  transversal  ás  leiras 
lindeiras.  Este  viario  finaliza  nunha 
intersección en cruz coa antiga estrada de 
Santiago.

15-04-2009

Musealización da vila 
romana de Vitreo en 
Lugo

Redacción
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No  2000,  as  obras  de  construción  no  novo 
edificio  da Vicerreitoría  do Campus  de Lugo 
fixeron  saír  á  luz  un  importante  xacemento 
romano,  tanto  polas  súas  dimensión  coma 
polas  súas  características  e  conservación. 
Cultura decidiu entón a súa conservación "in 
situ", o que implicaba facer compatible a súa 
musealización  co  levantamento  do  novo 
inmoble.

Desta  maneira,  optouse  por  unha  solución 
técnica  consistente  na  colocación  dunha 
estrutura  que  servise  ao  mesmo  tempo  de 
cuberta dos restos e de base para o edificio e 
que  une  a  Muralla  coa  praciña  da 
Universidade.

O  xacemento  componse  dunha  gran  domus 
da  primeira  época  do  imperio,  con 
modificacións posteriores. O espazo artéllase 
arredor  dun  patio  lousado  flanqueado  por 
varias  estancias nas que se atoparon pezas 
de  gran  valor  como  utensilios,  moedas, 
muíños  de  agro,  restos  de  cerámica...  O 
elemento máis salientable deste conxunto é o 
templo dedicado ao deus Mitra,  un pequeno 
edificio de planta rectangular e que testemuña 
a presenza de cultos  orientais na cidade de 
Lucus Augusti. Xunto ao altar mitreo destaca 
tamén  parte  da  muralla  da  vila,  ben 
conservada  e  cunha  altura  importante 
nalgunhas  zonas.  Estes  descubrimentos 
considéranse  de  vital  importancia  para  o 
coñecemento da historia da cidade.

O  proxecto  de  musealización  propón  un 
percorrido  circular  a  través  de  plataformas 
elevadas que permiten atravesar as distintas 
estancias  da  vila  romana.  O  programa 
expositivo artéllase a partir  dos tres espazos 
máis  relevantes  do  xacemento:  o  domus,  o 
templo e a muralla. Ademais, incluirá diverso 
material  divulgativo  que  contextualice  e 
interprete o xacemento na súa época, e dentro 
da cidade romana de Lucus Augusti.

A comezos  deste  mes  o  Consello  da  Xunta 
autorizou  a  sinatura  dun  convenio  entre  a 
Consellaría  de  Cultura  e  Deporte,  a 
Universidade de Santiago de Compostela e o 
Concello de Lugo para financiar a última fase 
da actuación de conservación e musealización 
dos  restos  da  vila  romana  de  Mitreo, 
localizados  na  construción  da  nova 
Vicerreitoría. Cultura achegará 660.000 euros 
e  a  Universidade  90.000  para  rematar  esta 
intervención.

O  diñeiro  achegado  por  Cultura  para  esta 
última  fase  permitirá  dotar  o  xacemento 
dunhas  instalacións  de  climatización  e 
acondicionamento  higrométrico,  así  como 
resolver  cuestións  de  acabados  e 
accesibilidade. Tamén servirá para finalizar os 
traballos xa iniciados de consolidación e posta 

en valor  dos restos arqueolóxicos.  A achega 
da  Universidade  empregarase  en  varias 
adaptacións  do  edificio  cultural  da 
Vicerreitoría.

Con este novo convenio, o investimento total 
na actuación elévase a 3,3 millóns de euros, 
dos que Cultura achegou 1.660.000 euros, a 
Universidade 1.070.000 e o Concello 570.000.

14-04-2009

Falta de 
responsabilidade

Lucía López Bayo

A ONU conmemorou o xoves pasado o 15º 
aniversario  do  xenocidio  de  Ruanda,  que 
custou a vida a máis de 800.000 persoas, na 
súa maioría tutsis. Poren, nesta celebración 
cabe destacar a covardía e a indiferenza da 
comunidade  internacional  durante  as 
matanzas, ao non mediar no conflito étnico. 
De feito, os organismos internacionais foron 
acusados  en  repetidas  ocasións  de  non 
haber  feito  o  suficiente  para  deter  aos 
culpables do xenocidio.

Todo  comezou  cun  xenocidio  de  800.000 
persoas que ninguén quixo parar, era máis 
fácil  mirar  cara  outro  lado.  Como  sucede 
agora  en  Sudán ou en Gaza,  onde tamén 
falta  perspectiva  sobre  como  actuar.  As 
mostras  de  inutilidade  das  organizacións 
internacionais son cada vez máis evidentes 
porque, non é só o caso de Ruanda, houbo 
máis  xenocidios  -Bosnia,  Kosovo-  e  a 
política internacional actuou do mesmo xeito, 
indiferenza ou falta de resposta. Mirar cara 
outro  lado  é  máis  doado,  pero  as 
consecuencias son máis desastrosas, o que 
a longo prazo resulta máis caro.

__________________________________
Artigo publicado en Xornal de Galicia e 
www.xornal.com

O BNG e o idioma

Antón Baamonde

Sabemos,  despois 
do  paso  do  BNG 
pola  Consellería  de 
Cultura,  que  esa 
organización non ten 
nin  idea  -ningunha 
idea  nova-  de  qué 

facer  con  ela.  Os  nacionalistas  sempre 

deron  por  descontado  que  existía  unha 
relación  intrínseca  entre  eles  e  a  cultura 
galega,  e  que  sobrarían  as  iniciativas 
cando  chegasen  a  xestionala.  Cando 
sucedeu, descubriuse que todo era fume. 
Non só Anxela Bugallo deu mostras de non 
saber  que  facer:  en  toda  a  Consellería, 
incluída  a  Dirección  Xeral  de  Bará,  foi 
posible  rexistrar  unha  incuria  total.  Non 
había  nada  pensado.  Nin  tan  siquera  en 
relación á Cidade da Cultura. Como se a 
longa estadía  na oposición  non lles  dera 
ocasión a pensar en nada.

Co  idioma  sucede  o  mesmo.  Os 
nacionalistas  dan por  descontado que se 
eles  gobernaran  cambiaría  a  sorte  do 
galego. Pero, no entanto, non se observa 
que teñan unha idea concreta  acerca de 
que facer. Fíano todo ás leis. Pero as leis, 
aínda que podan axudar, non modifican a 
corrente de fondo dun país. O galego non 
vai  a remontar  a base de decretos, iso é 
seguro.  O  nacionalismo  tende  á 
sobreactuación,  a  instalarse  na 
grandilocuencia, pero, á hora da verdade, 
non da mostras de saber que facer nin tan 
siquera co que segue sendo un elemento 
central  entre  os  que  xustifican  a  súa 
existencia.

O ensino en galego, un 
dereito e un deber

Francisco López

Chorar  e  bo  para  os  nervios,  mais  logo 
cumpre seguir a facer, un bo exemplo pode 
ser  a  creación  dunha  rede  popular  de 
escolas  privadas  en  galego.  As  pasadas 
eleccións perdeuse a oportunidade que se 
abriu logo da derrota de Fraga, gañou de 
novo o medo, a manipulación, como cando 
na  República  os  defensores  dos dereitos 
das persoas conseguiron que as mulleres 
votaran,  deste  mesmo  xeito  os  que 
traballaron con mellor  e peor  acerto para 
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os mais desfavorecidos (como por exemplo 
as persoas dependentes) perderon o poder 
e as posibilidades de favorecer o avance 
social.

O pequeno avance que se deu na defensa 
da  cultura  e  da  lingua  galega,  co  breve 
goberno de nacionalistas e socialistas, está 
a  piques  de  estragarse.  A pretensión  da 
dereita  de  España  de  suprimir  o  galego 
nas  escolas  infantís,  ao  evitar  que  se 
avance  no  seu  uso  no  resto  do  ensino, 
mesmo que a nivel xeral na administración 
sexa  considerado  como  unha  lingua 
inferior, onde o dereito a non ser atendido 
en  galego  prevaleza,  actuacións  que 
semellan  ter  o  obxecto  da  uniformación 
española, unha España única en lingua e 
espírito,  en  onde  o  galego  sexa  tan  so 
como o concibía Franco (e don Manuel e 
de paso Rajoy), un elemento de folclore.

Sabedores  das  intencións,  cumpre  poñer 
as solucións. Nunha páxina de internet, hai 
unha  proposta  valente:  A creación  dunha 
rede  popular  de  escolas  privadas  en 
galego, 
(http://limiargalego.blogspot.com/2009/04/p
ola-creacion-dunha-rede-popular-
galega.html).  O  debate  está  servido. 
Resulta que a esquerda sempre estivo polo 
público, pero o certo e que a dereita usa o 
público,  cando  está  no  poder,  para 
consolidar  as  súas  posicións  sociais, 
económicas e políticas, apoiando os seus 
intereses  privados.  Una  rede  popular  de 
escolas  en  galego,  que  con  3000 
asociados e con un presuposto de 300.000 
euros  anuais,  pode  por  en  marcha  unha 
escola  infantil,  que  logo  de  ser  costeada 
polos  seus  usuarios,  recuperará  o 
invertido, para poder crear outra e outra, e 
así deica o infinito.

Unha  rede  popular  onde  os  galegos 
falantes, ou non, e os que aposten por un 
ensino laico e de calidade, poidan ofrecer 
aos  seus  fillos,  as  crianzas,  unha 
formación  científica  que  faga  posible 
persoas formadas en valores e con unha 
competencia  lingüística  en  galego, 
castelán, portugués, e mesmo nas demais 
linguas  romances,  uns  estudantes  que 
sairán  desta  rede  de  escolas  con 
coñecementos  de  comprensión  e  fala 
noutras  linguas,  como  o  inglés,  alemán, 
chinés,  ruso..,  una  escola  que  imparta 
valores  de  cidadanía  plurais  e  sen 
complexos, historia non manipulada, unha 
escola  a  vangarda  do  ensino  científico. 
Unha escola en mans dos promotores,  a 
cidadanía,  por  medio  das Asociacións  de 
Pais e Nais. A proposta está feita, cumpre 
materializala.

13-04-2009

Proxecto Ronsel 2009
Redacción

O Consello da Xunta do pasado 2 de abril 
autorizou  a  sinatura  dun  convenio  entre  a 
Consellaría de Cultura e Deporte, a Axencia 

Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) 
e  as  universidades  de  Vigo,  Santiago  e  A 
Coruña  para  continuar  co  proxecto  Ronsel 
no ano 2009. Esta será a terceira anualidade 
dun  programa  que  ten  por  obxectivo  o 
inventario,  salvagarda e  posta  en  valor  do 
patrimonio cultural inmaterial de Galiza. Coa 
sinatura deste convenio darase continuidade 
a  un  proxecto  que  pretende  evitar  a 
desaparición das formas inmateriais do noso 
patrimonio  inseríndoas  na  economía  e  na 
sociedade  da  Galiza  actual.  A  acción 
coordenada de Cultura e Agader e o traballo 
dos  investigadores  das  universidades 
permiten  poñer  en  marcha  medidas 
conxuntas  para  aproveitar  ao  máximo  as 
sinerxias.

Os  dous  aspectos  nos  que  pon  énfase  o 
proxecto  Ronsel  son  por  unha  banda  a 
investigación  e  por  outra  a  promoción.  No 
que se refire á investigación, búscase facer 
un  inventario  completo  do  patrimonio 
inmaterial e contactar coas persoas e grupos 
que  manteñen  vivo  o  noso  patrimonio 
inmaterial e aqueles que traballan a prol da 
súa conservación.A Consellaría de Cultura e 
Deporte achegará este ano 163.958 euros, e 
Agader  32.791  euros.  O  proxecto  de 
investigación  desenvólveno  un  equipo  de 
profesores  pertencentes  ás  tres 
universidades galegas, dirixido polo profesor 
Iván  Area.  O  equipo  de  coordinación  do 
proxecto  complétano os profesores Manuel 
Cid, Xosé Antonio Fidalgo, Anxo Fernández 
e Xavier Simón.

No que se refire á promoción, puxéronse en 
marcha  as  Mostras  de  Patrimonio  Cultural 
Inmaterial, que se celebran anualmente para 
dar a coñecer a importancia e riqueza destes 
saberes  e  tradicións.  Creouse  ademais  a 
web  http://webs.uvigo.es/ronsel,  con 
información  sobre  o  proxecto,  novas  e 
eventos relacionados co patrimonio cultural 
inmaterial e manifestacións dese patrimonio 
recollidas en distintos soportes.

Ferrol Vello como Ben 
de Interese Cultural

Redacción

O  Diario  Oficial  de 
Galicia (DOG) publicou o 
pasado  1  de  abril  a 
resolución  da  Dirección 
Xeral  de  Patrimonio 
Cultural  da  Consellaría 
de  Cultura  e  Deporte 
pola  que  se  incoa  o 

procedemento  para  declarar  Ben  de 
Interese  Cultural  (BIC)  coa  categoría  de 
conxunto histórico o barrio de Ferrol Vello, 
na  cidade  de  Ferrol.  Iníciase  agora  o 
procedemento  administrativo  que,  nun 
prazo  máximo  de  20  meses,  debe 

determinar  se  Ferrol  Vello  pasa a  formar 
parte  da  listaxe  de  bens  que  contan  co 
máximo  grao  de  protección  previsto 
legalmente.  En  calquera  caso,  desde  a 
publicación  no  DOG  e  mentres  non  se 
resolva o procedemento, Ferrol Vello conta 
de  forma  provisional  co  réxime  de 
protección sinalado para os BIC.

A Dirección  Xeral  de  Patrimonio  Cultural 
conta coa opinión favorable á declaración 
por parte dos tres organismos consultivos 
aos  que  se  solicitou  informe  previo:  a 
Universidade  de  Santiago,  a  Real 
Academia de Belas Artes de Nosa Señora 
do Rosario e o Consello da Cultura Galega. 
Agora  ábrese  un  período  de  información 
pública  dun  mes  no  que  as  persoas  ou 
entidades  interesadas  poden  examinar  o 
expediente  na  Subdirección  Xeral  de 
Protección  do  Patrimonio  Cultural  e 
interpoñer  as  alegacións  que  estimen 
oportunas.

A resolución destaca a "unidade e calidade 
do  trazado  medieval  aínda  presente  no 
barrio"  como  un  dos  principais  valores 
patrimoniais de Ferrol Vello. Sinálase que 
"o chamado hoxe 'barrio' foi no seu día a 
vila histórica de Ferrol, documentada como 
tal desde o século XVIII". Na actualidade, 
aínda  que  perdeu  as  arquitecturas 
medievais primitivas, conserva todo o seu 
tecido  viario  orixinal.  Unha gran parte  do 
seu  casarío  identifícase  coas  elementos 
significativos das vilas mariñeiras.

No texto da resolución apúntase que "urxe 
manter e conservar este espazo no mellor 
estado, porque só a súa existencia, a súa 
localización  no  extremo  occidental  da 
poboación,  o  seu  rueiro  espontáneo  e 
irregular,  a  súa  discreta  amplitude  e  a 
variada tipoloxía das súas vivendas serven 
de perfecto contrapunto para valorar tamén 
a novidade, o racionalismo e o mellor nivel 
urbano do veciño barrio da Magdalena".

Ademais do ámbito declarado como BIC, a 
Dirección  Xeral  de  Patrimonio  establece 
unha  zona  de  respecto,  para  estender  a 
protección a áreas do contorno que serven 
de transición co resto da cidade.

12-04-2009

Felicidades, ministro

Martín Seco García

Dende  esta  pequena 
fiestra chairega, onde un 
simple  concelleiro  da 
oposición  en  Vilalba  e 
membro  da  minoría 
actual  no  PSdeG-PSOE 
da  nosa  agrupación, 

conta  aquelo  que  desexa  que  outros 
escoiten,  gustaríame  facerlle  unha 
pequena homenaxe a este lucense de pro, 
comprometido co proxecto socialista dende 
a  máis  tierna  xuventude  e  cunha  vida 
adicada por completo ó noso partido que 
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culmina cun nombramento que sen dúbida 
todos esperábamos.

Considero  a  Pepe  ante  todo,  unha  boa 
persoa e  un bó amigo,  e  o  valoro  sobre 
todo  por  esta  faceta  que  axuda  a 
comprender  ó  éxito  da  personaxe  que 
encerra  o  actual  home  forte  do  Partido 
Socialista .

Recordo  moi  ben  cando  o  coñecín, 
apareceu na miña vida fai uns quince anos, 
acompañado polo meu pai na nosa casa, 
para  falar  conmigo  cando  eu  estudiaba 
bacherelato,  intentando  involucrarme  nun 
novo  proxecto  de  Xuventudes  Socialistas 
que  por  aqueles  tempos  estaban 
totalmente desfeitas na nosa cidade e que 
él  como  antigo  militante  intentaba 
revitalizar. Aínda que os seus intentos non 
fructificaron nun primeiro momento por ter 
todavía  as  miñas  ideas  revoltas,  aquela 
conversación serviu para que despois me 
decidira a formar parte daquel proxecto e 
chegara a lideralo posteriormente durante 
moitos anos. Recordo, xa daquela, a súa 
capacidade para facer  que os  demais  se 
ilusionasen  por  aquelo  que  che  viña  a 
mostrar  e sobre todo recordo,  o ben que 
nos  tratou  nos  nosos  comenzos  como 
grupo organizado para tratar de asentar a 
nosa  xoven  agrupación  local.  Recordo 
como nos animaba a viaxar a Madrid para 
participar en cursos de formaciòn política e 
visualizaramos  diferentes  opinións  con 
compañeiros  doutras  zonas  geográficas, 
poñendo  incluso  o  seu  apartamento,  ó 
carón  do  Congreso,  a  nosa  disposición. 
Recordo a súa cercanía para axudarnos en 
todo  momento  sen  pedir  ningún  tipo  de 
contraprestación  política  a  cambio, 
naqueles  momentos  duros  de  tormenta 
política que se vivían no partido en Lugo, e 
aínda  que  algúns  todavía  non  o  crean, 
nunca tratou de manipular a vontade das 
Xuventudes Socialistas para o seu propio 
interés como SºXeral do PSdeG-PSOE en 
Lugo  e  en  liberdade  convivíamos 
diferentes  sensibilidades  do  partido  na 
organización  xuvenil  sen  que  por  elo 
diminuise  a  súa  colaboración  con  todos 
nós. Recordo a súa xenerosidade e como 
nos deixaba todo aquelo que tiña sen máis 
necesidade  que  pedirllo,  cartos  do  seu 
peto,  o  seu  coche,  cantas  veces  fun  a 
Vilalba  naquel  Ford  que  él  tiña,  e  todo 
aquelo  que  necesitásemos.  Por  suposto 
recordo como defendía ó compañeiro Jose 
Luis Rodríguez Zapatero e o seu proxecto, 
cando moitos dudaban das ideas que eles 
defendían  e  como  traballou  arreo  nesa 
"nova vía" ata levalo a gañar o congreso 
onde  se  convertiría  no  novo  Sº 
Organización. E como non, recordo como 
dende as altas esferas políticas e dende a 
lonxanía dos cargos que obstentou sempre 
tiña un momento para os seus amigos de 
Vilalba.

Ademais  desta  cercanía  persoal  o  que 
máis  destacaría  do  novo  ministro  é  a 
extraordinaria  capacidade para o traballo, 
incansable na súa dedicación política e a 

súa envexable intuición política que facía 
que en moitas ocasións quedase abraiado 
que en temas onde en teoría deberíamos 
estar  máis  versados  os  xóvenes,  a  súa 
posición fose a máis intelixente, unha vez 
observados  os  sucesos  que  acontecían 
posteriormente.  Pero  sen  dúbida  o  que 
máis  destacaría  de  Pepe  é  a  súa 
capacidade de escoitar a todo o mundo e 
extraer  desto  o  mellor  de  cada  un  e  a 
inmensa  capacidade  para  antepoñer  os 
interesés  do  partido  e  os  intereses  do 
conxunto ós intereses de parte ou os seus 
propios, respetando tódalas opcións aínda 
que  fosen  minorías,  non  poñendo 
zancadillas os que pensaban diferente a él, 
e  poñendo  en  valor  a  moitos  cos  que 
mantivo  cruentas  loitas  no  pasado  pero 
que son de especial interese para o futuro 
do noso partido.

Por  todo isto  e  co  mérito  dunha carreira 
forxada dende os pantalóns curtos como él 
adoita  a  dicir,  a  miña  noraboa  máis 
profunda e moita sorte porque traballo sei 
que non vai a faltar na súa nova laboura ó 
fronte  do  Ministerio  de  Fomento  dun 
compañeiro  e  amigo  da  Terra  Chá  que 
segue a observar dende lonxe esta exitosa 
carreira de fondo.

Agustín Fernández Paz

Xulio Xiz

Vilalbés  residente  en  Vigo,  Agustín  ten 
conseguido  gañar  tantas  batallas  que 
posiblemente o convirtan no vilalbés máis 
victorioso  nas  teimas  máis  importantes, 
que son as da convivencia e da cultura.

Aínda  que  somos  da  mesma  colleita, 
nados os dous no 1947, non teño recordos 
del  na  miña  etapa  vilalbesa,  xa  que 
estudiou  fóra  de  Vilalba.  E  coñecímonos 
bastante máis tarde, pola coincidencia de 
participación  en  actividades  diversas  de 
tipo  cultural,  nas  que  sempre  se  pode 
contar con Agustín.

Polo  seu  traballo  de  escritor, 
especialmente de literatura xuvenil, Agustín 
ten  conseguido  todas  as  distincións 
posibles  e  todos  os  premios  que  se 
conceden en Galicia e en España. Os seus 
libros  están  incluidos  nos  catálogos  máis 
distinguidos,  recomendados  polas  máis 
destacadas institucións e –sobre todo- son 
seguidos  por  milleiros  de  lectores  que 
recoñecen a especial fertilidade da mente 
de Agustín para crear mundos novos para 
os novos e non tan novos, e sempre desde 

a  maior  naturalidade  e  sinxeleza  de 
maneira que parece como se o tema non 
tivese maior importancia.

Por se hai algún vilalbés que non o saiba, 
digamos  que  unha  pedra  no  vilalbés 
“Paseo  dos  soños”  á  douscentos  metros 
xustos do Muiño do Rañego, leva o nome 
de  Agustín.  A primeira  pedra,  ó  lado  do 
muíño,  é de Paco Martín, polo libro “Das 
cousas de Ramón Lamote”, a segunda de 
Manuel María por “Os soños na gaiola”, e a 
terceira –libros de pedra amontoados polo 
escultor  Valdi-  é  de  Agustín  Fernández 
Paz.  Marca un dos hectómetros  literarios 
nos que está dividido este Paseo que cada 
ano ve incrementados os seus puntos de 
referencia cunha nova pedra.

Precisamente  esta  homenaxe  de  pedra 
rendéullese en 2008 nun acto celebrado no 
Muíño do Rañego por térselle concedido a 
Agustín  o  premio  Nacional  de  Literatura 
Infantil  e  Xuvenil  polo  seu libro  “O único 
que queda é o amor”.

Ese  é  o  problema:  Leva  Agustín  tantos 
premios no seu haber que eu coidaba que 
este  galardón  xa  o  obtivera  con 
anterioridade.  Non foi  así,  pero chegou o 
ano pasado. Ben está, porque –aínda que 
barra para a casa ó dicir esto- coido que 
Agustín  está  no  mellor  da  vida,  pura 
mocidade,  como escritor  e como home e 
moito  podemos  aínda  agardar  da  súa 
pruma  (que  antes  se  dicía);  do  seu 
ordenador. Da súa cabeza, a fin de contas.

Pero  esta  miña  dedicatoria  de  hoxe  a 
Agustín é porque entra en vida nunha nova 
dimensión co acordo do Instituto Auga da 
Laxe  de  Gondomar,  Pontevedra,  de 
poñerlle o nome de Agustín Fernández Paz 
á súa biblioteca.

Normalmente  estas  homenaxes  réndense 
“in  artículo  mortis”  ós  persoeiros 
destacados, lembrando o que fixeron pola 
comunidade. Que esto se recoñeza en vida 
significa que neste país están cambiando 
as  cousas,  que  non  só  se  recoñece  o 
traballo  dos  que  non  están  connosco, 
senón que podemos e debemos facer as 
honras en vida.

Das posibles homenaxes que se lle fagan a 
un  escritor  poucas  máis  axustadas  que 
darlle o seu nome a unha casa dos libros, 
a unha biblioteca frecuentada por rapaces. 
Neste  caso,  ben  interesante  para  nós 
porque algo nos toca ós vilalbeses que nos 
sentimos relacionados cun dos nosos que 
toca a gloria literaria coas súas mans nun 
nomento en que lle queda aínda modo que 
crear e facer disfrutar.

Aínda que un ben sabe que Vilalba ten moi 
presente a Agustín Fernández Paz, que o 
recoñece  como  un  dos  seus  máis 
destacados, non está de máis lembralo, e 
desde aquí divulgar esta homenaxe que se 
lle  fai  en  terras  pontevedresas  e  deixar 
caer  a idea de que nesta  nosa terra  hai 
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moitas  accións  que  se  poden  emprender 
en  homenaxe  a  xente  como  Agustín,  ós 
que  temos  dereito  a  reivindicar,  dos  que 
podemos presumir, e ós que temos o deber 
de honrar.

11-04-2009

Fundacions e partidos

Moncho Paz

No último terzo do século XX os partidos 
políticos viron a necesidade de fortalecer a 
súa presenza social, e por iso naceron as 
fundacións  vencelladas  a  eles.  O  seu 
principal obxectivo é fomentar o debate e a 
difusión de propostas, organizando cursos 
dirixidos  a  militantes  e  simpatizantes. 
Entendidas  como "laboratorios  de  ideas", 
tamén tiveron protagonismo nas tres forzas 
políticas galegas.

No  PP  destacou  a  Fundación  Alfredo 
Brañas, con marcada presenza durante a 
era  Fraga,  e  que  realizou  estudos  e 
investigacións  para  recuperar  a  filosofía 
rexionalista  que  inspirou  ao  pensador 
galego;  pero  dende  2007  apenas  ten 
actividade.  O  BNG  está  a  piques  de 
celebrar os dez anos da Fundación Galiza 
Sempre,  creada  para  desenvolver  o 
pensamento  político,  social,  económico  e 
cultural; presidida por Beiras, esta entidade 
terá moito que dicir  nos vindeiros meses. 
Pola  súa  banda,  os  socialistas  galegos 
contaron nos últimos anos coa Fundación 
Iniciativas 21, que tivo especial relevancia 
durante  a  etapa  de  Touriño  e  á  que 
algunhas  voces  lle  pronostican  pouco 
tempo de vida.

__________________________________
Artigo publicado en Xornal de Galicia e 
www.xornal.com

06-04-2009

Pachi Vázquez, un erro

Antón Baamonde

Continúa  o  desconcerto  no  PSdeG  e  no 
BNG.  Noqueados,  ningún dos dous sabe 
qué  facer,  nin  que  dirección  tomar.  O 
PSdeG parece ter máis iniciativa, pero as 
decisións  que  vai  tomando  constitúen  un 
erro  total,  absoluto.  O  seu  desnorte  é 
supino.  Que  o  seu  congreso  fose 
convocado para  o  25  de Abril,  apenas  a 

mes e pico da derrota electoral, dío todo. 
Non hai a mínima vontade de construír un 
discurso,  de  chamar  á  colaboración 
daqueles que poderían aportar ideas para 
a  elaboración  dun programa solvente,  de 
repartir  xogo  incorporando  novas  voces: 
todo se reduce, unha vez máis, a quen se 
apresura  a  tomar  o  poder  dentro  da 
organización.

Pachi  Vázquez,  como  é  obvio,  é  o 
candidato do aparato, dos baróns -tal vez 
non  de  todos-  e  de  Pepe  Blanco.  Aínda 
que Vázquez aspire a lexitimarse ante as 
bases a súa elección está viciada de orixe. 
Ao congreso presentaraselle, en realidade, 
unha opción precociñada, coa única opción 
a discutir os complementos. De renovación 
de  ideas,  de  talante,  de  xeración  ou  de 
algo, nada de nada.

O  PSdeG  está  abrindo  unha  fase  de 
grande perigo,  aínda que ninguén pareza 
darse conta. A frivolidade é total.  Seguen 
sen  entender  que  os  electores  necesitan 
candidatos que non clonen os da dereita. 
Doutra  xeración  e  estilo.  E,  por  suposto, 
cun fondo de esquerda eficaz claro, fiable. 
Dise  que  Blanco  ve  nel  quen  cubra  a 
cadeira  mentres  os  ciclos  políticos  en 
España  se  suceden.  Ao  parecer,  agarda 
ser  Ministro  de  Fomento  e  despois, 
dependendo  do  horizonte,  aspiraría  a 
presentarse en Galicia.

Pero  esas  hipóteses  a  longo  prazo  son 
estúpidas.  Dende  logo,  o  PSOE  ten  un 
horizonte moi complicado, e se non sabe 
maniobrar  con  acerto  pode  entrar  en 
barrena,  como  o  SPD,  o  PSF  e,  por 
suposto, o infausto PSI. Hai elementos de 
fondo  electorais  -a  evolución  de  voto  en 
Andalucía  e,  en  xeral,  en  todo  o  sur  de 
España-,  atmosféricos  -a forza do PP en 
Madrid  e  Valencia  vai  máis  aló  da 
conxuntura  e  indica  o  éxito  da 
dereitización- e erros de horizonte -custes 
da coalición no País Vasco e o presumible 
retorno  de CiU,  despois  da  incapacidade 
de chegar a un acordo de lexislatura- que, 
sumados  á  dilapidación  do  que  Fermín 

Bouza  chama  espazo  estratéxico  poden 
deparar  xa  non  a  perda  das  eleccións, 
senón un seísmo de graves proporcións no 
PSOE e, en xeral, na esquerda española.

O certo é que no PSOE existe unha certa 
tendencia  á  supoñer  que  eles  son  un 
partido chamado naturalmente a gobernar, 
case  sen  facer  esforzo.  É  unha 
mentalidade que provén dos felices  anos 
oitenta,  das maiorías  absolutas  de Felipe 
González. Pero... ai!! ese é un tempo que 
xa non volverá.

05-04-2009

Resultados pendentes

Lucía López Bayo

Malia  as  controversias  e  amagos  de 
diverxencia  en varios  temas,  os líderes 
dos  países  máis  ricos  do  mundo, 
reunidos  en  Londres  o  pasado  xoves, 
conseguiron poñerse de acordo en varias 
cuestións,  encubrindo así  as diferenzas 
máis  relevantes.  O  cumio  do  G-20 
quedou  lonxe  da  fundación  dun  novo 
orde  mundial,  pero  coas  medidas 
adoptadas -forzadas pola difícil situación 
mundial-  comezaranse a poñer os seus 
cimentos.

Por outra banda, púxose de manifesto de 
maneira crara, que Estados Unidos non 
pode abordar nin resolver en solitario a 
crise,  a  pesares  de  seguir  sendo  a 
potencia económica indispensable. Deste 
xeito,  EE  UU  non  pode  ser  a  única 
locomotora da recuperación, aínda que o 
papel  de  Obama neste  caso,  pasa  por 
ser o guía da tribu.

En  primeiro  lugar  para  facer  propostas 
efectivas,  pero  tamén  para  lograr  o 
consenso  entre  todos  os  países,  que 
defenden as súas posicións incluso con 
ameazas  (coma Merkel  e  Sarkozy).  En 
todo  caso,  os  resultados  do  cumio 
quedan  sometidos  á  proba  dos  feitos, 
que non é outra que ver como evoluciona 
a  crise  económica  mundial  e  os 
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resultados dos plans de estímulo aínda 
en marcha.

__________________________________
Artigo publicado en Xornal de Galicia e 
www.xornal.com

04-04-2009

Vilalba dos soños

Xulio Xiz

Entérome  que  lle  chaman  “Parque  dos 
soños”  ó  xardín  inmediato  ó  centro  de 
saúde de Vilalba, onde celebran o Día do 
Medio  Ambiente  os  nenos  da  escola 
infantil.  E  así  sei  que  xa  temos  os 
vilalbeses  dous  lugares  para  soñar, 
porque  “Paseo  dos  Soños”  tamén  se 
chama,  aínda que como o anterior  sen 
denominación  oficial  aínda,  o  que  vai 
paralelo ó río desde o Muiño do Rañego 
hacia a Madalena, onde anualmente se 
coloca  un  pedroulo  en  homenaxe a  un 
facedor  de  soños,  a  un  escritor 
destacado,  tendo  xa  alí  a  súa  pedra 
Manuel  María,  Paco  Martín  e  Agustín 
Fernández Paz.

Un  soño  tamén  lles  parece  ós 
autocaravanistas a iniciativa do concello 
vilalbés  de  habilitar  un  aparcamento 
especial para os que viven o turismo dun 
xeito especial, levando ás costas a casa, 
e  máis  dun  cento  se  xuntaron  para 
estrear este aparcamento no campo da 
feira, agardando que o exemplo prolifere 
e moitas outras cidades e pobos tomen 
similares iniciativas, que neste momento 
na provincia existen xa –ademáis de en 
Vilalba-  en  Monforte,  Chantada,  A 
Pontenova, Burela e Lugo.

En  soños,  malos  soños,  parece  que 
andan os socialistas vilalbeses onde hai 
división  alomenos  en  dúas  partes,  cun 
sector  de  dirixentes e un sector  crítico, 
distanciados  na  forma  aínda  que  cabe 
supoñer  que  no  fondo  a  ideoloxía  é  a 
mesma.  Hai  diferencias  que  parecen 
graves, agudizadas polos resultados das 
eleccións do primeiro de marzo. De todos 
os xeitos non son tan importantes como 
as  reflectidas  en  Vigo  con  motivo  da 
elección  de  representantes  para  o 

próximo  Congreso  onde  se  elixirá  os 
rectores  da  agrupación  a  nivel 
autonómico.  En  Vilalba  as  diferencias 
poden  ser  importantes,  pero  en  Vigo 
houbo máis ca palabras.

E indo ó práctico, xa fóra de soños, é boa 
a  nova  que  nos  proporciona  a 
Consellería de Política Territorial de selar 
taludes  na  autovía  Ferrol-Vilalba  para 
atallar os danos causados nas augas do 
Eume e nos seus afluentes.

Últimamente, os habitantes da provincia 
de Lugo, cando oímos falar de taludes é 
para botarse a tremer. Porque os taludes 
son  precisamente  os  causantes  de 
problemas importantes na circulación na 
autovía  entre  Lugo  e  Madrid,  por 
corrementos que causaron derrumbes e 
impiden o paso normal de vehículos.

O certo é que na provincia de León, un 
derrubamento  nun  talude  cortou  a 
circulación tendo que desviar o tráfico a 
vías  inmediatas,  con  moita  menos 
capacidade,  conseguintes  retrasos  e 
maior  inseguridade.  E  un  par  de 
semanas  despois,  preto  de  Becerreá, 
problema parecido porque cando se fixo 
a  obra  non  se  consolidaron  abondo as 
ladeiras,  e  os  cortes  efectuados  foron 
importantes  abondo  como  para 
impresionar  as  feridas  na  terra,  que 
agora supuran en forma de corrementos 
imposibles de controlar e, polo que se ve, 
difíciles de prever.

Neste caso fálasenos de que estas obras 
de  selado  de  taludes  impedirán  que 
sexan contaminadas  as augas dos ríos 
Eume  e  Trimaz,  que  se  ven  afectados 
polas  escorrentías  que  proceden  das 
obras  da  autovía  que  de  Ferrol,  polas 
Pontes, ven ata Vilalba. As augas non sei 
se baixan turbias pero fálase de Acidez, 
de  Ph,  en  índices  moi  superiores  ós 
normais.  E  ben  sabemos  o  que  unha 
acidez  de  estómago  pode  causar  ós 
humanos. Deixemos en paz ó Eume e ó 
Trimaz.

Esto das obras parece cousa de nunca 
acabar, pero moito do noso nivel de vida 
está  marcado  pola  actividade 
constructora. Cando a construcción está 
ben, parece que todo está indo bastante 
ben, e as comunicacións son vitais para 
que o país non se pare.

Ó  mellor,  volvendo  ó  principio,  estas 
afirmacións son só un soño. E de soños 
non se vive.  Pero soño non deben ser 
cando estas obras costan tres millóns de 
euros e a min sempre se me dixo que 
soñar, o que é soñar, non costa nada.

Imaxe: MXM

Espazos sonoros

Redacción

Un  pequeno  circo  sonoro  de  música  e 
obxectos  nunha  igrexa;  sons 
experimentais  e  jazz  nun  hangar  da 
Segunda Guerra Mundial;  un música de 
gramófonos e fonógrafos nun museo, as 
primeiras  actuacións  en  Galiza  de  Rolf 
Lislevand  e  a  Ensemble  Kapsberger... 
Estas e outras moitas propostas son as 
que  presenta  a  segunda  edición  de 
"Espazos  Sonoros",  organizado  pola 
Consellaría de Cultura. Do 15 de abril ao 
28 de xuño igrexas, museos, mosteiros, 
pazos e outros espazos culturais acollen 
concertos  de  música  clásica, 
contemporánea e experimental.

A segunda edición de Espazos Sonoros 
conxugará  propostas  musicais  de 
diferentes  estilos  coa  valorización  de 
espazos singulares do patrimonio cultural 
galego.  O  festival  este  ano  medra  en 
días,  formacións  e  concertos.  Ao  longo 
de dous meses e medio desenvolveranse 
en 27 espazos culturais de de Galiza 88 
actuacións  a  cargo  de  36  formacións 
galegas  e  internacionais.  As  23 
localidades  que  acollerán  os  concertos 
son:

*  A Coruña,  Santiago,  Sada,  Betanzos, 
Padrón, Noia;
* Lugo, Cervo, Guntín, Monforte, Castro 
de Rei;
*  Ourense,  Celanova,  O  Barco, 
Ribadavia, Xinzo de Limia, Xunqueira de 
Ambía;
*  Pontevedra,  Vigo,  Cambados, 
Redondela, Tui e Tomiño.

En  Espazos  Sonoros  teñen  cabida  un 
amplo  abano de  propostas  nas  que se 
dilúen  as  barreiras  entre  diferentes 
estilos musicais:  música vocal,  antiga e 
de  cámara,  música  para  órgano,  jazz, 
canción  de  autor,  folk,  música 
contemporánea,  electrónica  e  incluso 
danza.  Neste  festival,  o  atractivo  das 
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actuacións  programadas  está  reforzado 
polo carácter  singular  dos espazos nos 
que teñen lugar os concertos.

O festival ábrese o 15 de abril no Hostal 
dos  Reis  Católicos  de  Santiago  coa 
actuación de Tasto Solo e Germán Díaz, 
na que se mesturarán a danza antiga e 
os instrumentos de corda do século XIV. 
Será o arranque dun festival  que conta 
con  numerosas  propostas  de  gran 
atractivo  para  os  afeccionados  e  o 
público xeral:

*  a  música  antiga  de  Ensemble 
Kapsberger,  Rolf  Lislevand,  Austrian 
Baroque Company, o Grupo Meendinho, 
Ensemble  Galante,  e  o  Coro  Campus 
Stellae e os Menestreis de 1500;
* as diferentes formas de enfrontarse á 
música para órgano de Amandine Beyer 
e  Martina  Schobersberger,  Camerata 
Vivace e Soledad Mendive,  e  Jean-Luc 
Guionnet e Sejiro Murajama;
* a música de compositores do século XX 
interpretada  por  Nicasio  Gradaille, 
Galicia XXI, e Ensemble Iulius XII;
o jazz nas súas diferentes correntes de 
U-lo  Trío,  Desidério,  2uS,  Abe  Rábade 
Trío, Terele Gradín e Manuel Gutiérrez, e 
Animales Domésticos;
*  a  música  contemporánea  de 
Aleksander  Kolkowski,  Madame  Cell,  a 
Orquestra Omega, e Pierre Bastien;
*  os  achegamentos  á  música  folk  e 
popular  de  Emilio  Cao,  Jazzica,  ISGA 
Collective,  Lonely  Drifter  Karen,  e 
Moscow Art Trio;
*  as  sonoridades  dos  instrumentos  de 
corda  de  Jozef  van  Wissem,  Mateo 
Arnáiz,  Cuarteto  Ephimere,  Los  Cuatro 
Elementos, e Le Trio Joubran;
*  e  os  cruces  con  outras  disciplinas 
artísticas: coa danza en Escoitar Danza, 
co circo en Le Petit Cirque e co teatro en 
Os Fonocontos.

Un dos aspectos destacados de Espazos 
Sonoros é que a maioría das actuacións 
programadas  traspasan  os  lindes  entre 
xéneros,  épocas  e  estilos  de  música. 
Tamén  destaca  a  importante  presencia 
de  artistas  galegos  e  doutras  latitudes 
afincados  en  Galiza,  xunto  con 
intérpretes doutros países. O obxectivo é 
mesturar  formacións  de  prestixio 
internacional  con  grupos  novos  que  se 
abren  camiño  na  música  clásica  e 
contemporánea.

Unha das marcas distintivas de Espazos 
Sonoros  como  festival  único  no 
panorama  galego  é  o  feito  de  que  se 
desenvolve  en  espazos  culturais 
espallados por toda a xeografía galega. 
Deste  xeito  póñense  en  valor  lugares 
destacados  polo  seu  interese  desde  o 
punto de vista arquitectónico, artístico ou 
cultural. Facilítase tamén o achegamento 
do  público  a  ditos  espazos  e  á  súa 

significación.

Co  obxectivo  de  dar  a  coñecer  novos 
lugares  do  noso  patrimonio,  a  maioría 
dos  espazos  incorpóranse  este  ano  ao 
festival.  As  actuacións  desenvolveranse 
en:

*  museos  e  centros  de  arte  como  o 
Museo  de  Belas  Artes,  o  Aquarium 
Finisterrae  e  a  Casa  do  Home  (A 
Coruña), o Museo Carlos Maside (Sada), 
a Fundación CIEC (Betanzos), o Museo 
de  Sargadelos  (Cervo),  o  Museo 
Provincial  de  Lugo,  o  Museo 
Arqueolóxico  Provincial  de  Ourense,  o 
novo edificio do Museo de Pontevedra e 
o Museo do Mar (Vigo);
* igrexas e mosteiros como a igrexa da 
Universidade (Santiago de Compostela), 
Santa  María  a  Maior  de  Iria  Flavia 
(Padrón),  Santa María a Nova de Noia, 
Santa  María  de  Ferreira  de  Pallares 
(Guntín),  Santa  María  da  Régoa 
(Monforte),  San  Salvador  de  Celanova, 
Santa  María  a  Real  de  Xunqueira  de 
Ambía,  o  mosteiro  do  Bon  Xesús  de 
Trandeiras (Xinzo de Limia), a igrexa da 
Madalena  (Ribadavia),  San  Bieito  de 
Fefiñáns (Cambados) e a catedral de Tui;
*  edificios civís  urbanos como o Hostal 
dos  Reis  Católicos  (Santiago  de 
Compostela),  o  pazo  de  San  Marcos 
(Lugo) e a Casa Riocigüeño (O Barco de 
Valdeorras);
*  e  outros  espazos  especialmente 
singulares,  como  o  forte  de  San 
Lourenzo  de  Goián  (Tomiño),  a  illa  de 
San Simón (Redondela) e o aeródromo 
de Rozas (Castro de Rei).

Canguros

Paulo Naseiro

Amigo Manuel:

Agardo  que  cando  recibas  estas  liñas 
esteas  a  disfrutar,  no  alén,  da  sempre 

alegre  compaña de tantos  literatos  que 
poboan aquelas  terras ignotas  nas  que 
moras  desde  que  unha  triste  tarde  de 
setembro,  no  que  xa  é  para  sempre  o 
Día da Chaira, nos deixache.

Dirás que son un nugallán, e que xa era 
tempo de que pillase unha caneta e unha 
cuartilla para che poñer unhas liñas, pero 
é que, a verdade, non había moito que 
contar.  Desta  tampouco  teño  moitas 
novas.  En  realidade,  unha  nada  máis: 
sobre os canguros da Terra Cha.

Si, liche ben. E non, non estou bébedo. 
En poucos días dous canguros do xénero 
marsupial  foron  atropelados  por  senllos 
automóbiles  nas  estradas  chairegas. 
Andan  os  que  saben  algo  do  tema 
matinando de onde puideron  saír  estes 
animaliños,  propios das antípodas  e se 
hai  algún máis  aparte  destes dous que 
compartiron o final de tantos dos nosos 
bichos, baixo as rodas dun coche.

Quero que o saibas, porque imaxino que 
ti pensarás, coma min, que non é unha 
cousa  tan  rara.  Despois  de  todo,  a 
Chaira é un mundo. Se temos eucaliptus 
e kiwis, por que non canguros. E agarda, 
a  ver  se  calquera día  podemos ver  un 
koala  agaduñando,  feliz,  polas  árbores 
senlleiras do campo de Santa Sabela.

Indo ao chollo, como imaxino que farás 
tertulia  diaria,  entre  outros,  con 
Cunqueiro,  gustaríame  que  lle  falaras 
deste  asunto.  Coido  que  o  mestre  de 
Mondoñedo debe ser o único, no alén e 
no  aquén,  capaz  de  explicar  de  xeito 
cabal  como  é  que  chegaron  estes 
saltaríns  á  nosa  Terra  Cha,  e  se  só 
viñeron de turismo ou pensan en ficar e 
formar unha Colonia Marsupial Chairega.

Neste  caso,  sinto  dicirche,  o  teu  Terra 
Cha terá  ficado,  ao  fin,  incompleto.  No 
futuro,  poñamos  en  2109,  os  mestres 
terán que explicarlles aos seus alumnos 
por  que  non  aparecen  os  canguros  na 
obra cume da nosa literatura, sendo un 
elemento tan definitorio da fauna propia, 
e  sen  embargo  si  saen vacas,  aqueles 
animais prehistóricos que comían herba 
e fabricaban leite, e que seica naqueles 
lonxanos  tempos  eran  unha  fonte  de 
riqueza para a comarca.

En  fin.  Xa  me  contarás.  Recibe  unha 
forte aperta.

P.D. Parece que, por fin, a obra completa 
do  Guedelliñas  vai  ver  a  luz  en  breve. 
Non  era  sen  tempo.  Coido  que  che 
aledará sabelo.
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(Re)cambio cultural

Moncho Paz

Todo parece indicar que na nova Xunta 
coexistirán  Educación  e  Cultura  na 
mesma Consellería, para a que xa soan 
varios  nomes.  Non  é  unha  fórmula 
novidosa,  pois  atopámola  tamén  en 
outros gobernos autónomicos do Estado. 
De feito,  hai  trinta anos -en tempos da 
preautonomía  de  Rosón  e  Quiroga-  xa 
había un departamento común que tiña 
ao seu cargo, entre outras competencias, 
o Servizo de Publicacións.

O Goberno de Feijóo9 debe ser capaz de 
innovar  neste  eido,  sen  esquecer  a 
importancia que hoxe ten a investigación 
no  desenvolvemento  dunha  sociedade 
moderna.  É  imprescindible  que 
promovan políticas dinámicas,  vistos os 
datos recentes: seis de cada dez galegos 
non visitaron nunca unha mostra e unha 
porcentaxe similar non cultiva o hábito da 
lectura.

Tampouco sabemos aínda onde figurará 
Política  Lingüística  no  organigrama 
popular. O máis razoable é que siga en 
Presidencia;  ese  foi  un  dos  grandes 
acertos  do  bipartito,  que  contribuiu  a 
levar  adiante  iniciativas  transversais, 
dirixidas  a  todos  os  cidadáns  e  non 
enmarcadas  nunha  Dirección  Xeral  de 
Educación.  Chegou  o  momento  do 
(re)cambio.
__________________________________
Artigo publicado en Xornal de Galicia e 
www.xornal.com

02-04-2009

"Puntos de encontro. 
Puntos de fuga" do 
escultor Álvaro de la 
Vega

Redacción

O  director  de  Creación  e  Difusión 
Cultural, Luís Bará, presentou o pasado 
día  26  na  Biblioteca  Ánxel  Casal  a 
exposición "Puntos de encontro.  Puntos 

de fuga" do escultor Álvaro de la Vega. A 
mostra, que poderá visitarse ata o 26 de 
abril,  invita  ao  espectador  a  reflexionar 
sobre  a  realidade  humana  e  sobre  a 
percepción  do  espazo  mediante  a 
disposición das esculturas no interior do 
edificio.

A proposta de Álvaro de la Vega amosa 
129 cabezas humanas feitas en cerámica 
fendidas  á  metade,  e  cunhas  mínimas 
pinceladas  de  cor.  A  presenza 
contundente  das  súas  esculturas 
derívase  do  seu  volume  e  da  súa 
colocación  nun  espazo  habitualmente 
baleiro  como  son  os  chanzos  das 
escaleiras desta biblioteca.

O  autor  foxe  da  estilización  da  figura 
humana  para  revelar  a  forza  expresiva 
da  cerámica  mediante  fendiduras, 
ensamblaxes,  arames  ou  a  propio 
inacabado  das  pezas.  Desta  maneira 
cada  peza  transmite  a  sensación  de 
desacougo do imperfecto, do aínda non 
rematado, pero tamén de dor, de ferida e 
de crueldade.

Álvaro de la Vega formouse na Escola de 
Belas Artes de Barcelona, onde explorou 
o  mundo  da  ilustración,  do  cómic,  do 
graffiti,  pero sobre todo da pintura.  Nos 
noventa  comezou  a  centrase  na 
escultura,  especialmente  na 
representación da figura humana.

Na última década a súa obra xirou cara a 
reflexión  sobre  cómo  interpretar  a 
realidade a través da arte e cómo calibrar 
o  concepto  de  espazo.  O  seu  traballo 
traballo, realizado sempre sobre madeira, 
cambia  esta  vez  de  materia  prima, 
escollendo  a  cerámica  como  fórmula 
novidosa para as súas creacións. Malia o 
cambio  de  material,  as  súas  esculturas 
feridas, que en ocasións rozan o tétrico e 
angustioso,  conservan  o  espírito  das 
súas  anteriores  obras,  que  forman  un 
conxunto  artístico  sen  igual  dentro  da 
arte contemporánea galega.

01-04-2009

Agardando

Antón Baamonde

De momento Núñez Feijóo non se deixa 
ver. Non sabemos nada dos nomes que 

formarán o seu goberno. O seu sixilo é 
natural:  ata  o  momento  en  que  sexa 
investido presidente da Xunta nada está 
decidido.  Pénsese  no  que  sucedeu  no 
seu  momento  na  Asamblea  de  Madrid. 
Así,  hai  que  gardar  as  formas  e  os 
prazos.

Cando  coñezamos  eses  nomes 
poderemos  facernos  unha  idea  de  que 
camiño pretende seguir. Se vai buscar a 
confrontación -dende logo non vai a ser 
tan  elegante  e  inocuo  no  trato  á  súa 
oposición  como  o  foi  Touriño-  ou  se 
intenta gobernar facendo algún xesto que 
vai  máis  aló  do  campo  popular 
-aparentemente iso sería máis favorable 
aos seus intereses-.

A súa acción de goberno non vai a ser 
fácil.  Primeiro,  porque  non  PSdeG  e 
BNG, senón as súas bases sociais, están 
máis crecidas do que foi o caso nunca. A 
diferencia  de  votos  é  mínima.  Todos 
sabemos  iso.  Segundo,  a  crise 
económica,  que  non  lle  vai  dar  tregua. 
Terceiro, as xentes que cren telo levado 
ao poder. De La Voz de Galicia a Galicia 
Bilingüe, todos quererán cobrar os seus 
réditos.  Cuarto,  que  PP  é  este  novo 
PPdeG  ?  Está  realmente  unido?  Que 
tensións internas poden ir aparecendo?.

Todos  eses  factores  poden  conxugarse 
nunha lexislatura infernal. Se a oposición 
non  disparata,  sabe  manterse  coa 
cabeza  fría,  non  errar  os  tiros  e 
interpretar axeitadamente a sensibilidade 
popular, Núñez Feijóo pode pasar toda a 
lexislatura sentindo o alento na caluga.

_________
Foto: El País
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