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Vilalbés errante.  A recente elección 
de Barack Obama coma presidente 
dos EE.UU. non deixa de ser un bo e 
necesario exemplo, pola súa historia 
persoal, nun mundo que tende cada 
vez  máis  á  globalización.  
Representa  a  integración  como 
medida  ante  os  fanatismos,  as 
miradas  estreitas,  racistas  ou 
xenófobas que tentan, dun xeito ou 
doutro, frear este proceso imparábel.

Derradeiro foro de 
debate co gallo dos 25 
anos do Consello da 
Cultura

Redacción

Os  vindeiros  días 
2 e 3 de decembro 

terá lugar na sede do Consello da Cultura 
Galega  (CCG)  en  Compostela  o  Foro 
Cultura  e  política:  Debates 
contemporáneos, coordinado por Ramón 
Máiz  e  con  Antón  Baamonde  -na 
fotografía-  como  secretario.  Os  dous 
grandes  temas  a  tratar  serán 
“Identidades  colectivas,  pluralismo  e 

democracia”  e  “Universalismo  e 
particularismo  na  sociedade  post-
secular”.  Trátase  do  sexto  e  derradeiro 
foro de debate organizado este ano polo 
CCG  para  conmemorar  os  seus 
primeiros 25 anos (1983-2008). 

Viaxe a Vilalba por Santa 
Icía

Xulio Xiz

A  pasada  fin 
semana estiven en 
Vilalba.  O  tema  é 
para  min 
importante  porque 
cada  vez  que  vou 
descubro  un 
aspecto  novo,  un 
sinal  de  progreso, 
un  punto  de 

referencia para acreditar o que medra o 
meu pobo.

Tamén outras cousas porque un, que non 
pode  presumir  de  vista  de  lince,  atopa 
problemas  para  circular  de  noite  pola 
zona  de  Ponte  Fabilus  onde  se  están 
facendo obras de ampliación da estrada 
sen a máis mínima sinalización. E un non 
sabe se vai ben, se vai polo medio, ou 
pola  vía  que  teñen  que  utilizar  os  de 
enfrente. É un grave perigo o que alí se 
está  planteando,  que  se  solucionaría 
cunha pintada de trazos amarelos, unhas 
luces  ou  calquera  outro  sistema  para 
axudar a circular ós que levamos os faros 
sin alinear, e a todos os demais tamén.

Fun á misa da Coral, que por certo soa 
de  marabilla  na  igrexa  parroquial.  Misa 
das  sete  e  media,  con  predominio  da 
terceira  idade.  Dos  máis  ou  menos 
sesenta asistentes,  absoluta maioría  de 
mulleres,  e só dúas persoas máis nova 
que  o  xovencísimo  cura  que  misa.  A 
Coral, ben como sempre.

Aínda  na  igrexa  poido  saudar  a  Visita, 
miña veciña, nai do actual bispo de Lugo, 
e a outros coñecidos que só vexo de ano 
en ano, tal día coma este. E ó Roquiña e 
a  Ofelia,  que  por  primeira  vez  están 
contemplando  a  actuación  da  Coral  en 
lugar de estar cantando con ela.

Logo,  concerto  da  banda  no  Auditorio 
Carmen  Estévez...  O  Director,  botou  o 
resto. Máis  de medio cento de músicos 
reforzados  polos  que  xa  están  fora 
estudiando  ou  traballando,  deron  un 
recital  magnífico  de  música  galega,  de 
zarzuela  ou  internacional.  O  Público, 

entregado, que hai que ter en conta que 
alí  estabamos  devotos-curiosos  pero 
tamén  pais,  tíos  ou  avós  dos 
xovencísimos  executantes,  que  algún 
media  menos  físicamente  que  o 
instrumento  que  tocaba,  pero 
moralmente  todos  teñen  unha  talla 
envidiable  e  unha  afección 
inconmensurable que hai  que manter e 
potenciar.

O Director fixo erguer, un a un, as novas 
incorporacións  á  banda,  perto  dunha 
ducia,  que  recibiron  os  aplauso  que  o 
respectable non regateou.

Antes  do  concerto,  exposición  colectiva 
de  novos  valores  pictóricos  vilalbeses 
entre  os  que  están  vellos  coñecidos,  e 
algún antigo compañeiro  de estudios. E 
cando  non  identifico  os  autores  polos 
nomes, teño quen me explique "quen ven 
sendo" cadaquén, de xeito que me queda 
moi clara a identificación.

Non  vou  moitas  veces  a  Vilalba,  pero 
cando vou aproveito o tempo...E a visita 
rematou  coa  tradicional  cea  no  Terra 
Chá, na que nos cruzamos coa executiva 
do PSOE na comarca, que saía da súa 
xuntanza política.

Na cea está o Alcalde, Xerardo Guizán 
coa súa dona. Por estar na cea da Coral 
non puido asistir ós catro magostos que 
tiñan  lugar  naqueles  momentos  no 
territorio do Concello. Aproveitou o tempo 
cantando unhas rancheras cos homes da 
coral,  demostrando que se quere darse 
de alta  na agrupación  non lle  vai  facer 
falla recomendación para ir cantar. El foi 
o  que  me  informou  que  unhas  luces 
como  lóstregos  ou  fuegos  que  vira  eu 
chegando a  Vilalba  eran,  precisamente, 
dun  dos  magostos,  posiblemente  o  de 
Sancobade.

Estaba  tamén  o  anterior  Alcalde,  Tito, 
coa  súa  dona.  Acababa  de  chegar  de 
Madrid,  e  como  xa  é  tradicional, 
arremeteu  –o  mesmo  que  don  Uxío  e 
Alfonso  Baamonde-  cun  Montecristo  do 
máximo calibre.

E o Roquiña e máis Ofelia, ós que animei 
a seguir cantando na coral que son aínda 
ben novos, e teñen – por historia familiar 
hacia arriba e hacia abaixo, que xa teñen 
dous netos músicos- moito que dicir  na 
canción vilalbesa.

En fin,  que como pode comprobarse,  a 
miña  visita  vilalbesa  deste  sábado  foi 
fructífera,  completa,  e  deixoume  unha 
lembranza garimosa que entra a formar 
parte da galería de recordos amistosos, 
casi  familiares,  coa  xente  da  Polifónica 
vilalbesa.
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Entregadas cinco 
vivendas protexidas 
rehabilitadas no centro 
histórico de Vilalba

Redacción

A  Consellaría  de 
Vivenda e Solo, que 
dirixe  a  nacionalista 
Teresa  Táboas  -na 
fotografía-,  entregou 
o  pasado  martes 
aos  seus 

adxudicatarios cinco vivendas protexidas 
de promoción pública (VPP) no Concello 
de Vilalba, situadas na rúa Manuel Mato, 
en pleno centro histórico  da  vila. Estas 
cinco  vivendas  foron  adxudicadas  en 
réxime de aluguer cunha renda mensual 
media para os adxudicatarios de 143 €.

O  delegado  provincial  da  Consellaría, 
Cosme  E.  Pombo,  acompañado  polo 
alcalde  de  Vilalba,  Xerardo  Criado, 
asinou os contratos de arrendamento e 
entregou  as  chaves  das  vivendas  aos 
seus  adxudicatarios.  Trátase  dunha 
promoción de 6 vivendas situadas na rúa 
Manuel  Mato,  en  pleno  centro  histórico 
de Vilalba, unha delas quedou vacante e 
será adxudicada en próximas datas entre 
os  solicitantes  inscritos  no  Rexistro  de 
Demandantes  de  Vivenda  Protexida. 
Estas vivendas teñen unha superficie útil 
de  entre  64  e  75  metros  cadrados  e 
contan  con  dous  dormitorios,  todas 
dispoñen  dunha  praza  de  garaxe 
vinculada e rocho.

A Consellaría de Vivenda e Solo fixo un 
investimento  de  502.202  €  na 
rehabilitación destas vivendas, que foron 
adxudicadas a mozos e mozas menores 
de 35 anos cuxos ingresos non superan 
2,5 veces o Indicador Público de Rendas 
de  Efectos  Múltiples  (IPREM),  é  dicir 
16.800  € ao  ano,  e  que  residen  ou 
traballan en Vilalba dende hai dous anos. 
Estas vivendas adxudicáronse en réxime 
de aluguer por un máximo de dez anos 
sen opción a compra. Os adxudicatarios 
dispoñen dun período inicial de 5 anos, a 
partir da sinatura do primeiro contrato de 
aluguer  coa  Administración,  prorrogable 
por  períodos  anuais,  ata  un  máximo 
doutros 5 anos –dez en total- se seguen 
a cumprir os requisitos de nivel de renda.

A Consellaría de Vivenda e Solo decidiu 
que estas vivendas non teñan opción de 
compra  porque  considera  necesario  ter 
un  parque  de  vivendas  protexidas  de 
titularidade  pública  que  vaian  rotando 

entre os posibles demandantes. Limítase 
a dez anos o período máximo de aluguer 
por entender que é un tempo suficiente 
para  que  as  persoas  inicialmente 
beneficiadas  melloren  a  súa  situación 
económica  e  poidan  acceder  a  outra 
vivenda.  Os  beneficiados  destas 
vivendas  poden  optar  a  outras 
promocións  de  vivenda  protexida  en 
réxime de compra.

Clube de Lectura Virtual 
Galicia-Portugal

Redacción

A  Fundación  Centro  de  Estudos 
Eurorrexionais Galicia-Norte de Portugal 
(CEER), en colaboración coa Consellería 
de  Cultura,  presentou  un  Clube  de 
Lectura Virtual que fomentará o consumo 
de literatura en galego e portugués entre 
a comunidade universitaria e estudantil e 
a  sociedade.  Para  elo  colabora 
estreitamente  coas  seis  universidades 
públicas  de  Galicia  e  do  Norte  de 
Portugal  non  desenvolvemento  de 
proxectos  comúns  que  contribúan  ao 
fomento e divulgación dá cultura galega e 

portuguesa,  non 
ámbito universitario.

A  iniciativa 
presentouse  hoxe 
xoves  non  Instituto 
Xelmirez  I  de 

Santiago nun acto non que participaron 
ou reitor dá USC e presidente do CEER, 
Senén  Varro;  ou  director  dá  Fundación 
CEER, Carlos Ferrás; ou responsable do 
Instituto Camoes en Vigo, Samuel Rego; 
e ou director do centro anfitrión, Manuel 
López Mejuto.

O  proxecto  materializarase  nunha 
plataforma  electrónica  vía  Internet  que 
sirva  como  punto  de  encontro  da 
comunidade estudantil  da Eurorrexión e 
como ferramenta de fomento da lectura a 
través de diversas actividades.

Sorrisos e boa colleita

Redacción

O  presidente  de  honra  do  Museo  do 
Humor, Xaquín Marín, coordinou a obra 
'Sorrisos  e  boa  colleita',  na  que 
participaron  creadores  como  Manel 
Cranio,  David  Rubín  ou  Kiko  dá  Silva, 
entre  outros,  ata  un  total  de  corenta 
humoristas  Galegos,  que  plasmaron  no 

libro  o  seu  compromiso  cara  ao  medio 
rural autóctono e o Banco de Terras de 
Galicia  (Bantegal),  nunha  iniciativa 
dirixida  a  promover  un  achegamento  á 
normativa  que  aspira  a  recuperar  a 
superficie  agraria  susceptible  de  ser 
cultivada  do  seu  estado  actual  de 
abandono.

Presidiron  a  presentación  da  obra  o 
vicepresidente da Xunta, Anxo Quintana, 
o  conselleiro  de  Medio  Rural,  Alfredo 
Suárez  Canal,  e  o  director  xeral  de 
Estruturas  e  Infraestruturas  Agrarias, 
Xosé  Carballido,  xunto  aos  autores  de 
'Sorrisos  e  boa  colleita'.  A  un  ano  da 
posta  en  funcionamento  do  Bantegal 
superáronse  os  obxectivos  iniciais  de 
lograr  a  cesión  de  500  leiras  tras 
contabilizarse  máis  de  800  leiras  e  de 
7.000 propietarios.

Papé’s de emprenta 
condenada. A escrita 
galega entre 1797 e 1846

Redacción

O  presente  libro 
editado  polo 
Consello  da 
Cultura  Galega, 
trata  de  xuntar  a 
labor  levada  a 
cabo  por  varios 
investigadores, 
fundamentalmente 
do  eido  filolóxico, 

que  teñen  abordado  a  traxectoria  do 
galego  na  prensa  de  inicios  do  século 
XIX.  Labor  que  se  veu  desenvolvendo 
dun  xeito  fragmentario  e,  en  ocasións, 
illado  e  que  agora  trata  de  recopilarse 
nesta obra, unha das máis senlleiras ata 
o de agora no seu xénero. Foi sobre todo 
grazas ás  descubertas  en  bibliotecas e 
arquivos privados que se fixo posible que 
de cando en cando as revistas científicas 
trouxesen  á  luz  documentos  en  galego 
destas  épocas  escuras  e  que 
permaneceran  inéditos  ou  longo  tempo 
ignorados.  Algúns  ata  levaban  máis 
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dunha  centuria  durmindo  no  fondo  das 
gabetas.  Trátase  en  calquera  caso  de 
documentos que veñen sendo, en moitos 
casos,  non  só  de  grande  importancia 
para  a  historia  da  nosa  lengua,  senón 
tamén para  a  historia  da  comunicación 
en Galicia.

A edición dos textos correu a cargo de 
Ramón Mariño Paz e a coordinación foi 
levada a cabo por Rosa Aneiros Díaz. No 
que atinxe ás notas histórico-biográficas, 
engargouse  X.  R.  Barreiro  Fernández. 
Ademáis,  cómpre  salientar  que  o  libro 
está accesible gratuitamente para todo o 
público,  pois  pode descargarse  da  web 
do CCG.

Vai ser que non...

Paulo Naseiro

Ao  chegar  estas 
datas o Concello de 
Vilalba, ao igual que 
moitos  outros, 
empéñase  en 

amolar a moitos cidadáns coa insistente, 
hortera  e  inaturábel  celebración  do 
Nadal:  Arcaicas  panxoliñas  proxectadas 
dende altofalantes pendurados da Casa 
da Cultura a toda hora, unha e outra vez; 
derroche de alumeado para incrementar 
a  débeda  con  Begasa...  En  fin.  O  de 
sempre. Ou máis ben, o de sempre, esta 
vez, non pode ser.

Teño  falado  algunha  vez  dende  as 
páxinas do diario de Lugo y su provincia 
contra  un  costume  que  me  amola 
particularmente:  máncame  a  min  tanto 
como  a  ela  ver  trepar  aos  temerarios 
operarios  municipais  pola  nosa  árbore 
totémica  para  cravarlle  restras  de 
lámpadas,  como se a vella  e achacosa 
Pradia,  pradairo  senlleiro  e  símbolo  de 
Vilalba  e  dos  vilalbeses,  tivese  que 
aturalo  todo  só  por  estar  aí,  por  ir 
aguantando década a década a incuria, a 
desidia  e  o  desprezo  dos  nosos 
gobernantes.  Máncame  porque  me  viu 
nacer,  literalmente,  diante  das  súas 
ponlas. Máncame porque me viu medrar, 
como a moitos dos meus veciños. Porque 
foi  testemuña de  amores e  desamores, 
porque embelece un pobo triste  e  gris, 
porque  está  aí  dende  que  temos 
memoria e moito máis alá.

Pero este ano, señor alcalde, non pode 
ser.  E  alédome  inmensamente.  A  nosa 
Pradia  figura  con  letras  de  molde  no 

Catálogo de Árbores Senlleiras de Galiza 
e, por tanto, goza da protección especial 
que lle outorga o Decreto 66/2007, do 22 
de marzo. Isto é:

Artigo  9º.-Protección.1.  As  árbores  e 
formacións senlleiras que se inclúan no 
catálogo  considéranse  protexidas  para 
todos os efectos.2. A protección implica a 
prohibición de calquera acción que poida 
afectar negativamente a súa integridade, 
a súa saúde e a súa aparencia

Así que, vaian pensando noutro exemplar 
menos  simbólico  ao  que  torturar  coas 
luminarias. Xa sei que non van renunciar 
ao  despilfarro  de  diñeiro  público  que 
supón celebrar unha festividade relixiosa 
coa  que  non  todos  os  que  pagamos 
impostos estamos de acordo, por moito 
respecto  que  nos  merezan  as  persoas 
crentes, e que por tanto tocarame aturar 
unha e outra vez o “pastores venid....”, o 
“arre  borriquito...” e  outras  tonadas  que 
xa levamos aburridas, de tanta repetición, 
nun bucle que semella inesgotábel. Pero 
á Pradia, dende xa, non a poden tocar.

Aí  está,  para  velar  porque  así  sexa,  o 
delegado provincial de Medio Ambiente, 
o  noso  común  amigo  Duarte  Vidal, 
responsábel  do  cumprimento  da  norma 
e,  feliz  coincidencia,  vilalbés  de  pro  e, 
imaxino,  estrito  cumpridor  do  seu 
cometido.  E,  se  non,  se  aínda  así 
optaran, que non creo, por saltar por riba 
da legalidade, sempre quedará denunciar 
formalmente  o  caso  diante  da 
Consellaría.

E, por certo, agora que o penso, tamén 
haberá  que  ir  revisando  a  lexislación 
contra  a  contaminación  acústica,  non 
cren?

Pretextos e textos

Mario Paz González

Calquera  pretexto  que  contribúa  a 
achegar  aos mozos á lectura na época 
actual  é  abondo  válido.  Sobre  todo  se 
serve para axudarlles a dar ese salto, tan 
difícil  por  outra  banda,  desde  os 
necesarios  libros  de  literatura  xuvenil, 
que  tanto  proliferan  hoxe  en  día,  ás 
lecturas  para  adultos.  Se  ese  pretexto 
pasa, ademáis, por achegalos á obra de 
verdadeiros clásicos contemporáneos de 
calquera  literatura  e  en  calquera  lingua 
benvido sexa.

Hai  tempo merquei  por  casualidade  un 
libro  que,  naquel  entón,  por  falta  de 

tempo suficiente, pasou a adormecer no 
limbo  das  miñas  estanterías,  como  ao 
final lles remata ocorrendo a moitos, ás 
veces de xeito indefinido (aínda que, iso 
si,  sempre  en  boa  compaña).  Sen 
embargo, neste caso, o azar fixo que de 
novo voltase a toparme con el un dia no 
que  andaba  (non  me  avergoña 
recoñecelo)  preguizoso  pola  casa  e  na 
procura  dalgunha  lectura  edificante  ou, 
cando menos, entretida. Decateime entón 
de que, sen ningunha dúbida, este libro 
podería ser un deses pretextos aos que 

me referín nas liñas 
iniciais deste artigo.

Baixo o título de 39 
escritores  y  medio 
(Siruela,  2006) 
reúnense  os 
retratos  literarios  e 
pictóricos  de  varios 
autores  en  lingua 
castelá  dos  que  os 
cubanos  Lezama 
Lima  e  Virgilio 
Piñera forman o «un 

e  medio».  Os  autores  do  volume,  o 
xornalista  Jesús Marchamalo e o pintor 
Damián  Flores,  foron  poñendo  estes 
retratos  no  seu  día  na  rede  baixo  o 
epígrafe  aglutinador  de  Viaxeiros  e 
estables  na  sección  «Rinconete»  do 
Centro Virtual Cervantes. A súa xuntanza 
neste volume constitúe, como proclama o 
prologuista  César  Antonio  Molina,  «un 
repaso a moitos dos nomes da literatura 
contemporánea  en  español»,  o  que 
inclúe,  como  é  obvio,  a  autores  de 
ámbolos  dous  lados  do  Atlántico, 
achegando  «unha  dimensión  da  súa 
literatura  que  se  enriquece  con  todos 
eses  trazos  ás  veces  complementarios, 
tamén ás veces contraditorios».

Aínda que a selección ofrecida (en orde 
alfabética) baséase, principalmente, nos 
gustos  persoais  dos  dous  autores, 
chama a atención a súa  amplitude e o 
seu carácter heteroxéneo, así como certa 
idoneidade  na  elección,  pois  ningunha 
das  reseñas  ven  sendo,  logo  de  lela, 
menos atractiva ca outra. Cada un destes 
sucintos  perfís  non  só  contén  entre  as 
súas  pretensións  a  de  provocar  a 
curiosidade do futuro lector  que, talvez, 
apenas  se  ten  achegado  á  obra  dos 
escritores  incluidos,  senón  que,  ao 
mesmo  tempo,  revelará  a  aquel  outro 
máis  avezado  aspectos  case 
descoñecidos ou  insólitos,  pero sempre 
atractivos,  de  cada  un  dos  personaxes 
retratados.  Así,  imos  coñecendo 
curiosidades  como  as  mexadas 
extemporáneas de Alberti no Madrid dos 
anos  vinte,  a  estrambótica  orixe 
(segundo  Monterroso)  da  senlleira 
fecundidade creativa de Max Aub, como 
un día a asistenta de Cela ordenou a súa 
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biblioteca para desesperación  do Nobel 
(ou  unha  anécdota  similar  que  lle 
aconteceu  a  Onetti),  o  sempiterno 
dandismo  de  Cernuda,  as  surrealistas 
escusas  proporcionadas  de  cotío  por 
Macedonio  Fernández,  as  sombrías  (e 
desgrazadamente  premonitorias) 
humoradas de García Lorca, unha máis 
que curiosa historia relativa á conspicua 
barba de Oliverio Girondo, a insonorizada 
habitación  do  sempre  obsesivo  Juan 
Ramón Jiménez, a «casa automatizada» 
de Oliverio Lanza, o palíndromo (aos que 
era  tan  afeccionado)  co  que  Augusto 
Monterroso  sacaba  a  relucir  o  seu 
diminutivo (el que tamén foi tan diminuto, 
aínda que só de estatura), os case vinte 
gatos cos que convivía María Zambrano 
e  un  longo  etcétera.  A  brevidade  dos 
textos,  pero,  sobre  todo,  a  frescura  e 
amenidade  do  estilo  co  que  están 
escritos, fan que a lectura sexa sempre 
enriquecedora  e  calquera  cousa  menos 
aburrida.

O  libro  compleméntase  de  xeito 
apropiado  cunha  concisa  biografía  de 
cada un dos escritores retratados na que 
se  inclúen  os  títulos  das  súas  obras 
fundamentais e, nalgúns casos, algunhas 
páxinas web vinculadas a cada autor. En 
fin,  unha proposta  saludable  de  lectura 
para  achegármonos  a  outras  lecturas, 
pois, no fondo, niso mesmo se basea a 
cultura,  en  ir  tecendo  redes  entre  uns 
textos  e  outros,  entre  uns  autores  e 
outros ou entre uns lectores e outros.

Ilustración: Damián Flores

39 escritores y medio.
Jesús Marchamalo e Damián Flores.
Madrid: Siruela.
208 p.

Illas de San Simón e San 
Antón: a recuperación 
dun sitio histórico

Redacción

O director  Xeral  de Patrimonio Cultural, 
Felipe Arias,  e  o  xerente da  Fundación 
Illa  de  San  Simón,  Xabier  Méndez, 
presentaron  o  pasado  sábado  22  ás 

17.30h  no  Auditorio  Multiusos  da 
Fundación  os  dous  volumes  e  o  DVD 
"Illas  de  San  Simón  e  San  Antonio,  a 
recuperación  dun  sitio  histórico",  que 
recollen  o  devir  histórico  e  proceso  de 
revalorización deste punto da ría de Vigo. 
A obra, de dous tomos, foi editada pola 
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e 
a Fundación Illa de San Simón.

O primeiro adicase a repasar as etapas 
da vida do arquipélago, cunha cronoloxía 
que abrangue a súa evolución desde a 
Prehistoria  ata a actualidade deténdose 
nos puntos máis coñecidos do seu devir 
como a Batalla  de Rande (asinado por 
Jorge  Guitián),  o  asentamento  dun 
lazareto  marítimo  (Xavier  Luaces  e 
Cristina Toscano), e a reutilización da illa 
como  cadea  (Antonio  Caeiro,  Xoan  A. 
González,  Clara  María  de  Saá  e  Xosé 
María Álvarez Cáccamo).

O segundo volume expón o proxecto de 
recuperación  das  illas:  a  rehabilitación 
das  súas  instalacións  e  a  súa 
dignificación ao convertelas nun espazo 
público  con  nome  propio  dentro  da 
memoria  histórica  colectiva.  En  total 
suman  case  setecentas  páxinas  que 
constitúen  un  exhaustivo  repaso  polos 
episodios  máis  importantes  do  enclave, 
así  como  a  labor  emprendida  pola 
Consellaría  de  Cultura  e  Deporte  por 
recobrar o seu uso público e declarala a 
"Illa  da  Memoria".  Xunto  cos  dous 
volumes,  a  edición consta dun DVD de 
algo máis de 40 minutos de duración nos 
que se recompila a información exposta 
nos  dous  volumes  con  abundante 
material audiovisual.

Vilalba 1929

Redacción

Exemplos  recentes  como  o  da 
dixitalización  dos  fondos  da  Real 
Academia Galega el o Catálogo Castelao 
son boa proba de que no eido cultural as 
aplicacións das novas tecnoloxías poden 
ter  un uso máis  que desexable. Dalgún 
xeito,  quizáis  aínda  impreciso,  isto  irá 
achegándonos  a  converter  algún  día  a 
Internet  nunha  especie  de  grande 
biblioteca  (aquela  “Biblioteca  de  Babel” 
imaxinada  por  Borges)  ou  nun  museo 
dixital, accesibles para calquera que, por 
diversas  circunstancias  non  poda 
achegarse a os lugares onde se atopan 
os documentos orixinais ou as obras de 
arte que se desexen consultar.

Dentro  dos  cada  vez  máis  numerosos 

programas e proxectos que participan na 
dixitalización de arquivos (ben sexan de 
libros,  imaxes,  vídeos,  audio,  etc.) 
impulsados  polos  organismos, 
institucións  ou  bibliotecas  téñense 
procurado  sempre  dous  obxectivos 
primordiais coma mínimo: a mellora nas 
condicións  de  accesibilidade  e  a 
conservación. Ámbolos dous por razóns 
obvias: o primeiro, porque un documento 
dixital  ten  dispoñibilidade  para  moitos 
usuarios  ao mesmo tempo en  calquera 
lugar  do mundo e en calquer  momento 
do  día  (ou  da  noite);  o  segundo,  por 
cuestións  lóxicas  de  preservación  dos 
efectos  da  manipulación  física  dos 
documentos ou obras artísticas orixinais.

No que atinxe a Vilalba, concretamente, o 
Instituto  de  Estudos  Chairegos  anda  a 
facer  unha grande  labor  (non  sabemos 
se  sempre  recoñecida)  no  referente  á 
conservación  dos  fondos  fotográficos 
privados e públicos relacionados coa vila 
e a bisbarra. Tal vez sería xa o momento 
de  engadir  a  estes  fondos  un  arquivo 
tamén  dixitalizado  de  imaxes  en 
movemento  (vídeos,  películas…),  así 
como de arquivos de son. Non hai dúbida 
de que o poder da imaxe fixa, pero tamén 
en movemento, ten sido crucial ao longo 
de  todo  o  século  XX,  nos  grandes 
acontecementos da Historia, pero tamén 
na  intrahistoria  que  todos  nos  imos 
construíndo día a día.

En fin, todo isto é doado propoñelo, pero 
non  tanto  facelo  e  para  iso  compriría 
unha  aposta  firme  por  parte  das 
institucións  (Concello,  Diputación, 
Consellería...) para levalo a bo termo.

Cartas a Antón [179]

Bernardo García Cendán

Lugo, 21 de nov do 2008

Meu caro Antón:

Xa  vexo,  meu  amigo,  que  non  te 
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avisaron, pero non te amouques porque 
xa  somos  dous.  A  min  tampouco  me 
dixeron  nada.  E  ti,  por  certo,  nunca 
cantaches  na  Coral  Vilalbesa,  eu  si;  ti 
non fuches dos fundadores aló polo 62, 
eu  si.  Ti  non  te  ocupabas  de  dirixir 
barítonos e baixos, eu si. Ti non suaches 
a gota gorda, no verao, metido naqueles 
locais que os Guntín ocupaban na praza, 
fronte  á  igrexa,  para  aprendermos  O 
Consolo.  Eu  si  pasei  quenturas 
compartidas co Goldar e con Alfonso de 
Burgás que en paz descanse. E co Toñito 
Paz,  por  exemplo,  do  que  algún  día 
cómpre  falar.  Así  que,  Antón,  non  te 
queixes de ter que saber polo xornal, a 
toro  pasado,  que  A  Coral  Vilalbesa 
reuniuse  en  plano  de  festa  para 
outorgarlle  unha  homenaxe,  seica  moi 
sentida,  ao  noso  amigo  Pepe  Roca, 
quero dicir, ao noso Roquiña de sempre. 
Eu tamén che confeso que sentín non ter 
sido  avisado  porque,  aínda  que  agora 
non  podo  cantar,  síntome  dalgún  xeito 
pertencente  á  Coral  e  tento  seguir  os 
seus  avatares,  para  gozar  dos  seus 
éxitos  e  animar  canto  podo  se,  por 
momentos,  a  cousa  decae.  Por  certo, 
cando han volver os moitos que estiveron 
e aínda cantan moi ben?. Pero, máis que 
pola  Coral  mesma,  lamento 
especialmente,  neste  caso,  non  o  ter 
sabido porque faría o posible por estar e 
loar  coa  miña  presenza  a  figura  do 
Roquiña,  un  auténtico  paradigma  de 
músico popular e entusiasta que eu fun 
admirando ao  longo da  miña neneza e 
adolescencia e que agora aínda suscita 
no  meu  interior  esa  nostalxia  cuasi-
romántica  que  os  que  xa  temos  anos 
demais non confesamos, por pudor, pero 
que revive,  sen pedir  permiso, cando a 
ocasión se presta. Xa sabes, Antón, que 
os do teu tempo, e tamén do meu, non 
podemos esquecer aqueles sábados nos 
que pola tardiña se cortaba o pelo ao son 
dunha habanera froito dun Mato, facíanse 
zapatos con melodía dun valls do Manolo 
do Longo ou se acariñaba a madeira dun 
moble en construción ao ritmo da xota da 
Romaxe de Tardade. Fermosa mocidade 
na que viviamos a vida vilalbesa baixo o 
imperio, por unha vez agradable, do do-
re-mi-fa-sol  con  mandolina.  Non  se 
concibe o Roquiña sen os seus remates 
agudos de tenor indiscutible na Misa de 
Perossi,  e  moito  menos  sen  o  seu 
saxofón nas mans. Supoño que aínda se 
derrete de satisfacción  cando escoita  a 
sonoridade  tibia,  acariñante  e  case 
humana dese instrumento nas mans dos 
seus netos que, por fortuna, tamén aman 
a música.

Vivir  nun pobo pequeno sempre tivo as 
súas  dificultades  das  que  tanto  lles 
comprace  falar  aos  sociólogos,  pero 
tampouco se privan estes estudosos de 
loar o moito que ten de positivo. Porque 

nun  ámbito  comunitario  a  xente  ten 
rostro,  ten  nome,  ten  biografía,  e 
ademais,  en  cada  persoa,  amoréase 
unha chea de  lembranzas  que son,  en 
substancia,  a  transparencia  dese 
colectivo que todos formamos. Isto é algo 
que  ti,  Antón,  me  repites  a  cotío,  e 
seguramente tes razón cando te laias de 
que non facemos dabondo para que ese 
nome persoal, esa figura que se nos fixo 
tan  próxima,  eses  pequenos 
protagonismos  cos  que  se  foi  fiando  o 
tecido da nosa historia local saian á luz 
algún  día  e  teñan  o  seu  momento  de 
gloria para gozo de todos nós. Como é, 
por  exemplo,  o  caso  do  Santiago 
G.Cillero  que  aínda  fai  fermosas 
cancións  non  editadas.  Ou  como  é  o 
caso,  agora,  do  Roquiña.  Non  che 
estrañe,  pois,  meu  amigo,  que  eu 
aproveite as túas pícaras observacións e 
as túas reprimendas de cabreado veciño 
para poñer nestas cartas as referencias 
que ti non queres deixar que se perdan 
no río terrible do silencio. Curiosamente, 
non hai moito falábasme de que ninguén 
lle agradeceu publicamente ao Carlos G. 
Osa que tivese a valentía  de emprazar 
na  indiscutible  dereita  vilalbesa  o 
contrapunto  dun partido  nacionalista  de 
esquerda. E agora é momento axeitado, 
insístesme, de poñer en alto o nome de 
Martín  que,  nese  mesmo ámbito  hostil, 
foi  quen  de  ir  sementando 
paseniñamente,  con  anos  de  esforzo, 
unhas ideas socialistas que, esperemos, 
non  sexan  deturpadas  por  intereses 
espurios.  Pois  ben,  meu  Antón,  eu 
tampouco  quero  que  o  silencio  rele  os 
méritos  destas  persoas,  porque  estou 
seguro de que non haberá vilalbés ben 
nacido que, aínda que non chegue nunca 
a  darlles  o  voto,  non  recoñeza  a 
importancia de ter alternativas, porque tal 
é  riqueza  da  variedade  que  toda 
intelixencia normal acepta e aplaude.

E xa vai ben por hoxe. Cando comecei a 
escribir  non  agardaba  unha  misiva  tan 
longa.  Cóidate  e  non  deixes  de 
amolarnos coas túas andrómenas. Unha 
aperta. Bernardo

Juan Gómez-Jurado 
presenta a sua terceira 
novela en Vigo

Manuel París

Na tarde  de  hoxe  tivo  lugar  en  Vigo  a 
presentación  do  novo  libro  de  Juan 

Gómez-Jurado,  escritor  madrileño 
afincado en Compostela. Baixo o título El 
emblema  del  traidor  (Plaza  &  Janés, 
2008)  atopamos  unha  novela  ben 
contextualizada  e  documentada,  unha 
obra  moi  completa  á  que  non  lle  falta 
ningún  ingrediente.  De  feito,  foi 
galardoada o pasado mes de setembro 
co  Premio  Ciudad  de  Torrevieja  -VII 
edición-, dotado con 360.000 euros.

O acto de presentación de El  emblema 
del traidor celebrouse na Casa do Libro 
da  cidade  olívica  ás  oito  da  tarde,  e 
contou  coa  presenza  do  xornalista 
Moncho  Paz,  que  fixo  de  mestre  de 
cerimonias  nunha  sala  abarrotada  de 
público. Tras o éxito acadado por Espía 
de  Dios  e  Contrato  con  Dios,  que 
chegaron  a  converterse  en  dous  best-
seller,  a  nova  obra  de  Gómez-Jurado 
supera todas as expectativas. En verbas 
do autor, "con este relato o leitor atopará 
emoción  e  intriga,  ademáis  de  ter  a 
oportunidade  de  coñecer  mellor  o 
período  histórico  da  Alemaña  de 
entreguerras".

A  acción  desenvólvese  precisamente 
nesa  época,  onde  o  seu  protagonista, 
Paul Reiner, descobre que o seu pai foi 
asasinado,  un  feito  que  provoca  que 
paseniñamente  vaia  afondando  nunha 
realidade que non vai ser do seu agrado. 
E  tamén  nunha  vinganza  na  que 
interveñen  a  masonería  e  o  contexto 
histórico  que  caracterizou  ao  devandito 
período.  A  trama  da  obra  parte  dunha 
historia  real,  acontecida  no  estreito  de 
Gibraltar en 1940, que un libreiro de Vigo 
contou a Gómez-Jurado e  Moncho Paz 
nunha fría noite de outono hai un par de 
anos.

Trátase  das 
peripecias  de 
Manuel  González 
Pereira,  ex-
capitán  da 
Armada 
Española,  que se 
arriscou  a  ir  ao 
cárcere  despois 
de  salvar  a  vida 
de  catro 
xermanos  a 

piques  de  naufragar  nunha  patera, 
poñéndoos a salvo en Portugal. De ese 
ex-capitán  o libreiro  herdou o  emblema 
de ouro que da título ao libro: unha águia 
bicéfala  sobre  unha  cruz  de  ferro  cun 
enorme  diamante  incrustado  no  peito. 
Tras  investigar  sobre  a  peza,  Gómez-
Jurado  descubriu  que  era  un  símbolo 
masónico  de  altísimo  rango  que,  ao 
parecer,  pertenceu  a  unha  persoa  que 
traicionou ás lóxias masónicas durante a 
época dos nazis.
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El  emblema  del  traidor  tamén  foi 
presentado  o  pasado  día  14  en 
Compostela, polo escritor Alfredo Conde. 
Mañá terá lugar outro acto en A Coruña, 
na sala de Ámbito Cultural  de El  Corte 
Inglés, que contará coa participación do 
xornalista  Ernesto  Sánchez  Pombo, 
subdirector  de  La  Voz de  Galicia.  Para 
máis  información  sobre  o  libro,  pódese 
visitar  a  páxina 
www.elemblemadeltraidor.com

Proxecto Galicia e 
Heráldica

Redacción

Proxecto Galicia é un proxecto editorial 
de  Hércules  de  Edicións  que  xa 
superou o medio centenar de tomos. O 
seu principal obxectivo é recoller todo o 
coñecemento sobre Galicia e contribuír 
na construción da identidade do pobo 
galego, o que inclúe estudos variados 
sobre  Historia,  Arte,  Xeografía, 
Cartografía,  Antropoloxía,  Literatura, 
Botánica, Zoología, Ecoloxía, Dereito e 
agora  Heráldica.  Por  iso,  en  2007, 
Proxecto  Galicia  recibiu  a  Medalla 
Castelao,  un  dos  galardóns  máis 
prestixiosos da  comunidade,  pola  súa 
contribución  a  engrandecer  a  nosa 
terra.

Agora, inaugurando a serie "Heráldica, 
Xenealoxía  e  Nobiliaria",  continúase 
este  ambicioso  proxecto.  Os 
encargados  de  dar  a  coñecer  a  obra 
son Carlos Acuña Louro, presidente da 
Asociación de Xenealoxía, Heráldica e 
Nobiliaria  de  Galicia;  Luís  Valero  de 
Bernabé e Martín de Eugenio, director 
do Colexio Heráldico de España e das 
Indias,  Mª  Xosé  Bravo  San  José, 
concelleira  delegada  de  Cultura  e 
Museos  Científicos  do  Concello  dá 
Coruña, e Francisco Rodríguez Igrexas, 
presidente  de Hércules  de Edicións  e 
editor do Proxecto Galicia.

A  serie  consta  de 
cinco  volumes  nos 
que  se  reproducen 
as  dúas  mil  labras 
máis  representativas 
de Galicia. Pois non 
é  unha  novidade 

saber que a nosa terra posúe unha das 
heráldicas  máis  ricas  e  variadas  de 
Europa. Tanto en cidades, como vilas e 
aldeas  abundan  os  escudos 
blasonados  en  pedra  que  adornan 
fachadas  de  edificios,  monumentos, 
templos  e  sepulcro.  Doutra  banda, 
arquivos e bibliotecas están cheos de 

árbores  genealóxicos  e  outros 
documentos que recollen multitude de 
emblemas  heráldicos.  Os  catro 
primeiros tomos referiranse á heráldica 
xentilicia  e  familiar,  mentres  que  o 
quinto abordará a heráldica municipal e 
institucional.  Nestes  volumes 
establécese  a  orde  cronolóxica  das 
pedras  de  armas,  o  que  permite 
entender  a  composición  heráldica, 
genealóxica e nobiliaria  de Galicia  en 
cada intervalo temporal desde o século 
XII  até  os  nosos  días.  Preto  de  40 
expertos  e  investigadores  participaron 
na  elaboración  da  serie  buscando 
manter  todo  o  rigor  e  estruturando  o 
traballo de forma divulgativa co fin de 
achegalo  tanto  aos  expertos  como  a 
todos  os  lectores.  Ao  parecer,  esta 
sería a primeira vez que en Galicia, e 
en  España,  realízase  un  estudo 
horizontal  pormenorizado de todos os 
aspectos  concretos  de  cada  época, 
década a década, reinado a reinado, e 
século a século.

Foro de Cultura Local

Redacción

O  Consello  da  Cultura  Galega  ten 
convocado o Foro de Cultura Local co 
fin de reflexionar sobre o papel actual 
das  asociacións  de  cultura  das  vilas 
galegas. Trátase de definir novas vías, 
instrumentos  e  horizontes  de 
actividade  cara  ao  futuro.  Neste  foro 
intervirán  coñecidos  persoeiros  coma 
José  María  Pérez  (PERIDIS),  Juan 
Carlos  Prieto,  Pablo  Meira,  Carlos 
Méixome,  Carlos  Forcadell,  Manuel 
Gago  e  Alfredo  Erias.  Tamén 
participarán  representantes  de 
diferentes concellos galegos.

Non  cabe  dúbida  de  que  moitas 
asociacións, así como outras entidades 
de cultura local teñen desenvolvido no 
ámbito galego desde hai moito máis de 
vinte  e  cinco  anos  un  labor  e  unha 
función  educadora  que  se  poderían 
calificar  de  insubstituíbles  no  que  se 
refie  a  promoción  e  divulgación  dos 

estudos  e  coñecementos  sobre  a 
historia  e  os  diferentes  tipos  de 
patrimonios  locais.  Isto  ten  permitido 
ademáis  a  conservación  e  posta  en 
valor  destes  patrimonios  materiais  e 
espirituais que, doutra maneira, ficarían 
hoxe  totalmente  esquecidos, 
desaparecidos ou en vías de extinción. 
Tendo en conta a peculiar organización 
social galega, non é desacertado dicir 
que  este  labor  foi  especialmente 
salientable nas vilas onde a tradicional 
ausencia  de  institucións  culturais  foi 
particularmente  solucionada  polas 
asociacións de cultura local.

Por este motivo o Consello da Cultura 
Galega, consciente do importante labor 
destas asociacións pero tamén do feito 
de que as circunstancias sociopolíticas 
en Galicia mudaron moito nas últimas 
décadas, promove un foro de reflexión 
sobre  o  papel  actual  destas 
asociacións.

A xuntanza tenta ser un debate aberto 
entre  os  representantes  das 
asociacións  culturais  galegas  que 
permitirá  a  reflexión  aberta  sobre 
experiencias  actuais  doutras 
comunidades  autónomas,  sobre  os 
estudos sociolóxicos centrados no seu 
papel  en  Galicia  e  sobre  os  novos 
instrumentos  de comunicación que as 
novas tecnoloxías ofrecen. Este debate 
tentará identificar con claridade o novo 
contexto  sociopolítico  no  que  se 
desenvolve o  seu traballo,  pero sobre 
todo definir novas vías, instrumentos e 
horizontes de actividade cara ao futuro. 
Deste  xeito,  o  papel  de interlocutor  e 
promotor  cultural  que  sempre 
desempeñaron  estas  asociacións  non 
esmorecerá  diante  dos  novos  retos  e 
poderá servir para encarar con eficacia 
e acerto o futuro.

Castelao on-line

Redacción

O  presidente  da  Deputación  de 
Pontevedra,  Rafael  Louzán,  presentou 
no  Museo  Provincial  o  catálogo  de 
fondos  dixitalizados  da  obra  de 
Castelao, que recolle na Web do Museo 
preto  de  dous  mil  debuxos  do 
intelectual galeguista.
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Este catálogo inclúe 
toda a obra plástica 
do  rianxeiro 
custodiada  neste 
Museo,  un  total  de 
1.611  traballos,  dos 
que  a  súa  maioría, 
1.549  pezas,  son 
debuxos,  entre 
caricaturas,  carteis, 
retratos  de  cegos, 
de  emigrantes,  de 
músicos,  de  homes 
e  mulleres,  de 

negros, de vellos, de temas de mar e 
relixiosos ou máscaras e paisaxes.

A  procedencia  destas  pezas 
corresponde  ás  obras  «Álbum  e 
debuxos  de  Bretaña»,  «Álbumes  de 
Guerra»,  «As  cruces  de  pedra  en 
Galicia  e  na  Bretaña»,  «Cousas  dá 
vida.  As  mulleres»,  «Debuxos  de 
negros», «Diario de 1921», «Vos dous 
de  sempre»,  «Cousas  dá  vida.  Vos 
homes»  e  «Vos  vellos  non  deben 
namorarse».

Neste estupendo catálogo, a través de 
sinxelas procuras, poderase contemplar 
ao detalle cada unha das súas pezas 
grazas  ao  sistema  de  reprodución 
fotográfica,  sistema  implantado  nas 
webs  de  moitos  museos  do  mundo 
pero  que,  neste  caso,  presenta  a 
singularidade  da  excepcional  calidade 
que  alcanza,  ao  permitir  a 
contemplación ao detalle de cada peza 
de  xeito  minucioso.  En  cada 
reprodución  de  peza  facilítase 
información técnica que, ao parecer se 
irá enriquecendo con novas entradas e 
datos.

Dixitalización dos 
fondos da Real 
Academia Galega

Redacción

A  conselleira  de 
Cultura  e  Deporte, 
Ánxela Bugallo, e o 
presidente  da  Real 
Academia  Galega, 

Xosé  Ramón  Barreiro  Fernández, 
asinaron  hoxe  día  19  pola  mañá,  na 
Coruña, un convenio co fin de realizar 
unha copia dixital este ano e o vindeiro 
boa  parte  dos  documentos  que  se 
conservan na biblioteca e o arquivo da 
Real  Academia  Galega  (RAG).  Estes 
traballos serán financiados con 149.000 

euros  pola  institución  Cidade  da 
Cultura de Galicia. A decisión vén dada 
pola importancia para a cultura galega 
dos  fondos  que  garda  a  Real 
Academia.  O  obxectivo  é  asegurar  a 
súa conservación, facilitar o seu acceso 
e  estudo  e  difundir  á  sociedade  este 
patrimonio. Estes  fondos bibliográficos 
e  documentais,  unha  vez  convertidos 
ao  formato  dixital,  pasarán  a  formar 
parte dos fondos dixitais da propia RAG 
e  tamén  do  Arquivo  Nacional  e  da 
Biblioteca  Nacional  de  Galicia. Tamén 
poderán  ser  consultados  por  toda  a 
sociedade,  e  en  especial  polos 
investigadores  interesados  no  seu 
estudo, a través de Internet.

A  Consellaría  de  Cultura  e  Deporte 
está  a  traballar  nun  ambicioso 
programa  de  dixitalización,  que 
pretende incorporar a cultura galega á 
sociedade  do  coñecemento.  Por  iso, 
coa  Real  Academia  Galega  a 
Consellaría  de  Cultura  comeza  a 
dixitalización dos fondos das principais 
institucións culturais do país e da súa 
documentación culturais,  sexa escrita, 
sonora ou audiovisual. Desta  maneira 
tanto  o  Arquivo  Nacional  como  a 
Biblioteca  Nacional  están  a  colaborar 
coas  principais  institucións  culturais 
nun  proceso  de  modernización  neste 
eido  que  ten  un  carácter  estratéxico 
para o país.

Este  fondo  permitirá  non  só  unha 
mellor  conservación  do  patrimonio 
documental,  e  o  seu  mellor 
coñecemento  e  difusión, 
democratizando  o  acceso  á  cultura, 
senón  tamén,  e  sobre  todo,  a 
recuperación  de  fondos  documentais 
inéditos  ou  pouco  coñecidos,  pois 
moitos deles atópanse depositados fóra 
de Galicia e a reconstrución virtual de 
fondos  fragmentados  físicamente  e 
dispersos entre varias localizacións. O 
plan  de  dixitalización  dos  fondos 
documentais da Real Academia Galega 
conecta e baséase no traballo que xa a 
está a desenvolver a propia institución. 
Por  iso,  o  primeiro  fondo  que vai  ser 
dixitalizado  é  o  dos  Irmáns  de  la 
Iglesia,  figuras  sobranceiras  do 
Renacemento cultural galego do século 
XIX.  En  fases  posteriores,  o  plan  de 
dixitalización  abordará  outros  fondos 
ata  completar  o  elenco  dos  que 
integran  o  seu  arquivo  e  a  súa 
biblioteca,  incluíndo  o  propio  fondo 
documental  da  Academia  Galega. 
Tamén se acometerá a dixitalización de 
fondos  de  personaxes  senlleiros  da 
cultura galega como Marcial del Adalid, 
Manuel  Curros  Enríquez,  Leiras 
Pulpeiro, Eduardo Pondal, Villar Ponte, 

Suárez Picallo ou Pascual Veiga, entre 
moitos  outros. Dixitalizaranse ademais 
unhas  8.000  páxinas  de  publicacións 
periódicas,  correspondentes  a  33 
títulos  ou  cabeceiras  e  un  total  de 
121.320  páxinas  de  fondos 
bibliográficos,  correspondentes  a  792 
obras.Entre  os  tesouros  da  biblioteca 
da  Academia  dixitalizaranse  obras  de 
Concepción  Arenal,  Alfredo  Brañas, 
José  Rodríguez  Carracido,  Manuel  e 
Miguel  Colmeiro,  Manuel  Curros 
Enríquez,  Joaquín  Díaz  de  Rábago, 
Juan  Durán  Loriga,  Manuel  Murguía, 
Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, 
Nicomedes  Pastor,  Eduardo  Pondal, 
Benito  Vicetto  ou  José  Villamil.  As 
publicacións  máis  destacadas  son: 
Estado  Mayor  (Lugo,  1811),  Exacto 
Correo  de  España  en  la  Coruña  (A 
Coruña,  1810-1815),  La  Oliva  (Vigo, 
1856-1857), El Miño (Vigo (1857-1868), 
El  Criticón  (A  Coruña,  1885),  El 
Defensor de Galicia (A Coruña, 1856) 
ou  La  Ilustración  de  la  Coruña  (  A 
Coruña, 1860-1865).

Terrorismo en Vilalba

Xulio Xiz

O  corpo  pídeme  escribir  sobre  a 
queima  de  dous  camións  perto  de 
Vilalba,  noticia  da que  se  fixeron  eco 
numerosos medios informativos.

Dame magoa e carraxe cando vexo ou 
escoito unha nova relativa a Vilalba que 
nos aparta da normalidade, que nos fai 
protagonistas de violencia, que nos fai 
noticia por motivo innoble.

En todos os sitios pode pasar algo así, 
de  feito  en  todos  os  lugares  pasan 
cousas a diario, das que algunhas se 
coñecen  e  outras  non,  das  que 
algunhas merecen comentario e outras 
se comentan por si  soas. Neste caso, 
sóubose dela moi lonxe, coméntase por 
si  soa  pero  tamén  merece  recordala 
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para escarnio dos seus autores.

Que  dous  camións  ardan  de 
madrugada en Santaballa pode ser un 
accidente,  pero  non  o  foi.  Hai 
antecedentes de agresións a camións, 
pero  ningunha  coma  esta,  que  puido 
desembocar nunha traxedia.

Os  que  queimaron  os  camións  tiñan 
que  saber  que  normalmente  estes 
vehículos  non  son  dunha  empresa, 
senón que adoitan ser  propiedade do 
condutor  que  o  explota  de  xeito 
autónomo,  traballando  en  exclusiva 
para  unha  empresa  determinada,  e  o 
camión  vai  rotulado co nome e logos 
desa  empresa.  Pero  é  o  traballador-
propietario quen vai pagando o custoso 
camión co produto do seu traballo.

E cando hai algún tipo de conflito entre 
empresas  e  transportistas,  os 
camioneiros  están  no  medio  e  medio 
do  problema  pero  non  representan  á 
patronal,  senón que normalmente son 
a  parte  máis  feble,  a  que  paga  os 
pratos rotos.

Tiñan  que  saber  tamén  os  terroristas 
agresores que nestes grandes camións 
os  condutores  dormen  nas  mesmas 
cabinas,  dunha banda,  aforran gastos 
importantes nos hoteis, e doutra porque 
así poden precisamente vixiar camión e 
carga  que  doutra  maneira  estarían 
desguarnecidos  durante  a  noite,  a 
expensas  de  calquera  roubo  ou 
destrución. E visto está que fan ben en 
permanecer vixiantes día e noite para 
evitar – como estes dous transportistas 
fixeron-  a  destrución  dos  seus 
vehículos,  xa  que  aínda  que  o  lume 
afectou  á  caixa,  a  cabeza  tractora,  o 
máis  valioso  do  vehículo,  pudieron 
salvala.

Cóidase que os danos supuxeron máis 
de corenta mil  euros,  arredor de sete 
millóns de pesetas, que a saber se o 
seguro cobre, pero aínda que así sexa 
sempre quedará o problema do susto, 
da tranquilidade presente e futura,  do 
tempo  preciso  para  amañar  os 
desperfectos  ou  conseguir  un  novo 
remolque.  Os  malfeitores  ben  poden 
estar  seguros  de  ter  provocado  un 
sentimento  de  desprezo  e  odio  polo 
seu  facer,  que  seguro  tampouco  os 
afecta demasiado.

Sempre  pensamos  que  estas  cousas 
non  poden  pasar  perto  de  onde  nós 
vivimos.  Estas  cousas  pásanlle  aos 
demáis,  e  sempre  moi  lonxe.  As 
catástrofes  pasan  sempre  en  lugares 
subdesenvolvidos, e os criminais teñen 

un ambito xeográfico de actuación que 
nunca  coincide  coas  fronteiras  dos 
nosos pobos ou comarcas.

E de súpeto comprobamos que si, que 
os  bárbaros  poden  existir  entre  os 
civilizados, que os delincuentes nacen 
ou se fan en calquera lado, e que hai 
que  ser  moi  desalmado  para  tentar 
queimar  un  camión  cun  condutor 
dentro.

Mágoa,  Vilalba,  ter  que  falar  desta 
barbaridade  en  lugar  da  ceremonia 
deste  sábado  pasado  no  Muíño  do 
Rañego, onde se investiron "Chairegos 
de honra" a Xosé Neira Vilas e á súa 
dona, Anisia Miranda.

Pero un fala do que ten que falar e non 
do que lle  gostaría. Feitos coma este 
merecen a repulsa de todos, e a miña 
queda dita.

Foto: Cristina Arias/El Correo Gallego

 

Antón  Reixa  continuará 
ao frente do CLAG

Redacción

Antón  Reixa  foi 
elexido  por 
segunda  vez 
presidente  do 
Clúster Audiovisual 
Galego (CLAG) na 
asemblea 
extraordinaria 
celebrada  en 
Compostela. Reixa 
leva  ao  fronte  do 

CLAG  dende  novembro  de  2005, 
período no que se puxeron en marcha 
iniciativas como a creación e o vindeiro 
lanzamento  da  marca  "Galicia 
Audiovisual", a creación da Plataforma 
Tecnolóxica Audiovisual  Galega i+dea, 
ou a celebración do Foro da Industria 
da Animación, entre outras.

A traxectoria do CLAG no trienio 2005-
2008  caracterízase  por  un  marcado 
incremento do asociacionismo e unha 
cada vez maior internacionalización. O 
número de empresas asociadas neste 
tempo medrou máis dun 50%, pasando 
de  32  ás  50  compañías  que  hoxe 
integran o CLAG, procedentes de todos 
os segmentos de actividade da cadea 
de valor do sector audiovisual.

Os  principais  proxectos  para  2009 

obedecen  á  estratexia  duna  maior 
presenza  nos  mercados  e  feiras 
internacionais,  considerados  polo 
CLAG  como  unha  plataforma  idónea 
para  a  promoción  da  marca  "Galicia 
Audiovisual". Na axenda do CLAG para 
o  vindeiro  ano  figuran  destinos  como 
Berlín, onde asistirá ao European Film 
Market no mes de febreiro; ou Cannes, 
onde haberá unha doble cita no MIP TV 
en abril, e no MIPCOM, en outubro. O 
CLAG  tamén  estará  presente  no 
Movilforum  de  Barcelona  e  no 
Broadcast de Madrid, onde por primeira 
vez  forma  parte  como  membro  do 
comité organizador.

A  tumba  de  Lorca  e  o 
lugar simbólico

Bruno Marcos

Co  procedemento  que  o  xuíz  da 
audiencia  nacional  Baltasar  Garzón 
iniciou,  primeiro,  para  crear  un  censo 
de  persoas  desaparecidas  e 
represaliadas  durante  a  guerra  civil 
española  e  o  franquismo  e,  despois, 
para  xulgar  aqueles  sucesos  como 
crimes  contra  a  Humanidade,  fixo 
emerxer  de  novo  un  tema  crucial  da 
nosa memoria colectiva, o da tumba de 
Federico García Lorca.

A  reconstrución  dos  acontecementos 
da  noite  do  18  ao  19  de  Agosto  de 
1936  segue  obsesionando  a 
historiadores, escritores, cineastas e á 
sociedade  española  en  xeral.  Polo 
momento  o  crebacabezas  resólvese 
cun relato que leva ao poeta desde a 
casa  dos  Rosales  na  que  se  achaba 
refuxiado até a paraxe de Víznar, xunto 
á  fonte  de  Aynadamar,  onde,  en 
compañía dun mestre coxo, Dióscoro, e 
dous banderilleiros  da CNT, Francisco 
Galadí  Melgar  e  Joaquín  Arcollas 
Cabezas, chegoulle a morte, polo que 
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contan á orde do mismísimo Queipo de 
Llano  ao  teléfono,  coa  expresión  moi 
castiza de: «Dalle café, moito café». Se 
a iso unímoslle as que, polo visto, foron 
palabras dun tal Trescastro ao chegar a 
unha  taberna  despois  do  asasinato: 
«Dinlle  dous  tiros  no  cu  a  Lorca  por 
maricón»,  á  traxedia  incorpóraselle 
unha sensación de putrefacción moral 
que a fai irrespirable.

Un dos aspectos máis inquietantes do 
asunto  é  a  convencida  oposición  da 
familia Lorca a que se desenterren os 
restos  do  poeta.  En  gran  medida  a 
opinión  pública  vén  sentíndose 
desconcertada  por  esta negativa para 
que se produza a  exhumación que si 
piden  os  descendentes  do  mestre  e 
dos banderilleiros.

Ian  Gibson,  seguramente  a  maior 
autoridade  sobre  os  aspectos 
biográficos  do  final  de  Federico, 
preguntado  pola  postura  dos 
descendentes  contestou:  «Lorca 
pertence  á  humanidade,  non  á  súa 
familia. É un emblema, deu a súa vida 
por  España,  é  un  mártir».  Con  todo 
moitos outros pensan de forma distinta. 
Escribiu  Javier  Marías  recentemente: 
«Quen nos asegura que o que quede 
de  quen  foi  García  Lorca  non  prefire 
seguir xunto aos restos do mestre e os 
banderilleros  que  o  acompañaron  no 
último  tramo,  e  quizá  lle  infundiron 
enteireza e ánimo?»

Francisco  Ayala,  desde  a  atalaia  dos 
seus  102  anos,  afirmaba  por  mor  da 
polémica:  «Son  partidario  de  non 
tocarlle.  Non  hai  que  trapichear  cos 
cadáveres.  Créoo  moi  sinaladamente 
no caso  de Lorca. Non  hai  que facer 
nada.»

Falouse  da  posibilidade  de  que  a 
especulación  inmobiliaria,  unha  vez 
arrincados do barranco os refugallos do 
dramaturgo granadino, borrase da face 
da terra o escenario do crime que nin 
siquera  o  franquismo  se  atreveu  a 
destruír.  Tamén  se  expresaron  os 
temores  cara  á  curiosidade  malsana 
dos  medios  de  comunicación  e  o 
consecuente  espectáculo  en  que  se 
convertería  o  levantamento  dos 
esqueletos.  «Cremos  -dixeron  os 
parentes-  que  este  é  un  xeito  de 
preservar  o  barranco de  Víznar  como 
lugar  da  memoria  colectiva,  pública  e 
civil. Continuamos opóndonos a que a 
exhumación  se  converta  nun 
espectáculo  mediático.  E  por  último 
consideramos infame a insinuación de 
que a defensa de preservar intacto un 
lugar  de  memoria  sexa  equiparable  a 

unha oposición ao estudo rigoroso da 
guerra civil e a represión franquista».

Estes  días  declarou,  tamén  a  familia, 
que  Franco,  illado  internacionalmente 
naquel  entón,  ofreceulles  dar  boa 
sepultura ao poeta, pero, considerando 
que  así  se  borraría  a  memoria  de 
tantos  anónimos  masacrados, 
negáronse.  Dicía  Azaña:  «O  primeiro 
que  se  fai  cos  homes  ilustres  é 
desenterralos.  En  España  a  teima  da 
exhumación sopra por refachos».

Sen dúbida algún compoñente distinto 
existe no caso do gran poeta. Algo fai 
que un certo sentimento de profanación 
rodee o tema da recuperación dos seus 
restos.  Preséntasenos  como  un  caso 
bastante  diferente  ao  dos  demais 
desaparecidos  nos  que  observamos 
aos descendentes conmoverse ante a 
aparición da  montura duns  lentes,  do 
anel  de  alianza  ou  do  buraco  dunha 
bala no cranio do avó.

No caso de Lorca o  lugar  en que se 
supón que está enterrado cobrou todos 
os  atributos  dun  lugar  simbólico.  As 
oliveiras retortas, a fonte das bágoas, a 
obrigada e íntima compañía do mestre 
e  os  banderilleros  unidos  polo 
derradeiro  transo. É  coma se  o  lugar 
formase  parte  del,  coma  se  esa 
paisaxe lorquiana do seu fin fose parte 
de  Lorca. Ningún  sentir  social  parece 
pedir unha reparación moral maior que 
esa, porque o lugar serve de cemiterio 
e  de  monumento  sen  ser  nin  un 
cemiterio nin un monumento axuntando 
as dúas memorias, a do poeta e a da 
traxedia individual e colectiva.

Tradución  e  fotografía:  Mario  Paz 
González

Segundas mesas de 
participación cidadán na 
Axenda 21 de Guitiriz

Redacción

O Concello de Guitiriz está a promover 
ao  longo  deste  ano  a  participación 
cidadán no proceso de elaboración da 
Axenda  21  Local  a  través  da 
organización de mesas de traballo nas 
que se convocan aos principais axentes 
representativos  do  municipio.  As 
devanditas  mesas  teñen  por  obxecto 
contribuír no proceso de creación dun 
concello  que  sexa  exemplo  de 
crecemento económico e social  á vez 
que  un  modelo  de  respecto  e 
protección do medio ambiente.

Por este motivo Guitiriz porá en marcha 
as  segundas  mesas  -poboacional  e 
asociativa/empresarial- o martes 18 de 
novembro, ás 16:30 e ás 18:30 horas, 
respectivamente.  Estas  segundas 
mesas  se  participación  cidadá 
celebraránse  na  Casa  Habanera  e 
terán  como  finalidade  avaliar  as 
principais  problemáticas  que  foron 
extraídas  das  que  tiveron  lugar  o 
pasado  mes  de  abril,  así  como  do 
documento  de  prediagnóstico 
elaborado  durante  o  presente  ano. 
Deste  xeito  poderanse  priorizar  e 
suxerir  propostas  de  cambio  e 
estratexias  para  unha  mellora 
ambiental e socioeconómica de Guitiriz.

Para  rematar,  traballarase  tamén  na 
conformación do Comité de Xestión do 
Núcleo, órgano consultivo, asesor e de 
carácter  interdisciplinar  destinado  a 
consensuar  a  toma  de  decisións  do 
futuro  Plan  de  Acción.  Este  comité 
estará  integrado  por  representantes 
das diferentes  mesas de participación 
cidadá  que  valorarán  e  priorizarán  os 
futuros proxectos de mellora a por en 
marcha no municipio de Guitiriz.

Lembranza dun neno 
galego

Pilar Maseda

A pasada  fin  de  semana estivemos  na 
aldea, na antiga casa patrucial de miña 
nai, no Coto, en Ferreira (Lanzós). Fomos 
case toda a familia, unha familia curta xa 
que logo de seis irmáns só a miña nai e 
unha irmá teñen fillos.

A miña tía tivo un fillo de moza; naquela 
época,  nos  anos  sesenta,  veuse 
obrigada a emigrar  a  Londres deixando 
ao seu bebé a cargo dos meus avós, pois 
non podía entrar no país co seu fillo. Alá 
casou cun italiano da profunda Nápoles e 
tivo  outro  fillo  máis,  a  familia  é  curta. 
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Somos  cinco  os  herdeiros  da  casa  do 
“Coto”.

Todos  os  anos  por  estas  datas 
celebramos o San Martiño, e dende que 
teño  uso  de  razón sempre  vou facer  a 
comida  para  os  convidados.  Claro  que 
todo ten cambiado moito no lugar: a casa 
xa non é aquela onde convivían persoas 
e  animais,  agora  a  cociña  non  é  de 
lareira  nin o chan é de terra,  as cortes 
que  estaban  ao  carón  agora  son  un 
fermoso  comedor  de  pedra  e  madeira 
restaurados. Na aira xa non hai palleiros 
e na fronte da casa, coma moitos, están 
a agardar que lles asfalten o curral.

Cóntovos todo isto porque me emocionei 
coma lle pasou a Paulo Naseiro volvendo 
a ler ao Balbino o neno labrego de Neira 
Vilas.  Rápido  veume  á  mente  o  meu 
primo Miguel, aquel rapaz ao que a súa 
nai deixou na aldea para ser criado polos 
avós.  Aquel  rapaz  do  que  os  demais 
nenos  se  rían  cando  viña  á  escola  a 
Vilalba, non só por non saber o castelán, 
senón tamén por un certo tatexo que lle 
saía ao falar.

Hai  case  vinte  anos  que  non  vexo  ao 
Miguel, aquel rapaz de pel moura criado 
en  Lanzós.  Sei  ben  que  se  sentía 
desgrazado  cando  viña  á  escola,  pero 
estaba en idade de se escolarizar, cando 
él só era un rapaz que levaba a alindar 
ás vacas ao vilar do Muíño do Queimado, 
onde parecía que non pasaba o tempo e 
toda influencia da vila era remota.

Velaí  que  un  día  a  miña  tía  -súa  nai- 
chegou  de  Londres  pola  sega,  coma 
todos os anos, co seu home Toni, aquel 
italiano  de  Nápoles  que  odiaba  os 
tomates  crus.  Segundo  el  alá  na  súa 
aldea  só  comían  tomates  no  tempo da 
fame da posguerra italiana. Esta parella 
galego-italiana tivo outro fillo ao que lle 
puxeron de nome Franco De nena nunca 

entendín  porque  lle  chamaban  así,  xa 
que  aquí  nos  custara  tantos  anos 
desfacermonos do ditador. Logo souben 
que Franco é nome propio en italiano, e 
foi un pequeno alivio.

Pero volvendo ao Miguel, aquel neno da 
aldea, lémbroo cunha ollada inmensa e 
un pelo ensortellado, con aquela pelame 
xogando  ao  fútbol  no  campo  da  aira 
cando lle deron a nova, Migueliño -díxolle 
a avoa Consuelo-, a túa nai quérete levar 
para  Inglaterra.  Eu  era  pequena,  unha 
nena, non entendía como ía facer Miguel 
en  Londres,  alí  non  había  vacas  nin 
prados de herba para virar. Como ía facer 
Miguel  para  entenderse?  Case  non 
falaba castelán e moito menos inglés.

E así,  como outro  máis,  o  Miguel  foise 
para  o  estranxeiro,  como  se  dicía  na 
casa.  Unha  grande  tristura  invadiu  a 
faciana dos avós e da súa madriña, que 
o criaran. A casa do Coto quedou baleira 
e triste.Volvín velo só unha vez, pasados 
uns  anos.  Viñera  ver  á  familia  pois 
morrera o avó Xosé, que fora o seu pai 
adoptivo.

Ó miña nai querida!. Viña moi cambiado. 
Non só o seu aspecto era distinto: traía 
roupa  moderna,  falaba  con  acento. Por 
aquel  entón  estreábase aquí  a  película 
Grease, e Miguel bailaba coma Travolta e 
as  súas  guedellas  lembraban  aqueles 
peiteados  anos  setenta,  rizados  con 
moitísimo  volume. Aquel  neno  do  Coto 
era  un  rapaz  moi  moderno,  falaba 
perfectamente  castelán  e  inglés,  mais 
non  esquecera  o  galego.  Eu  estaba 
abraiada, non podía crelo!

Pasaron  os  anos  e  nunca  volveu,  nin 
unha carta  escribiu. Sei  que viaxou por 
Europa, que estudou idiomas, e que un 
día marchou de Londres. Decidiu ir máis 
lonxe. Xa era un emigrante, e chegou até 
as  antípodas.  Está  en  Auckland,  Nova 
Zelandia  onde  din  que  a  vida  é  un 
paraíso.

Un día, navegando por internet, atopeino. 
É  un  home  de  negocios.  Vino  nunha 
fotografía: nótase que pasa dos corenta, 
e alá está rexentando cun socio francés 
un  negocio  de  importación  de  viños 
selectos.  O  caso  é  que  aínda  teño  un 
remorso na alma porque nunca volveu, a 
pesar  de que moito  ten  cambiado todo 
aquí,  pois  xa  estamos  europeizados. 
Segundo  me  contan  sempre  di  que  un 
ano destes ha volver, pero o caso é que 
está lonxe, un galego máis que perdeu a 
patria.

Non se me vai da mente, levo unha loita 
constante  pola  permanencia  no  meu 
interior, intento educar aos meus fillos no 
amor  propio  á  terra,  pero  ten  razón 

Paulo, no seu artigo: nós somos aquela 
xeración  que  aínda  medrou  entre  dúas 
linguas  e  moitas  diferencias  de  clase. 
Quizáis  eu  non  volva  a  ver  ao  Miguel, 
aquel  neno  da  aldea;  pero  volvo  cada 
ano ao  San Martiño  ás  terras  de  miña 
avoa, na Chá.

A pasada fin de semana levei ao Mato e 
aos nosos fillos ao Muíño do Queimado, 
e  con  asombro  descubrimos  que  está 
practicamente  intacto,  como  eu  o 
lembraba,  iso si  tapado con  felgos  que 
chegan até o tellado. Aló fomos con botas 
até  os  xeonllos  por  camiños  de  pedra 
impracticables.  Dicíame  Mato  á  volta: 
dende logo se o contamos moita  xente 
non ha crer que isto aínda exista, porque 
é  un  lugar  puro  case  sen  adulterar, 
rodeado de curros e veigas por onde non 
pasa  o  tempo. Ese  é  o  lugar  da  miña 
dualidade persoal, de filla de labregos e 
nena de pobo dos anos setenta.

Por  último  quixera  dicir  que  poda  que 
aínda  perduren  na  nosa  memoria 
algunhas diferenzas, pero non teñen que 
ser  todas  negativas.  A  vida  ponnos  no 
camiño, no lugar que toca, e nós somos 
semente  que  ten  que  medrar,  rodeada 
doutras sementes Moitos ficamos outros 
escollen novos camiños que sementar.

Só a terra ten a resposta
ela estará aquí cando eu non exista,
cando sexamos ninguén en ningures
ela estará aquí.
Velando polos nosos fillos.

Chairegos de honra

Redacción

Xosé Neira Vilas e a súa dona Anisia 
Miranda foron investidos Chairegos de 
Honra  nun  acto  organizado  pola 
Fundación  Manuel  María  e  a 
Asociación  Cultural  Xermolos,  e 
celebrado o sábado 15 de novembro no 
Muíño do Rañego de Vilalba.
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A pedagoga Antía Cal e os escritores 
Marica  Campo  e  Ramón  Regueira 
lembraron  os  anos  da  emigración  en 
Arxentina  e  Cuba,  a  fecunda  obra 
literaria  da  parella,  os  máis  de 
cincoenta  anos  que  levan  xuntos,  o 
retorno  a  Galiza  en  1992  ou  o 
compromiso co galeguismo de Anisia, 
cubana de nacemento. Esta,  pola súa 
banda,  amosou  o  seu  orgullo  por  ter 
asistido a un mítin de Castelao, cando 
contaba con seis anos de idade, na súa 
provincia  natal  de  Ciego  de  Ávila,  e 
lembrou como coñeceu a Neira Vilas no 
Buenos Aires dos anos cincoenta.

O  autor  das  Memorias  dun  neno 
labrego  agradeceu  a  distinción  cun 
emotivo  parlamento  no  que  glosou  a 
súa  relación  coa  Terra  Chá  e  con 
personaxes chairegos. O acto rematou 
coa  entregra  dunha  praca  e  unha 
vasixa conmemorativa de cerámica de 
Bonxe,  ao  que  seguiu  un  xantar  de 
irmandade.

Bos Aires: “Nós 
mesmos. 
Asociacionismo galego 
na emigración”

Redacción

O Presidente  do  Consello  da  Cultura 
Galega,  Ramón  Villares,  deu  unha 
charla  onte  xoves  día  13  no  Centro 
Galicia de Bos Aires (Arxentina) sobre 
“O  legado  da  emigración  e  a  súa 
importancia para Galicia”. Tamén hoxe 
venres  presentará  dúas  publicacións 
editadas  polo  Consello  da  Cultura 

Galega  na  sede  da 
Federación  de 
Sociedades Galegas en 
homenaxe  á  memoria 
de  Ramón  Suárez 
Picallo,  ilustre 
galeguista  e 
republicano. Unha delas 
é  un  libro  e  CD  que 
reúne pasaxes de once 

conferencias  pronunciadas  polo 
brillante orador en Bos Aires entre 1959 
e  1964  e  leva  por  título  Unha  voz 
galega  no  exilio.  Esta  publicación  fai, 
ademáis, o número 22 da colección “As 
nosas  voces”.  A  outra  que  presentou 
xunto a ela é o libro Escolma de textos 

en  galego,  que  agrupa  artigos 
xornalísticos, cartas e poemas. Nestas 
iniciativas editoriais colabora, xunto ao 
CCG, o Concello de Sada (A Coruña), 
lugar  onde  naceu  Ramón  Suárez 
Picallo e a onde foron trasladados os 
seus restos hai un mes.

Maná sábado, día 15,  Ramón Villares 
inaugurará no Centro Galicia a mostra 
itinerante, que xa puido verse en Lisboa 
e  Sevilla,  “Nós  mesmos. 
Asociacionismo  Galego  na 
Emigración”,  promovida  polo  Consello 
da Cultura Galega e a Secretaría Xeral 
de  Emigración.  Nela  resúmese  en  62 
paneis verbo-icónicos mais dun século 
de  historia  do  asociacionismo  e  a 
capacidade  autoorganizadora  da 
emigración galega.

Ramón Villares, que viaxou a Arxentina 
acompañado  polo  xerente  do  CCG, 
Marcelino Fernández Santiago, e Emilia 
García  López,  Técnica  do  Arquivo  da 
Emigración Galega,  aproveitará tamén 
esta viaxe para manter un encontro no 
Instituto  Histórico  da  cidade  de  Bos 
Aires e entrevistarse con Carina Frid e 
Fernando  Devoto,  responsables  de 
Estudios  Migratorios  da  Universidade 
de Rosario e do Instituto Ravignani da 
Universidade  de  Bos  Aires, 
respectivamente.

Corramos como galegos 
(tamén en New York)!

Redacción

O maratón  é,  sen  dúbida,  unha  das 
probas  de  atletismo  máis  populares 
que existen como demostra o feito de 
estar  incluido  xa  en  1897  nos 
primeiros  Xogos  Olímpicos  da  era 
moderna  celebrados  en  Atenas.  En 
moitas  cidades  do  mundo  se  corre 
esta proba unha vez ao ano, de xeito 

organizado e certificado, Boston (que, 
por certo, é o único onde, para poder 
participar,  é  necesario  cualificar  con 
certo tempo segundo a túa categoría 
noutro  maratón  certificado),  Londres, 
París,  Chicago  ou  Berlín,  pódense 
contar tamén entre os máis afamados.

Pero, sen lugar a dúbida, o maratón ao 
que máis persoas desexan asistir é o 
Maratón  de  New  York,  que  se  leva 
correndo  desde  hai  case  coarenta 
anos, en 1970, contando naquel entón 
co irrisorio  número de 55 finalistas e 
un  presuposto  en  premios  de  só  un 
milleiro  de  dólares.  Son  tantas  as 
solicitudes  para  participar  neste 
evento,  que  din  que  os  dorsais  para 
corredores  estranxeiros  só  se  poden 
adquirir  a  través  das  axencias 
autorizadas de cada país.

Como outra proba da súa importancia 
está  o  feito  de  que  o  número  de 
participantes  ten  medrado  de  xeito 
incrible nos últimos anos. As cifras de 
máis de 9.000 maratonianos en 1978, 
27.000  en  1995  ou  31.786  en  1999 
falan  por  si  mesmas.  No  ano  2000 
incluíuse  por  vez  primeira  a 
competencia  para  a  categoría  en 
cadeira de rodas. Ademáis nas últimas 
convocatorias  colaboran  12.000 
voluntarios,  milleiros  de  funcionarios 
púbricos,  mentres  máis  de  dous 
millóns de espectadores abarrotan as 
rúas  e  dez  millóns  máis  o  siguen  a 
través da televisión en todo mundo.

Este  ano,  facéndolle  honra  a  aquel 
slogan  de  “Vivamos  como  galegos 
tamén  en  New  York!”  (ver  canle  de 
vídeos  de  A  Voz  de  Vilalba),  tres 
galegos  correron  neste  importante 
evento  o  pasado  2  de  novembro. 
Quizáis  pretendían  ir  abrindo  camiño 
para  a  chegada  das  pulpeiras,  dos 
hórreos a Wall Street, das empanadas, 
de  Supergaiteiro  ou  do  magosto, 
pulpada  e  churrascada  en  Central 
Park  (organizado  polo  Concello  de 
New York). En fin, que dous ousados 
destes  tres  galegos  eran,  ademáis, 
chairegos:  Antón  Montes  Hermida 
(Cinturón negro 7.º DAN e bicampeón 
de España de taekwondo, á esquerda 
na  imaxe)  e  David  Filgueiras  Rama 
(médico cardiólogo que exerce en New 
York, cunha luba á dereita na imaxe). 
Noraboa, xa que logo, aos dous.

Non,  si  xa  nolo  tiña  dito  no  seu  día 
Leonard  Cohen:  “First  we  take 
Manhattan...”
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Vilalba e a música

Xulio Xiz

Vivimos  tempos  musicais.  E  a  cotío 
temos  arredor  de  nós  ofertas 
numerosas que nos permiten disfrutar 
dos máis diversos estilos sen maiores 
dispendios.  Estes  últimos  dias  en 
Vilalba,  foi  un  bo  exemplo,  con 
alomenos  tres  estilos  musicais  ben 
diferentes.

Primeiro  foi  Giselle,  representada 
polo  Teatro  Nacional  de  Lviv 
(Ucrania),  un  deses  importantes 
grupos  do  que  antes  se  chamaba 
“detrás  do  telón  de  aceiro”,  onde 
priman  as  artes  por  riba  de  moitas 
outras  consideracións.  Souben  del, 
aparte do que publicaban os medios 
informativos,  porque  uns  amigos  de 
Viveiro  de  paso  por  Lugo  me 
comentaron que ían para Vilalba ver 
unha actuación de ballet que chamara 
a súa atención.

A parte moderna, pop ou como se lle 
chame, estivo ocupada o sábado, día 
oito,  pola actuación de David Civera 
na  discoteca  Troco,  volvendo  ó 
programa de grandes actuacións que 
as discotecas da provincia tiveron en 
tempos, nas que destacaba de xeito 
estelar Hermo de Muimenta que con 
Manolo  Escobar  chegou  a  alcanzar 
os ceos da música, e nas taquillas da 
discoteca  os  billetes  de  mil 
recollíanse  nos  cestos  do  pan  da 
panadería  dos  irmáns  Morán, 
propietarios  da  máis  famosa 
discoteca da Terra Chá.

E  queda  a  parte  correspondente  á 
música coral, na que Vilalba sempre 
foi  unha  potencia,  e  nesta  ocasión 

estivo  representada  polo  recital  “Vai 
de  Camiño”,  organizado  pola 
Polifónica  Vilalbesa  que  trouxo  para 
acompañala  as  corais  Virxe  do Mar 
de  Cedeira,  Cantigas  do  Castro  de 
Baión,  e  Villa  Blanca  de  Luarca.  O 
recital “Vai de Camiño”, todo hai que 
dicilo,  celébrase  en  Vilalba  e 
patrocínao  O  Xacobeo,  porque  por 
Vilalba  pasa  o  Camiño  do  Norte  a 
Compostela.

En  fin,  que  todo  é  música,  e  para 
gustos  variados.  Ninguén  pode 
queixarse  de  falta  de  oportunidade 
para os melómanos dun pobo no que 
a  música  tivo  papel  especial,  e 
especial atención por parte de todos.

Por certo que falta moi pouco para a 
Santa Cecilia, patrona da música, na 
que desde hai  ben anos eu sempre 
vou a Vilalba, como socio de honra da 
Polifónica  que  preside  Alfonso 
Baamonde.

Veño  de  recibir  a  invitación  que 
Alfonso nos manda á miña muller e a 
min todos os anos, a modo de saluda 
do presidente da Coral. Pero antes xa 
ma adiantou telefónicamente.

Como se fixelle falla!. Eu xa sei que o 
sábado máis preto do día vintedous -
este  ano  cadra  exactamente-  teño 
que chegar a tempo para a misa que 
ás sete e media da tarde se celebra 
na igrexa parroquial, que outros anos 
celebraba  o  actual  bispo  de  Lugo 
para  que don Uxío  pudiese dirixir  a 
Coral. E que ó remate da misa imos 
ata  o  Centro  Cultural  onde  adoita 
haber  algunha  actuación  para 
escoitar música e facer tempo para a 
cea.

A cea, ás dez da noite, tense feito no 
Parador, no Carrizo, e desde hai uns 
anos no Terra Chá. Alí estaremos os 
membros da coral, veteranos e novos, 
presididos por Alfonso Baamonde e o 
santo  varón  que  os  dirixe,  Uxío 
García  Amor,  ,  o  alcalde,  e  Tito  – 
antigo  alcalde-  e  señora,  que  como 
sempre  virá  armado  cun  puro  que 
parecerá  un  arma  de  extinción 
masiva,  e  a  miña  muller  e  máis  eu 
que sen cantar somos da casa desde 
hai vintecinco anos.

E pasarémolo moi ben coma sempre, 
porque estar entre amigos, antigos e 
novos,  na  terra  que  é  de  un,  aínda 
que  sexa  unha  vez  ó  ano,  é  placer 

indefinible,  que  carga  as  pilas  para 
todo o ano.

Refundar refundarei...

César Reis

Imos ver, déixenme que me aclare. Ou 
sexa  que,  ao  final,  o  presidente 
Rodríguez  Zapatero  vai  acudir  ao 
famoso  cumio  do  próximo  15  de 
novembro en Washington, ese no que 
din que se vai “refundar” (ese palabro) 
o capitalismo ou, dito eufemísticamente 
como adoita preferir a prensa, “reformar 
o  sistema  financeiro  mundial  con 
resultados concretos no prazo de cen 
días”. E que o vai facer como parte da 
representación  europea  xunto  con 
Alemaña, Francia, Reino Unido e Italia, 
membros estes catro do G-20, o grupo 
dos países máis ricos e das economías 
máis emerxentes. Que queren que lles 
diga? Non me parece mal, non serei eu 
quen o critique. Sexa como for, Sarkozy 
dixit, Zapatero iría en representación da 
“oitava  potencia  económica  mundial” 
(España).  Iso  si,  simplemente 
desexaría  facer  unha  pequena 
puntualización,  coido  que  necesaria, 
pois  penso  que  nesa  reunión  hai 
alguén que non debería de ningún xeito 
faltar.  E  non  me  refiro  a  Joe  The 
Plumber  (of  course),  senón  a  outro 
persoeiro  singular,  Reinhard  Marx, 
arcebispo  de  Múnic  e  Freising.  Non, 
non  se  asombren  nen  alporicen  (ou 
polo menos agarden aínda un anaco), 
tampouco  me  xulguen  tan  rápido.  Só 
deixen  que  me  remita  aos  feitos. 
Empezarei,  como  debe  ser,  polo 
comezo.

Hai case vinte anos, na madrugada do 
9 de novembro de 1989, comezou por 
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parte  dos  cidadáns  de  ámbolos  dous 
lados da Alemaña o derrube do muro 
de  Berlín,  aquela  “extravagante” 
construción  que  durante  case  trinta 
anos  cometeu  a  brutal  atrocidade  de 
dividir unha cidade en dúas, cernando 
con  iso  a  vida  dos  seus  cidadáns, 
separando a amigos, familiares, vidas e 
traballos  e  convertendo  a  Berlín 
Occidental  nunha  especie  de  illa 
incrustada  no  medio  da  República 
Democrática  Alemá,  unha  illa  da  que 
apenas podía saírse a non ser por vía 
aérea.  Aquel  acontecemento  histórico 
que foi  a  caída do muro adoita  verse 
hoxe  como  un  feito  simbólico  que 
habería  de  marcar  o  fin  dun  sistema 
económico, político e social, así como o 
de toda unha era. Como consecuencia 
diso viría ao pouco tempo algo que xa 
se  estaba  xestando,  o  proceso  de 
reestructuración  (Perestroika), 
desmembramiento  e  desaparición dun 
dos  grandes  bloques  da  chamada 
“guerra  fría”,  a  Unión  de  Repúblicas 
Socialistas  Soviéticas  (URSS),  un 
macro  estado  totalitario  que  ademais 
exercía  un  forte  control  sobre  moitos 
dos países da súa órbita aínda que non 
estivesen incluídos directamente nela.

Coa caída do muro, de súpeto, un gran 
número  de  intelectuais  e  políticos  de 
todo  o  mundo  sentíu  que  estaba  a 
perder  moitas  das  referencias  que 
marcaran,  até  aquel  momento,  boa 
parte dos seus soños e, se se quere, 
das súas utopías. A cousa non pillou á 
maioría  de  novas,  posto  que  desde 
moitas  décadas  antes  cada  vez  máis 
sectores viñan cuestionando un tipo de 
organización como aquel, que limitaba 
enormemente as liberdades individuais 
(chámese ditadura, do signo que sexa). 
A estampida,  ideolóxicamente falando, 
non  se  fixo  esperar  e  tivo  lugar  en 
masa. Ninguén parecía querer xa saber 
nada  desa  ideoloxía,  de  súpeto 
obsoleta, que nacera a finais do século 
anterior  cargada de boas intencións e 
dun  idealismo,  afortunadamente, 
inxenuo,  pero  que  agora  se  vira  que 
acabara  rematando  dun  xeito 
inapropiado  (véxase  paréntese 
anterior).  Cómpre  sinalar  aquí  que  o 
que  viría  despois  para  moitos  deses 
países que formaban parte do bloque, 
como Rusia, non habería de ser, polo 
menos en aparencia, moito mellor que 
o que tiñan.

Neste  momento,  uns  cantos  anos 
despois,  prodúcese  outra  caída,  a  do 
capitalismo  férreamente  defendido 
polas  ideoloxías  de  signo  liberal  que 
tanto  se  loubaron  de  que  o  mundo 
sería distinto tras o fin daquelas doces 

e falsas utopías. Pero agora si soou a 
agardada  voz  de  alarma  e  hai  que 
tentar  “refundalo”  canto  antes,  ao 
capitalismo  enténdese.  Chegados  a 
este  punto,  non  podo  deixar  de 
preguntarme: por que entre tanto cranio 
privilexiado  que  se  autoproclamara 
marxista,  comunista  ou  socialista, 
ninguén  tivo  a  lucidez  naqueles 
momentos  de  confusión  de  propor  a 
necesidade dunha estratexia parecida, 
é  dicir,  de  “refundar”  o  socialismo,  o 
marxismo  ou  o  comunismo?  Por  que 
ninguén dixo: "Hei nachos, xuntémonos 
todos en Moscova a ver se reanimamos 
isto"?  En  lugar  diso  as  ratas 
abandonaron  rapidamente  o  barco 
mirando cara a outro lado coma se a 
cousa  non  fose  con  eles  (ata  lle 
restituiron  o  vello  nome  de  San 
Petersburgo a Leningrado).

Ata  que,  case  vinte  anos  despois, 
entrou  en  escea  monseñor  Reinhard 
Marx.

A casualidade do apelido xa daría pé 
para  unha  serie  de  bromas  que,  por 
respecto,  absterémonos  de  realizar 
aquí.  De  calquera  xeito  vese  que  as 
declaracións  das  altas  xerarquías 
eclesiásticas dan, últimamente, abondo 
máis  xogo que as de moitos  políticos 
reputados.  O  caso  é  que  Reinhard 
Marx,  arcebispo  de  Múnic  e  Freising, 
acaba  de  publicar  un  libro  titulado  O 
capital  (como  oen),  de  igual  título  e 
formato  ao  do  seu  homónimo  de 
apelido,  aquel  entrañable  don  Carlos. 
Un libro, asegura en Der Spiegel (27-X-
2008),  “concienzudamente  traballado” 
no  que  defende  unha  economía 
redeseñada  en  función  de  normas 
éticas,  pois,  segundo  el,  “a  doutrina 
social  da  Igrexa  é  crítica  co 
capitalismo”, pois este, non é senón un 
pecado  relacionado  coa  “cobiza”. 
Porque,  engade,  “Karl  Marx  non  está 
morto e hai que tomalo en serio”, iso si, 
sen  “deixarse  arrastrar  polas 
insensateces e  atrocidades  cometidas 
no seu nome no século XX”. Ou sexa, 
que  parece  que  o  que  propón  este 
home  é  algo  que  a  ninguén  pareceu 
ocorrérselle propor no seu día (ou si?): 
“refundar”  o  socialismo  no  estilo 
daquela Primavera de Praga, que non 
buscaba  máis  que  un  intento  de 
liberalización  política  do  bloque 
hexemónico  a  través  dun  “socialismo 
con  rostro  humano”,  tal  como 
proclamaron  Alexander  Dub ek  e  osč  
seus  colaboradores  cando  se 
converteu  en  presidente  do  Partido 
Comunista  da  antiga  Checoslovaquia 
en xaneiro de 1968, fai agora 40 anos.

Pero  en  fin,  non  nos  enganemos,  o 
socialismo  non  se  refundou,  non  por 
falla  de  cranios  privilexiados,  senón 
porque  se  debeu  pensar  que,  ao 
contrario do que está a suceder agora, 
a  partires  deste  15  de  novembro  en 
Washington, co capitalismo, non era, no 
fondo,  algo  tan  rentable,  polo  menos 
para algúns, xa me entenden (bussines 
is  bussines).  Tampouco  sexamos 
inxenuos. Postos a refundar ao mellor 
aínda  é  máis  doado  conseguir  que, 
antes  que o  socialismo,  se  refunde o 
surrealismo, o dadaísmo, o futurismo, o 
postismo  ou,  poñamos  por  caso,  o 
Hartismo.  Así  que  non  vaiamos  crer 
agora que esta proposta de repensar o 
marxismo  vai  vir  de  alguén  como 
monseñor Reinhard Marx, pois, por moi 
boas intencións que teña, pertence ao 
clube que pertence, un clube que non 
se caracteriza, precisamente, polo seu 
espírito xacobino (teoloxia da liberación 
aparte).  Porque,  tal  e  como  sinalou 
Klaus  Peter  Kisker,  profesor  que 
imparte  un  curso  sobre  socialismo 
titulado  Marx  Reloaded  na 
Universidade  Libre  de  Berlín  (FU),  “a 
Igrexa  católica,  igual  que  moitos 
actores sociais, apuntouse a criticar  o 
capitalismo e a globalización, pero non 
cuestiona  as  verdadeiras  causas  da 
crise  e  das  desigualdades  sociais”. 
Velaí o quid da cuestión.

Presentada a Plataforma 
Tecnolóxica  Audiovisual 
Galega i+dea

Redacción

Máis  de  70  profesionais,  procedentes 
de  empresas,  institucións, 
universidades  e  centros  tecnolóxicos, 
asistiron  o  pasado  venres  en 
Compostela  á  presentación  da 
Plataforma  Tecnolóxica  Audiovisual 
Galega  i+dea,  liderada  polo  Cluster 
Audiovisual  Galego  (CLAG),  nun  acto 
que  estivo  presidido  polo  Conselleiro 
de  Innovación  e  Industria,  Fernando 
Blanco -na fotografía- e o presidente da 
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Plataforma, Antón Reixa.

Na sesión interviron o director xeral de 
I+D  da  Xunta  de  Galicia  Salustiano 
Mato; o director do Grupo de Aplicación 
de Telecomunicacións Audiovisuais  da 
Universidade  Politécnica  de  Madrid, 
Jose  Manuel  Menéndez;  o  conselleiro 
técnico  da  Dirección  Xeral  para  o 
Desenvolvemento  da  Sociedade  da 
Información do Ministerio de Industria, 
Jesús  Cañadas;  o  secretario  da 
Plataforma  Tecnolóxica  Española  de 
tecnoloxías  Audiovisuais  en  Rede, 
eNEM,  e  membro  de  AETIC,  Julián 
Seseña;  o  director  de  TVG,  Xesús 
Iglesias; e o coordinador da Plataforma 
Tecnolóxica Valenciana de Tecnoloxías 
Audiovisuais  en  Rede,  Vicente  de 
Gracia.

A  misión  de  i+dea,  segundo  explicou 
Fernando Blanco, é "facilitar o vínculo e 
intercambio  de  coñecementos  entre 
empresas e  asociacións empresariais, 
centros  tecnolóxicos,  organismos 
institucionais e grupos de investigación 
universitarios". Entre  os  obxectivos da 
plataforma  está  mobilizar  unha  masa 
crítica  de  investigación, 
desenvolvemento  e  innovación  que 
potencie  grandes  proxectos 
cooperativos  e  que  supoña  avances 
tecnolóxicos no audiovisual galego.

A  Plataforma  Tecnolóxica  Audiovisual 
Galega conta con 77 socios (empresas, 
centros  tecnolóxicos,  grupos 
universitarios,  entidades  públicas, 
organizacións  empresariais  e  unha 
fundación).  Deste  xeito,  a  Plataforma 
queda  integrada  polos  estamentos 
científicos, tecnolóxicos e industriais do 
sector  e  a  propia  Administración,  con 
capacidade  para  consensuar 
estratexias en Galicia en investigación 
e  desenvolvemento  tecnolóxico  do 
audiovisual,  e  identificar,  definir 
tendencias  e  explorar  novas  e 
emerxentes  oportunidades  de 
investigación que teñan un impacto real 
no tecido industrial galego.

O plumeiro invasor

Francisco López

Dentro  duns  anos  xa  non  teremos 
herbas, nin toxos, nin xestas,  nin mirto, 
nin buxo... Dentro duns anos todo estará 
adornado  de  plumeiros  (cortaderia 
selloana).  É  unha  mágoa  transitar  pola 
autoestrada  -poño  por  caso  a  A9-  e 
comprobar como a mediana está cuberta 

de plumeiros: ollas cara a beira e… que 
ves? Plumeiros e máis plumeiros.

Nun  comezo  os  plumeiros  até  podían 
parecer  bonitos  ou  atractivos.  Hei  de 
recoñecer  que,  hai  máis  de vinte  anos, 
téñome  parado  en  ocasións  no  arcén 
para  recoller  os  “plumachos”,  que 
despóis servirían de adorno no salón da 
casa. Claro que agora o sorriso  se me 
ten transformado nunha especie de noxo 
e a expresión da miña face xa non é a 
mesma;  explico  a  continuación  os 
motivos do meu cambio de parecer.

En  primeiro  lugar, 
porque  esta  planta 
medra  envolvendo  ás 
demais,  á  nosa 
vexetación  autóctona, 
sepultándoa,  facéndoa 
esmorecer.  Ademais, 
para  arrincala  -manda 
truco  colega,  a 
distinguirás  ben  se  a 
coñeces-  terás  que 

utilizar  un  sacho  para  sacar  as  raíces, 
pois non vale cortala, que volta a medrar, 
e o rizoma -raíz- é considerable; non se 
che ocorra a idea de deixala pousada no 
chan,  pois  resucitará.  Por  outra  banda, 
nas que xa son adultas é preciso incluso 
o  emprego  de  maquinaria.  E,  para 
rematar,  hai  que  ter  moito  ollo  coas 
fermosas  e  verdes  follas,  que  son 
dentadas  e  cortan,  polo  que  hai  que 
empregar protección adecuada.

Parece ser que houbo algún responsable 
“espabilado” que debeu matinar  o  boas 
que  eran  estas  plantiñas  e  colgouse 
algunha  medalla;  gustaríame  coñecelo 
para  que  aportase  solucións  reais,  e 
senón  colgarlle  eu  a  medalla  nun  sitio 
que  ben  me  sei.  Urxe  que  se  tomen 
medidas para frear -e curar- á nosa terra 
desta epidemia asasina vexetal, antes de 
que se convirta en pandemia. Alguén me 
escoita?

Carlos González 
Reigosa gaña o XX 
Torrente Ballester

Redacción

O  premio  Gonzalo  Torrente  Ballester 
Convocado  pola  Deputación  da 
Coruña, ten unha dotación económica 
de 25.000 euros, amais da publicación 
da obra gañadora. A súa novela A vida 

do  outro  foi  escollida  entre  404 
orixinais:  28  en  galego  e  376  en 
castelán, procedentes dun total  de 18 
países.  O  xurado  do  premio,  que 
presidía  Salvador  Fernández  Moreda, 
presidente  da  Deputación  deu  a 
coñecer  a  súa  resolución  nunha 
conferencia  de  prensa  esta  mañá. 
Ademáis  estivo  integrado  pola 
responsábel  da  área  de  Cultura  da 
entidade, Caridad González Cerviño, e 
os críticos literarios, Mercés Monmany, 
(comisaria  do  premio),  Angel  Basanta 
Folgueira,  Amalia  Iglesias  Serna, 
Rosario  Canal,  José  Manuel  Pozuelo 
Yvancos,  Xosé  Manuel  Pacho, 
(gañador da anterior edición), e José A. 
Ponte Far.

Carlos  González 
Reigosa  (Lagoa  da 
Pastoriza,  1948), 
licenciado  en 
Ciencias  da 
información  e 
Ciencias  Políticas, 
comezou  a  súa 
andaina xornalística 

en La Voz de Galicia, e foi redactor da 
axencia  EFE dende  o  74,  pasando  a 
dirixir a información na axencia entre o 
90 e o 97, e ocupando logo, ata 2004, o 
posto  de  director  de  publicacións. Na 
súa  producción  novelística  cóntase 
obras como Oxford, amén (en castelán, 
no 82),  Crime en Compostela  (1984), 
gañadora do primeiro Premio Xerais e 
a  iniciadora  da  novela  negra  na 
literatura  galega,  O  misterio  do  barco 
perdido  (1988),  A  guerra  do  tabaco 
(1996),  Narcos  (2001),  Intramundi 
(2002) e Pepa a Loba (2006). No eido 
da narrativa curta ten publicado Homes 
de Tras da Corda (1982), As pucharcas 
da lembranza (1984),  Irmán Rei  Artur 
(1987)  e  Los  disparos  de  Billy  (en 
castelán, no 86).

A súa obra exténdese tamén ao campo 
do  xornalismo,  con  infinidade  de 
artigos de crítica literaria e teatral e de 
política  internacional  en  revistas  e 
xornais  españois  e  americanos,  así 
como  os  ensaios  Fuxidos  de  sona 
(1989), El regreso de los maquis (1992) 
e  La  agonía  del  león  (Premio 
Internacional  Rodolfo  Walsh  de 
Literatura  Testimonial  en  1996). 
Ademáis,  é  profesor  no  Máster  de 
Relacións  Internacionais  da 
Universidade Complutense de Madrid e 
no Máster de Xornalismo de Axencias 
da Universidade Rey Juan Carlos e a 
Axencia EFE.
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O libro galego no 
mundo: presente e 
futuro

Redacción

A Asociación Galega de Editores (AGE) e 
o  Centro  Español  de  Derechos 
Reprográficos  (CEDRO)  organizan,  coa 
colaboración  do  Consello  da  Cultura 
Galega,  o  V  Simposio  O  libro  e  o 
mercado  "O  libro  galego  no  mundo: 
presente e futuro", que terá lugar o xoves 
13 e o venres 14 novembro en Santiago 
de  Compostela.  Mentres  que  o  ano 
pasado  o  simposio  se  centrou  no 
mercado  editorial,  este  ano  o  grande 
protagonista  será  o  libro  galego  no 
mundo, a súa situación no mundo actual 
e  as  súas  posibilidades  de  cara  á 
promoción  exterior.  Para  iso  contarase 
con importantes representantes das máis 
destacadas  feiras  internacionais  do 
mundo  da  edición  e  profesionais  do 
sector con ampla experiencia no exterior.

O xoves intervirán poñentes coma Mary 
Fé  Boix,  vicedirectora  da  Feira 
Internacional do Libro de Frankfurt; Xosé 
Ballesteros, director de Kalandraka, unha 
das  editoriais  galegas  con  maior 
proxección  internacional  e  membro  da 
AGE;  ou  Josep  Bargalló,  Director  do 
Instituto Ramón Llull. Mary Fé Boix falará 
do libro galego ante a Feira de Frankfurt, 
mentres Xosé Ballesteros relatará a súa 
experiencia  persoal  na  promoción  e 
venda  do  libro  infantil  e  xuvenil  no 
exterior. Pola súa banda Josep Bargalló 
aportará  xa  pola  tarde  novos  datos  e 
características da presenza internacional 
da literatura catalá no mundo, grazas á 
xestión realizada dende o seu organismo 
para a promoción da lingua e culturas de 
Catalunya, que o ano pasado foi a cultura 
convidada na Feira Internacional do Libro 
de  Frankfurt.A  xornada  do  xoves 
completarase con dúas mesas redondas, 
unha pola mañá e outra pola tarde. Na 
sesión matutina intervirán, a propósito da 
proxección  internacional  do  libro  e  a 
literatura  galega,  o  Director  Xeral  de 
Creación e Difusión Cultural, Luis Bará, o 
profesor de Teoría da Literatura da USC, 
Arturo Casas, a profesora da Universitat 
de Barcelona Helena González e o lector 

de  lingua e  literatura galega  en Stirling 
(Escocia)  Xabier  Cid.  A  outra  sesión, 
centrada  na  experiencia  dos  editores 
galegos nas feiras internacionais, correrá 
a  cargo  de  Carlos  del  Pulgar  (Nova 
Galicia  Edicións),  Pepe  Puga  (A  Nosa 
Terra) e Francisco Villegas (Edicións do 
Cumio).

A  directora  da  Feira  Internacional  do 
Libro  Infantil  e  Xuvenil  de  Bolonia, 
Roberta  Chinni,  falará  xa  na  mañá  do 
venres  do  mercado  infantil  e  xuvenil 
dende  a  súa  perspectiva,  tema  que se 
concretará  na  experiencia  profesional 
tendo  en  conta  as  características  da 
edición  galega  da  directora  de  OQO 
Editora Eva Mejuto,  editorial  recoñecida 
con  numerosos  premios  internacionais 
na  literatura  para  os  máis  cativos.A 
presenza internacional da mañá do 14 de 
novembro  completarase  coa  mesa 
redonda "A lusofonía,  un mercado para 
Galicia". Nela intervirán a responsable do 
Projeto APEX para a internacionalización 
da edición brasileira, Dolores Manzano, a 
responsable  da  Editorial  Callis  (Brasil), 
Miriam  Gabbai,  e  o  responsable  do 
Programa  de  Bibliotecas  Públicas  e 
Comunitárias  do  Estado  de  Sao  Pâulo, 
Jose  Luiz  Goldfarb.Xa  pola  tarde,  o 
Director  Executivo  da  Federación  de 
Gremios de Editores de España, Antonio 
María  Ávila,  falará das súas numerosas 
vivencias  no  mercado  exterior 
representando  o  libro  español.  E  para 
clausurar o V Simposio O libro e a lectura 
contarase  nesta  edición  coa  Directora 
para  Europa  da  Feira  Internacional  do 
Libro de Guadalajara, Amelia Guardiola. 
Precisamente esa feira é a próxima cita 
profesional  á  que  se  desprazarán  os 
editores da AGE con stand propio e que 
terá lugar  do 29 de novembro ao 7 de 
decembro na cidade mexicana.

Jorge Fernández: 
“Relecturas críticas da 
arte producida en Cuba”

Redacción

Maná  martes  11  de  novembro,  ás  17 
horas,  o  Director  do  Centro  de  Arte 
Contemporánea  Wifredo  Lam,  Jorge 
Fernández,  falará  na  Biblioteca  do 
Consello  da  Cultura  Galega  sobre  as 
“Relecturas críticas da arte producida en 
Cuba”.  O  acto  estará  presentado  por 
María  Luísa  Sobrino,  coordinadora  da 
Sección de Creación e Artes Plásticas.

O  Centro  de  Arte  Contemporánea 
Wifredo  Lam  mantivo,  desde  a  súa 

fundación,  interese  sistemático  no 
desenvolvemento  das  diferentes 
manifestacións das artes visuais: pintura, 
escultura, fotografía, gravado, instalación, 
debuxo, vídeo arte, arquitectura, accións 
plásticas  e  arte  popular,  así  como  a 
circulación e recepción destas creacións 
tanto  dentro  como fose  do  contexto  do 
terceiro mundo. Elo é lóxico se temos en 
conta que foi creado o 28 de febreiro de 
1983, como institución concibida para a 
investigación  e  a  promoción  das  artes 
visuais contemporáneas de África, Medio 
Oriente, Asia, América Latina e o Caribe; 
así  tamén  como  para  o  estudo  e  a 
divulgación da obra do pintor que lle da 
nome,  o  máis  universal  dos  pintores 
cubanos.

O seu principal labor como institución é a 
organización  da  Bienal  da  Habana, 
evento expositivo de grandes dimensións 
no  cal  participan  artistas  de  todas  as 
latitudes. A institución posúe un valioso 
acervo de arredor de 1250 obras de arte 
en  colección  permanente.  Estes  fondos 
formáronse  a  partir  de  doazóns  de 
artistas  e  obras  adquiridas  mediante  a 
compra  a  institucións  e  aos  propios 
autores.  Diversas  exposicións  tanto  en 
Cuba como no estranxeiro foron posibles 
grazas  aos  fondos  da  colección.  Esta 
entidade dispón de igual forma dun vasto 
patrimonio  bibliográfico  e  documental 
sobre  as  artes  visuais  contemporáneas 
de Asia, África, Medio Oriente, América 
Latina e o Caribe. O Centro acolle ciclos 
de  conferencias  especializadas  e 
exposicións  de  artistas  nacionais  e 
estranxeiros,  para  iso  conta  con 
espazosas salas de exhibición, salón de 
conferencias,  proxección  de  vídeos  e 
lugares para a animación cultural.

Cultur.gal 2008

Redacción
 

A  organización  da  Feira  Galega  das 
Industrias  Culturais,  Cultur.gal,  adiantou 
que xa son 75 as empresas, institucións 
e entidades que reservaron un espazo na 
reunión  deste  ano.  O  evento,  que  se 
desenvolverá  entre  o  4  e  o  7  de 
decembro  no  Pazo  do  Congresos  e 
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Exposicións  da  Coruña  (Palexco) 
trasladouse este ano á cidade herculina 
desde  Pontevedra,  onde  tivera  lugar  a 
edición  anterior.  Cultur.gal  quere 
constituírse  nunha  plataforma  que  se 
erixa en referencia anual  imprescindíbel 
para os profesionais do sector cultural e 
todas as persoas implicadas neste eido. 
Nesta segunda xeira está dirixido por Nel 
Vidal  e  contará  coa  participación  de 
editoras,  discográficas,  empresas  do 
sector  das  artes  escénicas  ou  de 
servizos socioculturais e proxectos que 

relacionan  a  cultura  e  mais  as  novas 
tecnoloxías. A maiores, na programación 
asociada ao encontro este ano e de cara 
ao  público  xeral,  está  prevista  a 
participación doutras trinta entidades en 
eventos  coma  actuacións  musicais, 
proxeccións,  obradoiros,  o  Foro  Letras 
Vivas,  actividades  de  dinamización  da 
lectura,  nas  Xornadas  de  Novas 
Tecnoloxías,  nas  de  presentación  de 
iniciativas  ou  no  encontro  dedicado  á 
normalización  lingüística  entre  outras 
propostas.

O legado de Isaac Díaz 
Pardo

Redacción

A  Fundación  Seminario  de  Estudos 
Galegos  custodiará  o  legado  do 
intelectual galeguista Isaac Díaz Pardo 
e velará pola súa divulgación segundo 
anunciou o conselleiro de Presidencia, 
José Luís Méndez Romeu, no acto de 
nomeamento de Díaz Pardo como fillo 
adoptivo  de  Rianxo  que  tivo  lugar  o 
pasado sábado 8 de outubro. Méndez 
Romeu adiantou que a fundación será 
constituída  proximamente  polo 
Goberno  da  Xunta  de  Galicia  e  que 
estará  situada  na  sede  do  Instituto 
Galego de Información, en San Marcos, 
no  Concello  de  Santiago  de 
Compostela.  Avanzou  tamén  que 
empezará a funcionar antes de final de 
ano.  Esta  fundación,  que  será  un 

legado  para  as  futuras  xeracións,  ía 
levar o nome de Isaac Díaz Pardo pero 
que  o  intelectual  non  o  aceptou  por 
humildade. Así mesmo, Méndez Romeu 
destacou  a  traxectoria  de  Isaac  Díaz 
Pardo  e  a  súa  ''obra  enorme''  en 

distintas  facetas 
como a escritura, 
a  pintura  e  o 
mundo 
empresarial,  até 
converterse  nun 
''referente para o 
mundo  cultural 
galego''.  Deste 
xeito,  quedará 
protexido  e 
porase en valor o 
legado  do 
impulsor  do 

Laboratorio  de  Formas,  que  lle  deu 
continuidade ao Seminario de Estudos 
Galegos e que creou unha linguaxe de 
deseño  moderno  a  partir  da  tradición 
propia.

Balbino tamén é 
chairego

Paulo Naseiro

Eu son... Balbino. 
Un  rapaz  da 
aldea.  Coma 
quen  dis,  un 
ninguén.  E 
ademáis,  probe. 
Aínda  tremo  de 
emoción cada vez 
que  enceto  as 

páxinas  das  Memorias  dun  neno 
labrego, como a primeira vez, hai máis 
de  trinta  anos.  Foi  o  primeiro  libro 
galego  que  caeu  nas  miñas  mans 
sendo tan neno como o Balbino, nunha 
sexta  edición  do  ano  1977. Conservo 
aquel  exemplar,  gastado  e  achacoso 
despois  de  moitas  relecturas,  despois 
de pasar polas mans de cantos amigos 
puiden  agregar  aos  milleiros  de 
lectores de Neira Vilas.

Sen  ser  un  rapaz  da  aldea,  como  o 
entrañábel protagonista, a súa historia 
chegoume  ao  fondo  da  miña  alma 
infantil.  Despois  de  todo,  do  mundo 
descrito por Balbino con precisión case 
antropolóxica pódense atopar pegadas 
xenéticas  na  nosa  xeración,  filla  de 

moitos Balbinos, de xentes que sufriron 
a fame e a miseria,  que coñeceron a 
servidume  e  a  emigración,  o 
caciquismo  nas  súas  formas  máis 
primarias e brutais.

Grazas  á  lectura  das  Memorias 
entendín,  sen  que  ninguén  mo 
explicara,  por  que o  meu pai  saíu da 
súa  casa,  a  penas  adolescente,  para 
arrincar carbón negro das entranas da 
montaña leonesa. Comprendín, tamén, 
por que o meu entrañábel amigo Xosé 
embarcou  un  bapor  con  destino  á 
Habana  de  principios  do  século  XX, 
aos  catorce  anos,  porque  tiña  a 
responsabilidade  de  manter  aos  seus 
numerosos irmáns, orfos de pai.

Pero  naquel  libro  había  máis,  moito 
máis.  Aculturado  como  todos  por  un 
ensino  monolíngüe  castelán,  atopei  a 
língua  na  que  falaban  meus  pais,  o 
meu amigo Xosé, os múltiplos veciños 
da  contorna  que  viñan  á  súa  tenda 
buscar  mercadurías.  Se  cadra  deica 
entón non era consciente da dualidade 
lingüística  que  definía  o  ambiente  no 
que medrei. Pero alí estaba, en letras 
de  molde,  palabra  por  palabra,  a 
maneira  na  que  falaba  a  abrumadora 
maioría  da  xente  que  me  rodeaba 
agás, tristemente, case todos os nenos. 
Porque non nos quedaba outra. Aínda 
me doe a labazada que recibín dunha 
mestra por chamarlle fervellasberzas a 
un compañeiro -habla bien, hombre, no 
seas paleto!-, e hoxe é o día que non 
teño nin a máis remota idea de como 
se  chaman  os  fervellasberzas  en 
castelán. E  aínda  virán  os  da  Galicia 
Bífida (ou era Bilíngüe?) a dicir que hai 
un conflito, e que é culpa nosa. Manda 
chover n'A Habana!

Porque, soa terríbel,  pero convén non 
esquecelo.  Adoctrinousenos  para 
considerar “paletos” aos galegofalantes. 
Ben  sei  que  o  que  vou  dicir  soa 
políticamente  incorrecto,  pero  é  a 
verdade. Cada vez que iamos á casa 
da  miña  avoa,  na  aldea,  non  podía 
deixar  de  pensar  que  aqueles  nenos 
que  compartían  xogos  conmigo  eran 
dunha  clase  distinta,  a  pesar  de  que 
cando levaba media hora con eles xa 
falaba  tamén,  inconscientemente,  en 
“paleto”.

Afortunadamente,  a  maioría  daqueles 
nenos  vilegos  privados  á  forza  da 
língua  propia  fómonos  curando 
paseniñamente do mal  e  recuperando 
unha boa saúde idiomática,  así  como 
tamén unha certa consciencia de onde 
vimos, pois moitos compartimos orixes 
rurais.  Bastantes  debémoslle  un 
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primeiro espertar ao Balbino e ao seu 
creador, Xosé Neira Vilas, e por iso é 
unha boa nova que vaia recibir, xunto 
coa súa inseparable Anisia, o título de 
Chairego de Honra. Ben o merece.

Socialistas vs. 
Socialistas

Iago D. Castro

O  alcalde  de  Vilalba  debe  estar 
pegando  choutos  de  alegría.  Non  é 
para  menos. Nas  anteriores  eleccións 
municipais  Criado  e  o  PP  local,  que 
non  son  parvos,  viron  ameazada  por 
vez primeira a súa perpetua hexemonía 
no  control  do  Concello  e  os  seus 
resortes, e temeron non sen razón que 
o censo vilalbés se sumara á corrente 
hexemónica  que  na  Galiza  lle  foi 
quitando o poder á dereita para poñelo 
en mans de coaligazóns PSdG-BNG.

Tres  elementos  xogaban  en  contra:  a 
propia oleada anti-PP que, cansa das 
prácticas  neocaciquís  do  partido  da 
gueivota,  propiciou  a  alternancia 
democrática,  o  magnífico  traballo 
realizado polo grupo municipal do BNG 
na  anterior  lexislatura  e  o  "efecto 
Veleiro" da candidatura local socialista, 
que  a  piques estivo  de  darlles  un  bo 
susto.

Neste  ambiente,  non  estranou  que  a 
formación  conservadora  retomara 
prácticas  de  antano,  non  sempre 
abandoadas,  pero  até  entón  usadas 
con  máis  moderación:  cálculos 
electorais  baseados  nas  parroquias 
clave reforzados cun frenesí de obras, 
carretaxe  a  esgalla  -todos  puidemos 
ver  a  certos  personaxes,  taxistas  por 
un día, achegar votantes unha e outra 
vez aos colexios, incluso na propia vila- 
e  moitas  outras  de máis  ca dubidosa 
ética.  Pola  vía  da  mobilización,  o  PP 
salvou  os  mobles  de  milagre,  pois 
milagre  é  para  calquera  que  entenda 
un pouco de politoloxía o feito de que 
nalgunha  parroquia,  particularmente 
envellecida,  votara  o  94%  do  censo 

electoral!

Malia  o  batacazo  do  BNG,  ficou  a 
sensación de que había unha corrente 
ascendente,  de  que  sería  cuestión 
dunha  lexislatura  máis  afastar  do 
goberno  local  á  facción  que  ven 
gobernando  sen  interrupción  dende 
1936 (non,  non me engano: hai  unha 
continuidade evidente entre os políticos 
de antes e os de despois).

A  Voz de  Vilalba  ven  rexistrando  nos 
últimos días os coletazos da polémica 
suscitada  no  seo  da  agrupación  local 
do  PSdG  entre  os  partidarios  dos 
Martín  Seco  e  os  de  Eduardo  Vidal. 
Non entrarei no fondo das acusacións 
que uns e outros se dirixen, senón nas 
súas  consecuencias:  liquidación  do 
"efecto  Veleiro",  división  do  grupo 
municipal  e  máis  do  electorado, 
neutralización,  en  suma,  do  avance 
conseguido nas últimas eleccións.

Non  é  isto,  señores.  Os  desexos  de 
cambio  dunha  parte  importante  da 
sociedade,  sumados  ao  desastre  sen 
paliativos que representa a xestión de 
Criado,  e  non  digamos  as  súas 
actitudes,  merecerían  unha  oposición 
unida,  combativa  e  que  proxectara 
unha  imaxe  de  recambio  posible, 
desexable  e  necesario.  Compre,  pois, 
aparcar as diferenzas, sumar esforzos. 
Un  "ticket"  electoral  composto  por 
Veleiro,  Seco  Jr.,  Vidal  e  outros 
destacados  militantes  de  ambas 
faccións,  sería  un  poderoso  motor  de 
cambio.  Para  iso,  ademais,  o  grupo 
municipal  socialista  debería  non 
trabucar  o  adversario,  que  non  é  o 
BNG,  senón  o  precario  e  desnortado 
goberno local.

Cónstame  que  hai,  incluso,  militantes 
do  Partido  Popular  consternados  coa 
división  socialista.  Son  aqueles  que 
entenden que a designación de Criado 
no seu momento meteu aos populares 
nun  calexón  sen  saída,  que 
comprenden  que  a  prepotencia,  a 
arroutada e o desprezo polos que non 
comungan co poder, e aínda por moitos 
que si, abocan o longo predominio da 
dereita  a  un  desastre  que  pode  ser 
irreparable. Serían potenciais aínda que 
inesperados  apoios  se  se  deran  as 
circunstancias  necesarias  para  un 
cambio,  pois  saben  que  só  se  pode 
descabalgar  á  actual  dirección 
perdendo as próximas eleccións, mellor 
cunha  pequena  marxe  que  facilite  a 
renovación popular, pero sen perder a 
esperanza  de  retomar  no  futuro  o 
goberno local.

É  cuestión,  pois,  de  fixar  prioridades, 
máis  alá  dos  lexítimos  anceios  de 
medre persoal  ou de trunfo da propia 
facción. Compre,  primeiro,  que deixen 
de  tirarse  os  trastes  á  cabeza,  que 
recompoñan o desastre  antes de que 
sexa  demasiado  tarde.  Xa  o  dixo  o 
alguén: falando enténdese a xente.

Este  tema  tamén  está  presente  no 
noso foro. Pica aquí,  entra e participa 
no debate.

Ao  Xeneral  Mola 
premiárono  coa  miña 
rúa

Xulio Xiz

Observo que en Vilalba 
se  volve  falar  dos 
nomes  das  rúas,  dos 
novos  nomes  das  rúas 
que substitúan a outros 

que  non  son  do  gosto  xeral  por 
homenaxear  a  determinadas  persoas 
ou  conceptos  que  teñen  os  seus 
defensores e detractores.

Estamos na segunda volta deste tema. 
A primeira comezou hai moito tempo, a 
partir  de  1975,  coa  chegada  da 
democracia,  e  daquela  os  concellos 
atopáronse cun aluvión de peticións de 
urxencia para cambiar nomes herdados 
do  franquismo,  que  a  toda  présa  se 
quería esquecer.

Os  nomes  máis  urxentes  en  moitos 
concellos – que noutros quedaron para 
bastante  despois-  eran  os  que 
lembraban  ó  Xeneralísimo  Franco,  a 
José  Antonio  Primo  de  Rivera,  o 
Xeneral Sanjurjo e outros así, que eran 
substituidos  por  outros  contrapostos 
nos  concellos  onde  as  esquerdas 
triunfaran  amplamente,  e  nos  demais 
por outros menos comprometidos como 
Galicia,  Castelalo,  Curros,  Rosalía  de 
Castro,  e  mesmo  Constitución 
Española,  tendo  no  socorrido  “Praza 
Maior”  a  solución  para  a  máis 
importante de cada poboación.

Esto, se non ocorría como na Pobra do 
Burón,  no  concello  de  Fonsagrada, 
onde  un  veciño  pola  súa  conta  hai 
arredor de tres décadas rotulou as rúas 
do  pobo  case  totalmente  abandoado 
cos nomes de Lenin, Marx, Trotsky ou 
Bakunin.
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O  dos  nomes,  para  min  que  os 
habitantes de cada rúa tómanos como 
unha simple  referencia. E  os  cambios 
son  difíciles  de  asumir  en  algúns 
casos. Eu vivín dezasete anos na Porta 
de  Cima,  chamada  nas  cartas  “Calle 
del  General  Mola”,  pero  todos 
sabíamos  que  non  se  chamaba  así 
aínda que o puxeran nas placas. Eu de 
pequeño, loxicamente, non sabía quen 
fóra o Xeneral Mola nin me importaba. 
Podería ter sido un aliado de Indibil  e 
Mandonio, loitador contra Napoleón ou 
libertador  dalgunha  nación 
sudamericana. O que menos imaxinaba 
eu  era  que  se  trataba  do  home  que 
pensou e dirixiu o golpe de estado do 
dezaoito  de  xullo  de  1936,  ó  que  en 
Vilalba premiaron coa miña rúa.

Hai  ben  anos  que  en  Vilalba 
desapareceron  os  nomes  de  Franco, 
Sanjurjo  ou  Mola.  Bastante  tempo 
estiveron colgadas nas paredes placas 
que  son  historia,  e  que  habería  que 
gardalas para lembranza permanente.

O que ten que valer é este exemplo de 
caducidade do nome das rúas para que 
os que decidan novos nomes adopten 
denominacións  que  non  molesten  a 
ninguén, senón todo o contrario. Nomes 
en  alza,  pola  súa  valía,  polas  súas 
obras,  polo  seu  prestixio  para  que 
dentro  dun  determinado  número  de 
anos non haxa que volver a rebautizar 
o que non quedou ben bautizado.

Que, ademáis, leva tempo adaptarse ós 
novos nomes. A min, por exemplo, en 
Lugo, cóstame traballo recordar que a 
rúa  General  Franco  se  chama  agora 
Rúa  do  Teatro,  sobre  todo  tendo  en 
conta  que  o  teatro  –Gran  Teatro- 
desapareceu;  que  General  Mola  é 
Castelao;  que  Carrero  Blanco  se 
chama agora As Fontiñas ou que o 18 
de  Xulio  é  agora  Camiño  Real.  Visto 
está  que  o  que  ben  se  nos  fixa  no 
cerebro queda gravado como con lume 
e de cando en cando asoma de novo.

Neste  caso,  eu  confío  que  a  cousa 
acabe  ben  e  que  todos  xuntos  –PP, 
PSOE e Bng – acorden nomes xeitosos 
para as rúas que se cambien. Que eu 
non sei  quen foron Nevado Bouza ou 
González  Valdesuso,  pero  está  moi 
recente o exemplo da cidade de Lugo 
que  querían  quitarlle  a  rúa  a  don 
Armando  Durán,  un  dos  mellores 
matemáticos que tivo España e naceu 
nesta  cidade.  Ou  sexa,  que 
documentarse  ben  sobre  os  que  van 
quitarse  e  sobre  os  que  van  poñer, 
tempo  para  adaptarse,  e  que  duren. 
Que a memoria da xente que merece 

unha  rúa,  ben  merecida,  non  caduca 
tan axiña.

Dous novos libros da 
Colección sobre a 
memoria da emigración 
galega en Cuba e 
Arxentina

Redacción

Dúas  publicacións importantes  para  o 
rescate  da  memoria  da  emigración 
galega en Cuba e na  Arxentina foron 
presentadas  onte  como  parte  da 
Colección Galicia Exterior nun acto no 
que  interviron  José  María  Arias, 
Vicepresidente da Fundación Barrié  e 
presidente do Banco Pastor, e Ramón 
Villares,  Presidente  do  CCG. Xunto  a 
eles estiveron Pilar Cagiao Vila e Xosé 
Manoel  Núñez  Seixas,  historadores  e 
prologuistas dos dous libros: “A Galicia 
antillana:  Formación  e  destrución  da 
identidade galega en Cuba, 1899-1968” 
e  “Los  gallegos  en  el  imaginario 
argentino. Literatura, sainete, prensa”.

A  primeira  das  obras,  “A  Galicia 
antillana:  Formación  e  destrución  da 
identidade  galega  en  Cuba,  1899-
1968”,  foi  realizada  por  José  Antonio 
Vidal Rodríguez, antropólogo doutor en 
Historia  e  especialista  universitario  en 
migracións.  Trátase  dunha  achega  ao 
periplo  dos  emigrantes  galegos  en 
Cuba desde os comezos do século XIX 
ata  1960.  Naqueles  anos  uns 
catrocentos  mil  galegos  escolleron 
Cuba  como  destino  e  participaron 
activamente na vida da illa ata que, coa 
revolución de 1959,  se borraron parte 
dos  seus  sinais  de  identidade,  coa 
intervención  nas  súas  asociacións,  a 

prohibición das súas publicacións e  a 
nacionalización das súas propiedades. 
Isto  duraría  ata  1991,  ano  no  que, 
coincidindo  coa  histórica  visita  de 
Manuel Fraga, Presidente da Xunta, a 
Cuba,  puido  poñerse  en  marcha  un 
movemento  de  recuperación  dese 
legado.  Neste  proceso  traballaría  a 
fondo  o  autor  do  libro.  Pilar  Cagiao 
destaca as análises de Vidal Rodríguez 
sobre  o  asociacionismo  como 
mecanismo  de  reforzo  da  identidade, 
pero  tamén  a  cuantificación  do 
movemento migratorio  Galicia-Cuba,  a 
tipoloxía dos emigrantes e o proceso de 
inserción na sociedade cubana.

O  outro  libro,  “Los  gallegos  en  el 
imaginario  argentino.  Literatura, 
sainete, prensa”,  de María  Rosa Lojo, 
Marina  Guidotti  e  Ruy  Farías,  fai  un 
análise  pormenorizado  da  incidencia 
demográfica e cultural dos galegos no 
imaxinario  argentino.  Sobre  todo  a 
través da prensa, o sainete ou xénero 
chico  criollo  e  tamén  na  considerada 
“alta  literatura”.  Un itinerario  revelador 
da  tensión  entre  as  imaxes 
estereotípicas  ou  brutalmente 
caricaturescas e a matizada riqueza de 
tantos indivíduos, presentes nos xenes 
e na memoria da sociedade arxentina.

Imaxe:  "Tórax  dun  galego  emigrante", 
de Miguel Ares Rodríguez, 2.º Premio 
da  Secretaría  Xeral  de  Emigración 
2007.

A exhumación de foxas 
da Guerra Civil estará 
coordinada pola 
Consellaría de Cultura

Redacción

A consellaría de Cultura e Deporte da 
Xunta  de  Galicia  asume  o  labor  de 
apoio  e  coordinación  de  recuperación 
dos restos soterrados asesorando aos 
familiares,  tramitando  as  súas 
solicitudes  e,  a  través  de  Patrimonio, 
realizando  os  traballos  pertinentes  de 
apertura  das tumbas e  foxas,  traballo 
que,  até  o de agora, viñan realizando 
distintas  asociacións  privadas  que 
reclamaban  dende  hai  tempo  que  a 
administración  se  encargase  de 
coordinar o proceso.

A  apertura  farase  con  métodos 
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científicos e coa colaboración tamén de 
equipos  profesionais  de  arqueólogos, 
que  traballarán  respectando  os 
procedementos  arqueolóxicos 
marcados  pola  Dirección  Xeral  de 
Patrimonio Cultural.A consellaría tamén 
unirá a esto dúas accións máis: facilitar 
toda a información que ten recompilado 
o  equipo  As  vítimas,  os  nomes,  as 
voces, os lugares, e chegar a acordos 
co  Instituto  de  Medicina  Legal  de 
Galicia  (Imelga)  e  o  Instituto  de 
Medicina  Legal  da  Universidade  de 
Santiago  (Imlus)  co  fin  de  que 
participen  realizando  os  traballos  de 
identificación do restos que se atopen. 
O  primeiro  realizará  os  estudos 
antropolóxico-forenses,  mentres  o 
segundo  estudará  o  material  xenético 
dos  restos  humanos  para  a  súa 
identificación.

Cultura  disporá  a  partir  da  vindeira 
semana  de  indicacións  sobre  como 
realizar  as  solicitudes  de  exhumación 
de  foxas  para  os  familiares  que  o 
desexen.  A  tal  fin  anunciará  na  súa 
páxina  web  o  procedemento  que 
deberán levar a cabo os familiares para 
iniciar os trámites. Para elo buscarase o 
amparo do artigo 11 da Lei de Memoria 
Histórica,  o  que  implica  ponderar  a 
existencia  de  oposición  por  calquer 
descendente  directo  das  persoas 
enterradas.

En Galicia están localizadas 26 foxas, 
así como 11 puntos da costa nos que 
se  realizaron  afundimentos  de 
cadáveres,  segundo  consta  nas 
investigacións  do  equipo 
multidisciplinar  As  vítimas,  os  nomes, 
as  voces,  os  lugares,  coordinado  por 
Lourenzo Fernández Prieto.

Polo  de  agora,  á  volta  de  Nadal,  a 
Asociación  pola  Recuperación  da 
Memoria Histórica ten previsto realizar 
traballos de exhumación en dúas foxas 
en Mondoñedo e Xeve (Pontevedra).

A chegada do dominio 
.gal pode atrasarse até 
2010

Redacción

Parece  que  talvez  o 
dominio  .gal  non  poida 
estar operativo antes de 
2010 e non en setembro 
de 2009, o que suporía 

certo  atraso e indefinición por  parte  da 
ICANN (Internet Corporation for Assigned 
Names  and  Numbers).  Por  iso,  varios 
membros  da  Asociación  PuntoGal,  que 
desde xullo de 2006 traballa para que as 
páxinas web de Galicia poidan utilizar un 
dominio propio en Internet, atópanse esta 
semana reunidos no Cairo reunidos coa 
ICANN para negociar os requisitos que 
deben  cumprir  as  candidaturas  a  un 
dominio na Rede.

A súa intención é solicitar publicamente o 
cumprimento  dos  prazos  previstos  e 
unha  aceleración  do  proceso  de 
solicitude para novos dominios, evitando 
tanta demora innecesaria. O caso é que 
até finais de 2009 a ICANN non porá en 
marcha o proceso de solicitudes, o que 
supón  un  novo  atraso  en  relación  cos 
prazos  indicados  anteriormente.  Nesa 
liña,  hai  dúas  semanas  presentou  un 
borrador  do  documento  coas  bases  da 
convocatoria  para  presentar  as 
candidaturas,  redactadas  en  inglés, 
asegurando que nada impide que poidan 
estar  suxeitas  a  cambios  até  o  8  de 
decembro.  Logo  traduciranse  ás  seis 
linguas  oficiais  da  ONU (árabe,  chinés, 
español, francés, inglés e ruso) e 45 días 
despois, publicarase por fin o documento 
definitivo.

A  asociación  PuntoGal  insiste  ante  o 
organismo en que a súa é unha iniciativa 
fundamentalmente cultural e lingüística e, 
por  tanto,  non lucrativa,  polo que pediu 
ademais  unha  revisión  dos  criterios 
económicos.

Presentación de dous 
novos libros da serie 
“Galicia Exterior”

Redacción

Maná venres terá lugar na biblioteca do 

Consello da Cultura Galega (CCG) en 
Compostela  a  presentación  de  dous 
novos títulos da serie “Galicia Exterior”, 
impulsada pola Fundación Pedro Barrié 
de  la  Maza  e  o  CCG.  Trátase  de  A 
Galicia antillana: formación e destrución 
da  identidade  galega  en  Cuba,  1899-
1968, de José Antonio Vidal Rodríguez, 
e  de  Los  gallegos  en  el  imaginario 
argentino.  Literatura,  sainete,  prensa, 

de María José Lojo.

O  acto  contará  coa 
presenza de Ramón 
Villares,  Presidente 
do CCG; José María 
Arias, vicepresidente 
da Fundación Barrié, 
e  os  historiadores  e 

prologuistas  dos  libros,  Xosé  Manoel 
Núñez Seixas  e  Pilar  Cagiao Vila,  na 
fotografía.

'Construcións' de 
Eduardo Estévez en 
Edicións Positivas

Redacción

O  vindeiro  luns  chegará  ás  librarías, 
publicado por Edicións Positivas na súa 
colección  Di-Versos,  o  poemario 
Construcións  de  Eduardo  Estévez,  ao 
cal  se  lle  retirou  o  pasado  23  de 
setembro, non sen xerar certa polémica 
no mundo literario e editorial, o Premio 
González  Garcés  de  Poesía  que 
outorga a Deputación de A Coruña. A 
razón  aludida  polo  xurado,  despois 
dunha reclamación de Xavier Lama, foi 
que  o  poemario  fora  previamente 
publicado  na  rede,  nun  blog  no  que 
Estévez  amosaba  o  proceso  de 

elaboración do texto.

Eduardo  Estévez  ten 
unha ampla producción 
na que compre salientar 
Só  paxaros  saíron 
desta boca (1998), Lúa 
gris  (1999),  Caderno 
apócrifo  da  pequena 
defunta  (2003)  ou 
Derrotas (2004). O seu 
novo libro estará na rúa 

o  luns  10  de  novembro,  aínda  que  o 
acto  de  presentación  e  lectura  terá 
lugar o vindeiro xoves 13 no pub Casa 
da Crechas de Compostela.
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Política Lingüística 
promove as obras 
audiovisuais en galego 
en colaboración coa 
CRTVG

Redacción

Incrementar a produción e a promoción 
de obras audiovisuais en lingua galega, 
dirixidas  principalmente  ao  público 
infantil  e  xuvenil,  é  o  obxectivo 
fundamental  do acordo que veñen de 
asinar  a  Secretaría  Xeral  de  Política 
Lingüística  e  a  Compañía  da 
Radiotelevisión de Galicia (CRTVG). A 
secretaria xeral de Política Lingüística, 
Marisol  López,  presentou  onte  en 
Compostela  estas  novas  producións 
audiovisuais  financiadas  polo  seu 
departamento, nun acto no que tamén 
participaron o director xeral da CRTVG, 
Benigno  Sánchez,  e  o  director  de 
Comunicación e Relacións Públicas de 
El Corte Inglés, José Manuel Blanco.

Esta  colaboración  fixo  posible,  entre 
outras  accións,  a  saída  ao  mercado 
nestes  días  de  novos  produtos 
audiovisuais  en  formato  DVD  que  se 
distribuirán  a  través  de  expositores 
instalados en 177 puntos de venda de 
toda Galicia, entre centros comerciais, 
librarías  e  outros  establecementos,  e 
que  tamén  se  poderán  adquirir  na 
páxina web da CRTVG.

Por  unha  banda,  os  espectadores 
poderán atopar no mercado oito títulos 
de películas dobradas ao galego pola 
TVG; tamén se distribuirán en formato 
doméstico a serie Planeta Fantasía, a 
longametraxe Os vixilantes do Camiño 
e  a  serie  documental  Historias  de 
Galicia.

No devandito acordo de colaboración, a 
CRTVG comprométese a realizar todas 
as  xestións  necesarias  para  a 
produción,  promoción  e  xestión  de 
dereitos  de  propiedade  intelectual  e 
industrial,  entre  outros,  dos  produtos 
audiovisuais mencionados, así como a 
difundir  informacións  relativas  a  esas 
obras.  Mentres  tanto,  Política 
Lingüística  adquire  o  compromiso  de 
facilitar  apoio  e  asesoramento técnico 
en  materia  de  aspectos  lingüísticos  e 
terminolóxicos  relacionados  coas 
iniciativas  comprendidas  nos 
convenios.

Entre os títulos que se distribuirán en 
DVD en preto de douscentos puntos de 
venda  de  Galicia,  figuran  a  serie 
documental  Historias de Galicia, unha 
produción  da  TVG  patrocinada  pola 
Secretaría Xeral de Política Lingüística 
que obtivo numerosos recoñecementos 
e  na  que  se  fai  un  percorrido  polos 
acontecementos  máis  relevantes 
sucedidos  en  Galicia  ao  longo  dos 
séculos. Ademais, o popular personaxe 
infantil  Xabarín  é  o  protagonista  da 
longametraxe Os vixilantes do Camiño, 
e  a  serie  Planeta  Fantasía  convida a 
facer unha viaxe pola literatura infantil 
galega  dan  man  dos  cosmonautas 
Fiúncho, o comandante Gaga, Pecas e 
Merliño.

XII Foro Encrucillada

Redacción

A  Asociación 
Encrucillada 
celebra o seu XIII 
Foro  de  debate  o 
vindeiro sábado, 8 
de  novembro,  no 
Auditorio  de 
Galicia  en 
Compostela.

Nesta  ocasión, 
renderase 

homenaxe  a  Agustín  Díaz  Blanco 
"Tintxu",  xornalista  de  TVE-Galicia 
finado  o  pasado  mes  de  marzo  e 
vencellado a Encrucillada.

O Foro contará coa presenza de Xosé 
Manuel Caamaño, profesor de teoloxía 

da Universidade de Comillas, o teólogo 
Andrés  Torres  Queiruga,  Xulio  Lois 
Fernández,  presidente  da  Asociación 
de Teólogos Xoán XXIII e Isabel Gómez 
Acebo, directora da colección En Clave 
de Mujer.

Chega  a  Compostela 
Cineuropa 2008

Redacción

Con esta de 2008 xa 
son  vinte  e  dúas  as 
edicións  de 
Cineuropa,  o  máis 
importante  encontro 
de  cinema  de 
Compostela,  que 

volve  achegar  máis  de  douscentos 
filmes a cinco salas distintas da cidade 
cun  esquema  perfectamente 
consolidado de festival non competitivo: 
Teatro Principal, Salón Teatro, o CGAC 
e a Aula de Cultura Caixa Galicia e a 
sede da SGAE.

O festival abrirase este martes ás nove 
da noite, coa proxección de A noite que 
deixou de chover, filmada en Santiago 
e  dirixida  polo  compostelán  Alfonso 
Zarauza,  e  que contará coa presenza 
do director do filme, e dos seus dous 
protagonistas,  Luís  Tosar  e  Nora 
Tschirner. Alén das figuras premiadas 
cos  Premios  Cineuropa,  estarán 
presentes  algúns  dos  directores  dos 
filmes proxectados. Ese é o  caso dos 
portugueses Tiago Guedes e Federico 
Serra  (Entre  os  dedos).  Tamén  de 
Helena  Taberna  (La  buena  nueva), 
Juan Vicente Córdoba (Flores de luna), 
Rogelio  G.  Abraldes  (Buzos  haciendo 
Surf,  Un  documental  sobre  Surfing 
Bichos), Oriol  Porta (Hollywood contra 
Franco) ou o chileno José Luis Torres 
Leiva (El cielo, la tierra, la lluvia).

Este  ano  serán  24  os  filmes  que  se 
proxectarán na sección oficial. Ademáis 
haberá ciclos de documentais sobre a 
memoria  (Documentos:  Memoria  e 
presente),  cinema do surleste asiático 
(Mundo Asia), ciencia-ficción (Fantastic 
Compostela),  documentais  de  música 
(Doc:  Music),  cinema  arxentino 
(Conexión  Bós  Aires),  unha 
retrospectiva  de  Olivier  Assayas  e, 
como novidade para esta edición, unha 
nova sección adicada integramente ao 
cinema  galego,  titulada  Panorama 
Galiza. Os directores Jaime Rosales e 
Pablo  Trapero,  arxentino,  recibirán  os 
Premios de Cineuropa 2008, en senllas 
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galas  que  se  celebrarán, 
respectivamente,  o  15  de  novembro, 
coa  proxección  da  polémica  Tiro  na 
testa,  e  o  19  de  novembro,  con 
Leonera. Na sección gratuita Panorama 
Galiza  poderase  visionar  un cento  de 
filmes  galegos  recentes  coma  Flores 
Tristes  (2008),  fime  de  Manuel  Abad 
que se estrenará no festival, e Manuel 
e  Elisa  (o  trinta)  (2007)  de  Manuel 
Fernández Valdés.

Do palmarés doutros festivais chegarán 
tamén  varias  películas.  De  Cannes  a 
gañadora da Palma de Ouro Entre les 
murs (Laurent Cantet, 2008), así como 
a  do  Grande  Premio  do  Xurado: 
Gomorra (Matteo Garrone,  2008),  e  a 
do premio ao mellor director Nure Bilge 
Ceylan por Üç maymun / Three monkey 
(2008).  De  Donostia,  a  gañadora  da 
Cuncha de Ouro, Pandoranin Kutusu / 
Pandora´s Vox (Yesim Ustaoglu, 2008), 
Cuncha de Prata á mellor actriz. Tamén 
o  premio  ao  mellor  director,  Michael 
Winterbottom,  por  Xénova (2008)  e  o 
Premio Especial do xurado que recaeu 
na iraniana,  Asbe du-pa /  Two legged 
horse  (Samira  Makhmalbaf,  2008). 
Tamén da pasada edición da Berlinale 
chegarános o premio ao mellor guión, 
Zuo Yuo / In Love We Trust (Xiaoshuai 
Wang,  2007).  Rematarase,  coma 
sempre, co tradicional maratón, o día 3 
de  decembro,  centrado  este  ano  no 
tema  da  carne,  con  filmes  como 
Peeping  Tom,  Shortbus,  Addiction  ou 
Supervixens.

Punto e aparte

Martín Seco García

Así  se  lle  podería  chamar  o  triste 
sentimento que moitos vilalbeses temos 
despois do acontecido o pasado sábado 
25 de Outubro na asamblea do PSdeG-
PSOE  de  Vilalba,  onde  se  procedía  a 
elección da nova dirección local. Cando 
moitos  esperabamos  que  o  proxecto 
encabezado pola doctora Veleiro fose un 
punto e seguido ao anterior liderado por 
Martín  Seco  Cendán,  proxecto  que 
pretendíamos  culminara  coa  ansiada 
chegada  da  esquerda  ao  goberno  de 
Vilalba,  sobre  todo  despois  da 
excepcional  posición  electoral  que  o 
PSdeG-PSOE  conqueriu,  coa 
compañeira  Elba  Veleiro  ao  fronte,  nas 
eleccións  municipais  do  2007,  resulta 
que  debido  as  maniobras  dalgúns 
dirixentes  galegos  e  provinciais  do 
partido  e  a  insaciable  ambición  dalgún 
recen chegado fixeron saltar polos aires 

esa  posibilidade.  Seguro  que  moitos, 
preguntádesvos, ¿Qué puido pasar para 
que  se  permitira,  ou  mellor  dito,  se 
impulsara  dende  algúns  membros  da 
dirección  galega  e  provincial  do  noso 
partido,  que  tralo  éxito  das  eleccións 
municipais do ano 2007, se lle roubara a 
Elba a posibilidade de dirixir un proxecto 
tan ben traballado e que a todas luces 
merecía capitanear?

Ante  as  informacións  aparecidas  nas 
últimas  datas  sobre  este  tema, 
discutibles  moitas  delas  e  a  falla  de 
elementos  de  debate  que  teñen  os 
veciños que se viron sorprendidos polo 
acontecido, véxome na obriga de aclarar 
moitos puntos que permitan ver con máis 
claridade o sucedido.

Antes de entrar  en materia,  gustaríame 
comezar  esta  reflexión  facendo  unha 
pequena  homenaxe  a  un  excelente 
socialista vilalbés que deixa as funcións 
de  dirixente  local  do  PSdeG-PSOE  de 
Vilalba,  labor  exercida  durante  vinte 
largos anos que tiven a sorte de observar 
de cerca dende a miña infancia e nestes 
últimos  catro  anos  máis  de  preto, 
traballando  ao  seu  lado  en  funcións 
executivas  na  dirección  do  partido  na 
nosa vila. Vinte anos cheos de éxitos e 
fracasos,  pero  sobor  de  todo  de 
incansable  traballo  desinteresado, 
grandes sacrificios personais, coherencia 
na  mensaxe  socialista  e  incomprable 
honorabilidade.  Vinte  anos  sostendo  o 
proxecto  socialista,  incluso  nos 
momentos máis duros, onde algúns dos 
que despois do sábado asumen cargos 
de  dirección  no  Partido  Socialista  en 
Vilalba,  se  enchían  a  boca  de  insultos 
dirixidos  ao  noso  partido  e  acusacións 
inxustas  hacía  os  nosos  dirixentes, 
utilizando  continuas  similitudes  entre 
socialismo  e  corrupción. Dende  o  máis 
fondo  do  corazón,  dun  socialista 
convencido,  o  meu  respecto  e 
consideración hacia o seu traballo e o de 
aqueles que o acompañaron nesta dura 
tarefa. Espero,  algún día,  estar ao nivel 
político  e  humano  que  me  levan 
demostrado  nestes  anos  e  poder  ter 
aprendido  algo  deste  nobre 
comportamento.

Voltando ao tema, o sucedido o sábado 
non  é  maís  que  o  culmen  dunha 
estratexia  impulsada  por  algúns 
dirixentes galegos e provinciais,  que se 
leva a cabo en Vilalba e outros puntos da 

provincia,  co  obxectivo  de  eliminar  a 
todos  aqueles  compañeiros  que  dende 
as  direccións  locais  poidan  resultar 
incómodos,  por  ter  a  capacidade  de 
actuar  por  si  mesmos,  sen  tutelas  de 
ningún  tipo.  En  moitos  medios  se 
disculpa  dita  actitude  coa  busqueda 
dunha renovación necesaria nos lugares 
onde lles interesa, pero non é máis que 
un  intento  de  agochar  os  intentos  de 
perpetuación no poder por parte dalguns 
dirixentes  máis  preocupados  por  eles 
mesmos que por un bó proxecto colectivo 
para os respectivos concellos.

Con esta estratexia tratan de deixar fora 
de xogo a algúns membros da anterior 
executiva  do  PSdeG-PSOE  de  Vilalba 
xunto  con  moitos  compañeiros  novos, 
entre eles a nosa candidata a Sª Xeral, a 
compañeira  Elba  Veleiro.  Estos  novos 
compañeiros eran unha inmensa maioría 
dos que ían na nosa candidatura, xa que 
para que ninguén se confunda, na nosa 
candidatura de 10 membros da executiva 
só repetían 3 membros da anterior, dous 
dos cales, por certo, somos menores de 
40 anos. Por eso non sirve de disculpa 
esa  renovación  necesaria,  xa  que  na 
nosa candidatura era evidente e estaba 
avalada  polas  furnas  e  o  traballo 
realizado  no  Grupo  Municipal.  O  que 
realmente  sucedeu  foi  o  intento  de 
impoñer unha nova dirección con xente, 
coa única virtude necesaria de comer na 
man dos dirixentes aos que me refiro, e 
todo  esto  sen  importar  que  esta  nova 
dirección local esté formada por antigos 
membros do BNG, algún deles expulsado 
de  dita  organización  e  que  en  ningún 
momento se lles oiu que renunciasen a 
súa ideoloxía anterior, e sen ter en conta, 
a pesar de ser denunciado en múltiples 
ocasións  ante  as  instancias  provinciais, 
as  continuas  fallas  de  lealtade  e  de 
respecto  dalgún  destes  militantes,agora 
membros da executiva,  hacia  a anterior 
dirección  do  partido  e  algún  dos 
membros do Grupo Municipal  Socialista 
con continuos insultos e movementos de 
desgaste  que  trataban  de  erosionar  o 
traballo  e  a  honorabilidade  dalgún 
compañeiro.

Cando falo de estratexia para acabar con 
nós por parte dalgúns dirixentes galegos 
e provinciais o digo porque se non, como 
se  pode  interpretar  que  a  anterior 
dirección dunha agrupación local como a 
vilalbesa, non teña información de moitos 
movementos  que  se  efectuan  no  noso 
Concello  por  parte  dalgunhas 
Consellerías  gobernadas  polo  noso 
partido,  debido  a  que  algúns  dos  seus 
dirixentes  actuán  a  espaldas  desta 
dirección e de parte do grupo municipal 
entre os cales se atopaba a súa portavoz 
e  que  todo  siga  igual  aínda  que  se 
denuncie  sucesivamente  este 
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comportamento  ante  membros  da 
dirección provincial. Como se explica que 
a  agrupación  vilalbesa  cuadriplique  e 
case quintuplique o número de afiliados, 
pasando duns cuarenta a cento setenta, 
valéndose para facelo do apoio dalgúns 
membros  da  dirección  provincial  ,  e 
utilizando  por  parte  dos  membros  do 
grupo ganador a votantes declarados do 
Partido  Popular  que  logo  se  negan  a 
colaborar  políticamente  co  partido  nas 
mesas  electorais  ou  a  participar  nos 
actos que se organizan dende o partido, 
adícanse tamén a afiliar a membros das 
directivas  de  asociacións  veciñais 
premiadas  con  subvencións  da 
Consellería  da  que  Eduardo  Vidal  é 
delegado  na  provincia  de  Lugo, 
asociacións  como  a  de  Oleiros, 
Mourence,  Samarugo,  Corvelle,  San 
Lorenzo de Árbol ou San Simón, afilian a 
outras múltiples personaxes beneficiadas 
institucionalmente por estes dirixentes ou 
acuden tamén a amigos personais deste 
grupo de persoas, sen ter ningún deles o 
máis mínimo coñecemento e lealtade cos 
ideais  e  o  funcionamento  do  Partido 
Socialista.

Como se pode entender que despois de 
que  Elba  Veleiro  se  comprometese 
valentemente  a  encabezar  o  proxecto 
socialista  nas  eleccións  municipais  de 
2007 e tivese un resultado extraordinario 
para os intereses do socialismo vilalbés e 
da  provincia,  ao  insuflar  un  número  de 
votos decisivo para conquerir o goberno 
da Deputación de Lugo, se lle negue a 
posibilidade  de  encabezar  a  executiva 
vilalbesa,  cando  ela  explicounos  dito 
obxectivo aos membros dos dous grupos 
existentes  na  agrupación  e  á  dirección 
provincial  e  a  galega  do  noso  partido, 
intentando co seu movemento encabezar 
unha lista de consenso na que conviviran 
os  dous  grupos  e  por  parte  de  ditos 
dirixentes se lle negara dita posibilidade 
cunha falsa negociación onde en lugar de 
negociar,  intentouse  única  e 
exclusivamente  tratar  de  impoñer  a 
Eduardo  Vidal  como  candidato  único  e 
posicionándose craramente  a  favor  dun 
dos sectores enfrentados, sendo o noso 
grupo o único que respetou a bontade da 
que creemos que era unha extraordinaria 
candidata  a  dirixir  o  noso  partido  e 
sabendo  os  dirixentes  do  partido  que 
Vidal  dimitira  como  Sº  Comarcal  do 
partido na Terra Chá debido a unha certa 
incompatibilidade moral de exercer dous 
cargos, un da administración e outro de 
dirección política e que neste caso non 
lles resulte incompatible co seu cargo na 
administración  a  dirección  local  dunha 
agrupación política.

¿Qué fará calquera veciño, serio  e  con 
prestixio  do  noso  concello  que  puidera 
pensar  en  achegarse ao  noso proxecto 

despois  do  acontecido  con  Elba 
Veleiro?,¿Qué pensarán os case tres mil 
catrocentos veciños que lle deron a sua 
confianza, nun proxecto que comezou fai 
só dous anos e que ven que se dinamita 
o sábado 25, sen mais motivo aparente, 
segundo as propias declaracións do novo 
Secretario  Xeral  a  un  medio  de 
comunicación,  que  unha  mellor 
coordinación por parte de quen non ten 
tempo  para  facelo  e  a  súa  experiencia 
que  consideramos  inexistente  no  seu 
caso?.

Por outro lado e como membro do Grupo 
Municipal  Socialista  no  Concello  de 
Vilalba  quero  destacar  o  indescriptible 
comportamento  de  parte  dos  meus 
compañeiros no concello, que lle dan a 
espalda  a  súa  portavoz  sen  nin  tan 
sequera comunicarlle a súa presencia na 
outra  lista  e  sen  explicarlle  porque 
axudan  a  derruir  ese  gran  proxecto  de 
ilusión  diseñado  por  Elba,  do  que  eles 
formaban parte, e que por outro lado non 
renuncian a seguir representando.

Por  eso,  e  como  número  dous  da 
candidatura  perdedora  nesta  asamblea, 
nego  a  información  dada nos  diarios  e 
que non se cansa de repetir  o novo Sº 
Xeral  da  agrupación  vilalbesa,  de  que 
non  existen  duas  fraccións  enfrentadas 
na actual agrupación de Vilalba e que só 
existen  duas  correntes  que  difiren  na 
forma  de  afrontar  o  traballo  e  que  só 
teremos que esperar 15 días a que pase 
a  marexada  para  voltar  a  normalidade. 
Nós,  desexamos que os  nosos  veciños 
saiban a verdade e declaramos que esa 
fonda ruptura existe e vai moito máis aló 
dunha marexada de 15 días, porque na 
nosa candidatura sabemos é que existe 
un  proxecto  craramente  definido  e  cun 
programa político elaborado para Vilalba 
como quedou demostrado nas eleccións 
do  2007  e  que  temos  a  honra  de 
representar  os  que  apoiamos  a  Elba, 
pero o que non coñecemos é o proxecto 
do  outro  grupo,  porque  simplemente 
cremos  que  non  existe  como  tal,  só 
existe unha acaparación dun espacio de 
poder, moito máis apetecible despois da 
chegada  do  socialismo  ao  goberno  en 
Galicia e España.

Espero que estas liñas sirvan para que 
os nosos veciños coñezan un pouco máis 
do  acontecido  no  seno  do  socialismo 
vilalbés que pode ter dado un paso atrás 
importante  no  proxecto  común  de  ter 
unha Vilalba socialista a medio prazo e 
ademais de dar un toque de atención a 
algún  dos  nosos  dirixentes  galegos  e 
provinciais,  porque fondo error  cometen 
as altas estancias do partido se premian 
este  tipo  de  comportamentos,  xa  que 
despois  non  nos  podemos  extrañar  de 
que  aparezan  transfugas  que  por 

beneficio  persoal  rompen  gobernos  de 
esquerdas  tan  esperados  pola 
ciudadanía  ou  como  está  pasando 
nestas  datas  en  certos  lugares  de 
España  que  algúns  señores  con 
responsabilidades de goberno municipal 
teñan  que  visitar  os  xuzgados  por 
xestións  irregulares  como  alcaldes  ou 
concelleiros,  se  os  responsables  do 
partido non vixían a ética, os valores e a 
formación  ideolóxica  dos  seus 
abanderados locais.

Mentras tanto os verdadeiros socialistas 
vilalbeses, sentimos que como comezaba 
esta  reflexión  o  proxecto  socialista 
encóntrase  nun  punto  e  aparte,  e  o 
tempo  dará  e  quitará  razóns.  De 
momento,  por  parte  dalgún  de  nós, 
convidamos  aos  veciños  a  reflexionar 
seriamente sobre o sucedido e traballar 
con nós no Concello onde seguiremos a 
representar  os  seus  intereses  que  non 
vamos a deixar abandonados e no futuro 
xa se verá. 

Memoria escrita, historia 
e emigración

Redacción

O Consello da Cultura Galega acolle os 
días  6,  7  e  8  de  novembro  a  IV 
xuntanza anual da Rede de Arquivos e 
Investigadores da Escrita Popular baixo 
o  titulo  “Memoria  escrita,  historia  e 
emigración”.  As  sesións  comezan  o 
vindeiro xoves día 6 ás 16´30 horas. O 
acto  está  organizado  polo  Arquivo da 
Emigración Galega-Consello da Cultura 
Galega (Xosé Manoel Núñez Seixas), a 
Cátedra  UNESCO  de  Historia  das 
Migracións  da  Universidade  de 
Santiago (Domingo González Lopo), e 
a  Red  de  Archivos  da  la  Escritura 
Popular  SIECE,  da  Universidade  de 
Alcalá  de  Henares  (Antonio  Castillo 
Gómez).
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Hoxe teño un soño!

Redacción

Apostamos  por  Barack  Obama  e 
queremos celebrar  o seu trunfo antes 
de que se produza. Porque dende este 
medio local pensamos que é necesario 
un cambio  no panorama global,  onde 
os  valores  humanos  deben  primar 
sobre  os  valores  bolsistas,  onde  os 
dereitos  dos  máis  débiles  estean  por 
riba  do  capitalismo  salvaxe,  en  pleno 
proceso  de  decadencia.  Por  varios 
motivos fundamentais.

En  primeiro  lugar,  porque  Estados 
Unidos precisa de medidas sociais que 
emulen ao New Deal,  co que Franklin 
D. Roosevelt  foi capaz de recuperar a 
confianza dos cidadáns tras a Grande 
Depresión  de  1929.  Este  paquete  de 
medidas  baseouse  na  presunción  de 
que  aquela  crise  fora  causada  pola 
inestabilidade inherente do mercado, e 
que  a  intervención  do  goberno  era 
necesaria para racionalizar e estabilizar 
a economía; de feito, ten varios puntos 
en común coa recesión económica que 
estamos a vivir na actualidade.

En segundo lugar, para dicir adeus ao 
desastroso  período  de  George  W. 
Bush,  o  verdadeiro  responsable  de 
levar  ao  pobo  norteamericano  a 
cuestionarse a súa identidade como tal, 
embarcándose nunha guerra ilegal que 
aínda non se puido xustificar e da que 
deberá  respostar  algún  día  ante  o 
Tribunal Penal Internacional, xunto cos 
outros dous actores que protagonizaron 
con el a vergoñante foto das Azores.

Para  rematar,  o  xigante  americano 
tamén  precisa  que  se  faga  por  fín 
realidade o soño de Martin Luther King 
-que  hoxe  encarna  o  candidato 
demócrata-  e  do  que  se  cumplen  45 
anos:  (…)  Teño un  soño,  que  un  día 
esta  nación  se  elevará  e  vivirá  o 
verdadeiro  significado  do  seu  credo, 
cremos  que  estas  verdades  son 
evidentes:  que  todos  os  homes  son 
creados iguais (…). Hoxe teño un soño! 
(…).

Vilalba  antonte,  onte  e 
hoxe: A “Carretera”

Mario Paz González

O  camiño  coma  símbolo,  coma 
metáfora da vida, coma procura interior 
ou vía de superación non é unha mala 
imaxe.  De  frei  Luis  a  Jack  Kerouac. 
Tamén  antes  e  despóis.  Un  camiño 
estreito  e  pedregoso  para  os 
obstáculos  e  dificultades;  un  camiño 
chan  e  amplo,  luminoso,  para  a 
facilidade  coa  que  levar  a  cabo  os 
proxectos, os traballos e os días.

Vilalba  ten  medrado  en  torno  a  un 
camiño,  a  “Carretera”,  vía  de  tránsito 
cara outros lugares, afastados ou non. 
Pero  tamén  camiño  que  se 
torna  encrucillada,  eixo  do 
mundo,  unión das partes  que 
configuran  a  alma  (como  en 
Platón),  lugar  onde 
permanecer a contemplar con 
morno acougo os embates da 
vida.

De  ámbolos  dous  valores, 
camiño e cruceiro, herdou esa 
feble  natureza  ambivalente  e 
antagónica,  precisa  mestura 
de  acción  e  pasividade,  esa 
dualidade de permanencia no tempo ou 

no espazo, de impulso irresistible ou de 
freo e repouso necesarios. Así se dita o 
destiño.  O  do  ser  humán  quero  dicir, 
esa  paradóxica  xuntanza  de  opostos, 
posibeis  e  imposibeis,  de creacións e 
derrubes, constantemente xuntos, cara 
a  unha  imprecisa  eternidade.  Quizáis 
iso  mesmo  configura  o  destiño  dos 
chairegos. Esa vivencia permanente on 
the road, coma beatniks, coma Bonny 
&  Clyde  ou  como  aqueles  xa 
esquecidos emigrantes que na década 
dos  trinta  asucaban  esperanzados  a 
Ruta  66  do  Leste  ao  Oeste  dos 
Estados  Unidos  deixando  tras  sí  a 
ameaza  das  secas  e  a  Grande 
Depresión.  Pero  tampouco  debemos 
esquecer  a  lenta  permanencia  na 
encrucillada  polvorenta,  esa  quietude 
de vellos bluesmen de ollar canso e voz 
quebrada.

Das  fotografías  que 
retratan  a  “Carretera” 
adoito  preferir  aquelas 
que (do mesmo xeito que 
as  elexidas  por  Carlos 
Díaz e Novo Cazón para 
A  memoria  de  Vilalba), 
representan  a  rúa 
principal  da vila  con ese 
aspecto  de  bulevar 
falazmente  urbano  cheo 
de  xente  camiñando 
ociosa.  Esa  rúa  con 
árbores  e  cafés  con 
sillería  de  ferro  baixo  a 
luz  dun  mediodía  de 

verán (non sei se mediodía, non sei se 
verán,  pero  prefiro  crelo  así)  que 

alumea  con  forza  os  toldos  dos 
comercios, as fachadas dos edificios e 
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as  camisas  endomingadas  duns 
transeúntes  que  fican  a  parolar 
ledamente inmóveis, atrapados xa para 
sempre na eternidade da imaxe. Sobre 
todo  aquelas  fotografías  que  nos 
devolven un pasado agora abolido, con 
algo de impostado, un pasado en tons 
sepia, inexistente hoxe e sempre nesa 
súa  artificial  ausencia  de  cor  que, 
dalgunha maneira, tamén o ennobrece 
tinguindoo  da  abstracción  propia  dos 
soños, das lembranzas ou, quizáis, da 
mesma ensoñación literaria.

Con todo, malia esa preferencia citada, 
a  casualidade  e  a  coincidencia  no 
encadre  reuniron  hoxe  aquí  tres 
fotografías  que amosan outro  aspecto 
da “Carretera”, observada de lonxe, na 
distancia  (como  mellor  se  ven  as 
cousas),  a  ollada  de  paxaro  dende  o 
alto da torre dos Andrade. Son varias e 
considerables as diferenzas entre elas. 
Tamén  algunhas  similitudes.  O  que 
primeiro  chama a atención é ese ceo 
plomizo  das  tres  fotografías,  ese  ceo 
indefinido,  dunha  grisura  sempiterna 
con independencia da estación do ano 
(a  imaxe  máis  recente  tomouse  no 
último  verán).  Ese  ceo  que,  por  mor 
dunha  mesta  néboa  inalcanzable, 
confúndese e mistúrase nun horizonte 
difuso  e  promisorio  co  verdor  da 
paisaxe chairega cada vez máis oculta 
tras as emerxentes edificacións.

A  fotografía  máis  antiga  corresponde 
con probabilidade á primeira metade do 
século  XX.  Ofrécese  nela  unha 
estampa  rueira  típica  que  podería 
pertencer  a  calquera  vila  galega  da 
mesma  época.  A  esa  sensación  de 
equilibrio  e  proporción  que  revela  a 
similitude dos edificios de apenas máis 
de dous andares contribúe sen dúbida 
a  cor  sepia  da imaxe que anula  todo 
abigarramento,  toda  diferenza 
cromática, toda individualización.
O  recordo  da  segunda  imaxe 
permanece  gravado  con  nitidez  e 
fidelidade na miña memoria. Tomouna 
meu  irmán  Moncho  sendo  aínda  moi 
nenos cunha cámara Kodak Instamatic 
agasallo do noso pai,  quen nos levou 
ao alto da torre para estreala. Daquela 
a  duras  penas  asomabamos  por  riba 
das  almeas.  Lembro  que  meu  irmán 
ergueu  a  cámara  e,  apuntando  como 
puido con pulso tremente mentres me 
describía o que vía (eu era algo máis 
baixiño que el),  tomou varias fotos ao 
chou, esta entre elas. A cor tristeira da 
paisaxe  nada  ten  que  ver  coa  nosa 
ledicia por  estar  alí,  por  vez primeira, 
no  alto  da  torre.  Con  respecto  á 
fotografía anterior os cambios resultan 
xa  considerables.  Son  moitos  os 

edificios que medraron de tal xeito que 
xa  case  sepultan  a  liña  do  horizonte. 
Chama  especialmente  a  atención  a 
grande mole que se amosa en primeiro 
plano no lado dereito da imaxe, non só 
polo contraste cos pequenos telladiños 
que  fican,  intimidados,  ao  seu  carón, 
senon porque aínda pervive na súa pel 
a  marca  daquela  casa  branca  da 
fotografía  anterior  que  enguliu  sen 
consideración,  sen  siquera  pedirlle 
permiso,  sen  outorgarlle  dereito  a 
réplica.

A  imaxe  máis  recente  ten  algo  de 
fantasía futurista na que toda a paisaxe 
enteira do planeta estivese a piques de 
ficar  cuberta  por  unha  sorte  de 
xigantescos  cogumelos  artificiais. 
Coma se nela se amontoasen todos as 
imaxes que sucederon e sucederán no 
tempo ás outras dúas fundíndose cara 
un porvir impreciso, sorprende, non só 
a nova proliferación de cores e tellados, 
senón tamén esa competencia entre as 
edificacións  máis  recentes  pola  súa 
aspiración  a  acadar  o  status  de 
arrañaceos con vistas a ese futuro para 
nós  aínda  invisible  e,  certamente, 
improbable.  Poderíase  engadir  que 
algunha das casas, edificios pantasma 
doutras épocas, que manten o tamaño 
orixinal, perdeu parte da súa dignidade 
ao  terse  metamorfoseado  con 
mutacións  imposibles  e  futuristas, 
grazas a  eses tellados de chapa e a 
esas cristaleiras coma anteollos de sol.

A mesma rúa ou tres distintas? Pódese 
pensar  que  algunha  das  tres  sexa 
menos  ficticia,  máis  real,  cas  outras? 
Non sei. Non é doado sabelo. A campá 
de  vidro  de  toda  fotografía  acostuma 
amosar pequenos instantes, invariables 
e  reais,  do  percorrer  vital  cunha 
fidelidade difícil  de plasmar en verbas 
sen  que  elo  se  volte  un  exercicio 
inxenuo  na  comparanza. As  tres  aquí 
ofrecidas son só unha pequena mostra, 
faltarían  moitas  outras  que  enchesen 
os valeiros deixados por elas e que nos 
evitasen  caer  na  recurrencia  sempre 
doada e falaz da memoria. Pero tal vez 
iso  xa  non  resulte  posible.  Entón,  tal 
vez  sería  mellor  deixar  de  miralas  e 
tentar  reconstruir  dalgún  xeito  ese 
pasado desfigurado e fugaz, quizáis xa 
definitivamente  borrado,  tentando 
albiscar  no  espello  das  nosas 
lembranzas como única maneira útil de 
afrontar,  nun  presente  enfermo  desa 
mesma  fugacidade,  a  chegada  dun 
futuro  que  quizáis  poda  algún  día 
resultar máis firme e tanxible.

mariopaz@avozdevilalba.com

Xa o dicía Cicerón... hai 
2063 anos

Manuel París

"O orzamento debe 
equilibrarse,  o 
tesouro  debe  ser 
reaprovisionado,  a 
débeda  pública 
debe  ser 
disminuida,  a 
arrogancia  dos 
funcionarios 

públicos  debe  ser  moderada  e 
controlada, e a axuda a outros países 
debe ser eliminada para que Roma non 
vaia  á  bancarrota.  A  xente  debe 
aprender  novamente  a  traballar,  en 
lugar  de  vivir  a  costa  do  Estado." 
Cicerón, ano 55 AC.

Algún político debería ler aos clásicos 
de cando en vez...

Efharistó

Iago Castro

Señora:

Vaia  por  diante  que  a  liberdade  de 
pensamento e de expresión é un dos 
valores  que  teño  por  esenciais  e 
básicos  para  a  dignidade  humana. 
Logo entón, non entrarei a debater se 
vostede  pode  dicir  ou  non  o  que  lle 
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veña  en  gaña:  claro  que  pode. 
Ademais,  o  ordeamento  xurídico 
vixente  só  considera  inviolábel  e 
irresponsábel  a  figura  do  titular  da 
xefatura  do  Estado,  a  cambio  de 
imporlle a máis absoluta neutralidade. 
Pero  a  vostede  non,  polo  que  está 
amparada,  coma  os  demais,  polo 
artigo 20 da Constitución. Únome, pois, 
á  defensa  dos  seus  dereitos 
irrenunciábeis  fronte  aos  que 
consideran  que  vostede  non  pode 
expresarse libremente.

Mais,  onde  hai  liberdade  de  opinión, 
están  as  sementes  do  debate,  do 
contraste de opinións que é a base da 
democracia  representativa  moderna. 
Acaba  vostede  de  entrar,  máis  tarde 
que cedo, neste libre xogo. O silenzo 
mantido  até  agora  mantívoa en certa 
medida a salvo da crítica, case por riba 
do  ben  e  do  mal.  Pero  parece  que, 
coincidindo  con  este  seu  aniversario, 
decidiu  apearse  desta  posición  de 
privilexio  e  converterse,  a  estos 
efectos, nunha cidadá máis. Paréceme 
moi ben.

Entro, xa que logo, a expresar a miña 
opinión sobre as súas, ben entendido 
que non lin,  nin penso ler, o libro en 
cuestión. Non me interesa colocar nas 
listas de best-sellers a unha xornalista 
que non me gusta  en absoluto,  máis 
alá  das  súas  opcións  relixiosas  ou 

intelectuais.  Mais  a  prensa  foi 
escolmando  estes  últimos  días 
algunhas  das  pérolas  máis 
interesantes da súa disertación, parece 
que o máis destacábel no medio dun 
mar  de  intrascendencia.  Descúbrese 
vostede  como  portadora  dunhas 
conviccións  relixiosas  bastante 
conservadoras, non sei se amplificadas 
pola  visión  condicionada  da  súa 
interlocutora,  como  sabe  membro 
dunha institución católica rabiosamente 
integrista.  Dáme  por  pensar  que, 
nunha casa como a súa, onde todo se 
calcula  de  forma  milimétrica,  esta 
elección  non  é  casual,  senón  que 
responde a unha intención deliberada. 
Non sería desexábel que unha persoa 
que  vive  do  erario  público  e  que 
ostenta  unha  alta  función 
representativa elixira, cando menos, un 
profesional  algo  máis  neutral?  O 
mesmo é  aplicábel  acerca dalgunhas 
das opinións expresadas: o matrimonio 
de persoas do mesmo sexo, o aborto 
nos  tres  coñecidos  supostos  ou  a 
liberdade  dos  pais  para  escoller  a 
educación dos seus fillos son dereitos 
aprobados  polo  mesmo  Parlamento 
que,  nos  Orzamentos  Xerais  do 
Estado,  asigna  unha  considerábel 
partida de millóns á súa casa para que 
asuma  funcións  representativas  de 
todos,  insisto,  todos  os  cidadáns  do 
Estado,  independentemente  da  súa 
forma de pensar.

Por que, entón, ao abrigo dun teito que 
pagamos todos, se permite cargar de 
munción  o  arsenal  ideolóxico  dunha 
parte  do  espectro  social?  Non  sería 
máis  lóxico  que,  para  opinar, 
renunciara a certos privilexios?

Estiven  hai  pouco  tempo a  carón  do 
antigo  Pazo  Real  grego,  hoxe 
residencia, como ben di, do presidente 
da República. A min non me produciu 
náuseas,  senón  máis  ben  orgullo. 
Gústanme Grecia e os gregos. Son a 
cuna da democracia, que recuperaron 
despois  dunha terríbel  historia,  e son 
os nosos socios na Unión Europea. A 
diferenza de nós, elixen ao seu xefe de 
estado. Isto non se deu na historia do 
Estado  español  máis  ca  en  dúas 
ocasións: na I República, instituída en 
boa  medida  grazas  aos  excesos  da 
desmesurada Sabela II  e a súa corte 
dos  milagres,  tan  ben  retratada  por 
Valle-Inclán, e durante a II  República, 
que  lle  debemos  á  ineptitude  de 
Afonso XIII e as súas camarillas. Son 
leccións  da  historia  que  a  actual 
monarquía parecía ter aprendidas,  ou 
iso críamos. Vexo que inicia vostede un 
camiño  de  desmitificación  da 
institución monárquica que, cun pouco 
de  sorte,  nos  axudará  a  conseguir  a 
chegada  da  III  República,  esa  que 
será,  por  fin,  federal.  Efharistó,  miña 
señora.
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