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31/10/09

Demasiado galegos

Iago D. Castro

Cando  alguén  ten  o  que  se  chama 
"axenda  oculta"  é  moi  posíbel  que  lle 
acabe  traizoando  o  subconsciente.  É 
difícil  manter  un  discurso  público 
incoherente coas ideas-forza que habitan 
na(s) neurona(s), e iso parece ser o que 
lle sucede ultimamente á upeideira Rosa 
Díez.

A  deputada  basca  veu  a  Galiza  para 
lembrarlle a Feij009 as súas débedas cos 
"bilingües"  e  demais  ralea  miúda,  e 
soltou,  nunha  entrevista  co  Xornal  de 
Galicia,  a  seguinte  pérola,  relativa  aos 
"incumprimentos"  do  Presidente:  "Para 
mí  [Feijoo]  está  siendo  demasiado 
gallego,  en  el  sentido  peyorativo  del 
término".

Sentido  pexorativo  de  galego?  De  que 
está a falar esta muller? Que ostias é iso 
de "demasiado gallego"? Tamén se pode 
ser "demasiado español" ou "demasiado 
francés"? Évos cousa do subconsciente, 

meus. Éis aí o programa político de certa 
ultradereita,  herdeira  por  vía  directa  do 
nacional-sindicalismo  máis  rancio.  Ollo, 
que a cousa manda truco: ao fin, a lingua 
non  é  máis  ca  unha  excusa.  O  que 
molesta á caverna reaccionaria é a mera 
existencia da diversidade entre os pobos 
de España.  Feij009,  por  lóxica,  debería 
ser  madrileño  castizo  e  deixarse  de 
caralladas.

Coñas aparte, velaí unha estratexia que, 
se  lles  deixamos,  irá  inevitábelmente  a 
máis.  Deixádeme  ser  pedante  e 
parafrasear  a  Bertold  Brecht:  Primeiro 
viñeron polo noso idioma, pero como non 
nos importaba unha merda, non fixemos 
nada... Ao final viñeron por nós, e xa foi 
demasiado tarde.

30/10/09

As iniciativas de novos 
dominios presionan á 
ICANN

Redacción

Durante a súa 36ª reunión internacional 
pública celebrada esta semana en Seúl, 
a  Internet  Corporation  for  Assigned 
Names  and  Numbers  (ICANN)  deu  un 
paso histórico no mundo de Internet coa 
aprobación  dunha  vía  rápida  para 
incorporar os caracteres non latinos aos 
dominios de código de país. Porén, ten 
un importante asunto pendente: o inicio 
do  proceso  de  creación  de  novos 
dominios xenéricos de primeiro nivel.

A ICANN explicou os detalles da última 
versión  da  guía  para  solicitantes  de 
dominios,  publicado  a  primeiros  de 
outubro, cuns requisitos máis estritos que 
as versións anteriores e que, no caso de 
disputas entre candidaturas de dominios 
similares,  favorece  ás  que  servirán  a 
comunidades determinadas.Aínda que a 
este  documento  supón  un  pequeno 
avance  no  programa  ,  a  ICANN  quere 
atar  cabos  antes  de  pór  en  marcha  o 
proceso, e asegurarse de que a chegada 
de  novos  dominios  non  vai  ameazar  a 
seguridade  de  Internet  con  actividades 
maliciosas  como  a  ciberocupación  e  o 

“phishing”.  A  principal  causa  do  atraso 
nos  calendarios  provisionais  é  a 
protección dos propietarios de marcas.

Un grupo de traballo creado pola ICANN 
para  tratar  este  asunto  concreto  xa 
publicou  unha  serie  de  informes  coas 
medidas  a  desenvolver  para  asegurar 
esa protección, medidas que non acaban 
de  convencer  aos  representantes  das 
marcas.  No  foro  público,  unha 
representación de PuntoGal presente no 
evento instou á ICANN e á comunidade 
de Internet en xeral a iniciar o programa 
coa  maior  brevidade  posible  para  non 
prexudicar  as  iniciativas  que,  como  o 
.gal,  levan  varios  anos  traballando  nos 
seus proxectos, agardando poder enviar 
a  súa  solicitude.  Neste  sentido  houbo 
unha total unanimidade no encontro, con 
numerosos  comentarios  a  favor  da 
axilización  do  proceso  e  o 
establecemento  de  prazos  reais,  para 
poder planificar así o traballo a realizar.

Diversas iniciativas, incluída o PuntoGal, 
presentaron unha proposta  común para 
avanzar no proceso: abrir unha primeira 
porta para todos aqueles proxectos que 
xa  teñen  os  deberes  feitos,  coa 
candidatura  a  punto.  A  directiva  de 
ICANN,  atendendo  as  propostas 
presentadas  nesta  reunión,  decidiu 
estudar  un  sistema  que  lle  permita 
axilizar no tempo o proceso de apertura 
de  novos  dominios.  Nas  súas 
intervencións, PuntoGal salientou que os 
dominios de tipo cultural e lingüístico non 
supoñen  obstáculos  para  a  seguridade 
da rede nin para a protección de marcas, 
como  ten  demostrado  o  dominio  .cat  - 
para a comunidade cultural e lingüística 
catalá-,  que  en  máis  de  tres  anos  de 
funcionamento  apenas  presentou 
problemas  deste  tipo,  ao  establecer  as 
medidas adecuadas para previr posibles 
ameazas.

Tras  falar  con  membros  de  diversos 
comités da ICANN, PuntoGal comprobou 
que se  está  consolidando a  boa imaxe 
dos dominios lingüísticos e culturais, en 
concreto  das  iniciativas  europeas  coas 
que  PuntoGal  está  a  traballar 
conxuntamente para adquirir  máis  forza 
ante  a  ICANN.  O  novo  presidente  da 
ICANN,  Rod  Beckstrom,  coñeceu 
persoalmente da man de representantes 
de  PuntoGal  o  proxecto  para  crear  un 
dominio para a cultura e lingua galega na 
rede,  e  animounos  a  seguir  traballando 
para a consecución do seu obxectivo.
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Simposio “Lingua 
galega e comunicación 
nos inicios da Idade 
Contemporánea”

Redacción

Os días 3 e 4 de novembro o Consello da 
Cultura  Galega  acollerá  as  priemiras 
sesións  do  simposio  “Lingua  galega  e 
comunicación  nos  inicios  da  Idade 
Contemporánea”,  que  coorganiza  xunto 
co  Instituto  da  Lingua  Galega  e  o 
Departamento  de  Ciencias  da 
Comunicacìón  da  Universidade  de 
Santiago.  Os  relatorios  contextualizarán 
os traballos recollidos no libro “Papés d
´emprenta  condenada.  A  escrita  galega 
entre 1797 e 1846 , publicado polo CCG.″  
O  simposio  continuará  os  días  5 
(Facultade  de  Ciencias  da 
Comunicación)  e  10 e  11 de  novembro 
(Facultade de Filoloxía).

Teatro Ensalle a 105 
pasos na sala NASA

Redacción

Teatro  Ensalle  é  sobre  todo  unha 
compañía  de  creación  e  investigación. 
Formada  en  1995,  desde  o  ano  2003, 
coa apertura do Teatro Ensalle na cidade 
de  Vigo,  está  investigando  en  novas 
linguaxes e dramaturxias ao servizo  da 
creación. O seu teatro é o resultado do 
traballo  físico  e  do  adestramento 
continuo.  Todos  os  membros  da 
compañía  están  en  maio  ou  menor 
medida  involucrados  en  todas  e  cada 

unha das producións e coproducións que 
Teatro Ensalle leva a cabo. A compañía 
sempre  amosou  nas  súas  montaxes 
unha  preocupación  por  situacións  de 
abatemento  social  e  por  unha  visión 
incisiva das realidades actuais.

Nesta  atmósfera  de  investigación 
encádrase  105  pasos,  que  conta  co 
asesoramento  doutros  creadores  como 
Provisional Danza ou Daniel Abreu. 105 
pasos o la mecánica de la carne, desde o 
punto de vista formal, é un espectáculo 
multidisciplinar  no  que  se  combina  a 
palabra,  o  movemento  e  a  acción  na 
procura  dunha  peza  non  formalmente 
teatral.  Fálase  de  distancias,  da  infinita 
distancia que existe entre o que sofre e o 
que  mira,  dos  anos  que  pasan  nun 
segundo  cando  de  súpeto  comézase  a 
sofrer e sábese que xa nada será igual, 
do mirar bovino da xente que mira, a un 
lado da praza,  como outros dan voltas. 
Os pasos que mide a praza de Mayo de 
Bos Aires son 105, de aí vén o título da 
obra. Trátase dun "lugar emblemático no 
que a realidades paralelas se refire, uns 
camiñaban en círculo coa súa desgraza 
ao  lombo  e  outros  miraban  como 
espectadores  e  pensaban  que  os 
camiñantes  tolearan.  Os  105  pasos 
miden  o  percorrido  máis  curto  porque 
foron medidos por un turista europeo ás 
presas", sinala o texto.

Autor e director: Pedro Fresneda. Elenco 
artístico: Raquel Hernández e Artús Rei. 
Escenografía: Teatro Ensalle. Deseño de 
iluminación:  Pedro  Fresneda.  Vestiario: 
Teatro  Ensalle.  Idiomas: 
Castelán/Galego.

29/10/09

O Consorcio de 
Santiago

Moncho Paz

O Pelegrín pasou a mellor vida en plena 
adolescencia.  E  o  único  que  cantou  a 
elexía  foi  o  ex-conselleiro  Vázquez 
Portomeñe,  pai  adoptivo  da  mascota 
institucional  nada  en  1993,  ano  que 

supuxo  o  punto  de  inflexión  do 
despegamento cultural de Santiago, coa 
organización do proxecto Compostela 93 
para a celebración do primeiro Xacobeo 
de  masas.  Este  evento  institucional 
vencellou  a  distintas  Administracións 
Públicas -local, autonómica e estatal- co 
obxectivo  común  de  promocionar  a 
cidade tendo en conta a súa condición de 
capital  de  Galicia,  e  tamén  para 
redescubrir o Camiño de Santiago como 
base  da  identidade  común  europea.  A 
celebración  do  Ano  Xacobeo  (1993, 
1999, 2004, 2010…) converteuse así no 
motor de diversos proxectos culturais nos 
que  interviñeron  tanto  o  sector  público 
coma o privado.

Foise creando unha imaxe de marca de 
Compostela  como  capital  cultural 
internacional.  Por  unha  banda, 
favoreceuse  a  recuperación, 
revalorización  e  uso  do  patrimonio 
histórico e cultural da cidade; e por outra, 
posibilitouse  a  construción  de  novos 
espazos  culturais,  xunto  coa 
remodelación  de  infraestruturas  e 
equipamentos  existentes.  A  partir  da 
década dos 90, Santiago situouse como 
centro  dunha  rica  vida  cultural  en 
detrimento  de  outras  urbes  galegas. 
Deste xeito, implantábase un modelo de 
intervención  cultural  no  que  adquiriron 
especial  protagonismo  o  Concello  de 
Santiago,  a  Xunta  de  Galicia,  a 
Universidade  e,  en  menor  medida,  os 
axentes privados.

A proxección cultural da capital permitiu a 
revitalización  e  organización  do  Real 
Padroado da Cidade de Compostela e a 
creación  do  seu  instrumento  executivo 
para o apoio administrativo e de xestión, 
o  Consorcio  de  Santiago,  que  actuou 
sobre todo como patrocinador de eventos 
culturais  e  promoveu  o  exercicio 
coordinado  das  tres  Administracións 
dende o punto de vista cultural.

Hoxe, a situación é moi diferente á que 
tiñamos hai uns anos, cando Santiago foi 
Capital  Cultural  europea. A redución da 
aportación  económica  das 
Administracións  -reflectida  nos 
orzamentos para 2010- e as diferencias 
políticas,  fan  que  o  Consorcio  teña  un 
protagonismo notablemente inferior ao de 
etapas  anteriores.  Parece  que  na 
actualidade  ninguén  repara  en  que  a 
confrontación  de  intereses  vai  en 
detrimento da promoción de Compostela, 
como  se  xa  non  existiran  obxectivos 
comúns.  Sen  ánimo  de  ser  agoireiro, 
paréceme unha mágoa e un mal comezo 
para o Xacobeo 2010.
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Políticos de segunda

Lucía López Bayo

Mentres  xorden  cada  día  novas 
revelacións sobre o ‘caso Gürtel’, o xuíz 
Baltasar  Garzón  puxo  o  martes  en 
marcha  unha  nova  operación 
anticorrupción en Cataluña, que afecta a 
un  destacado  alcalde  socialista, 
Bartomeu Muñoz,  de Santa  Coloma de 
Gramenet, e a dous ex altos cargos dos 
gobernos de Jordi Pujol.

O  que  parece  evidente  é  que  ante 
calquera caso de corrupción,  o que hai 
que facer primeiro é apoiar a acción da 
xustiza e pedir despois aos responsables 
dos  partidos  concernidos  a  máxima 
contundencia  no  castigo  dos  seus 
militantes imputados. Xa é hora de que 
os  políticos  empecen  a  defender  a 
democracia  e  que  se  conxuren  para 
combater  o  cancro  da  corrupción,  en 
moitas ocasións ligada ao financiamento 
dos  propios  partidos.  Para  calquera 
demócrata  é  evidente  que  non  é  o 
momento  do  cinismo  político,  nin  de 
descualificar  o  traballo  das  institucións 
policiais  e  xudiciais.  Dende  logo  non  é 
propio  de  quen  goberna  e  de  quen 
pretende  gobernar  poñer  en  dúbida  o 
Estado do Dereito.

No paseo dos soños

Xulio Xiz

O sábado, 24 de outubro, choveu todo o 
que  había  arriba  almacenado  e  algo 
máis,  vindo  coincidir  precisamente  coa 
homenaxe que no Muíño do Rañego se 

lle  rendeu  ó  escritor  Xavier  Puente 
Docampo, organizado por Xermolos e a 
Fundación Manuel María.

O caso é que, despois da mesa redonda 
de  homenaxe  fomos  a  inaugurar  a 
estatua  de  Valdi  que  acredita  esta 
homenaxe,  e  gracias  que  fun  de 
ganchete  con  Gerardo  Criado,  o  noso 
Alcalde,  que  levaba  un  paraugas  da 
Fundación Terra Chá, que se non a auga 
vilalbesa houberame posto coma un pito.

Un dos que interviñeron indicou que en 
Vilalba chovía case sempre, cando non 
nevaba. E non ousei interrumpilo porque 
o  tempo  o  sábado  púxose  a  darlle  a 
razón a quen non a ten, que non chove 
aquí máis ca noutros lados. E cando de 
Vilalba vin para Lugo, xa hai ben tempo, 
tiven ocasión de comprobar que falando 
de fríos e de auga Lugo queda tan ben 
como Vilalba.

Grans de arroz polo  chan evidenciaban 
que  no  Muíño  do  Rañego  casan  os 
vilalbeses,  e  a  curiosidade  que  moitos 
dos asistentes mostraban polos muíños 
evidenciaban  o  acerto  do  concello 
vilalbés en  ter  rescatado este conxunto 
etnográfico e monumental para garantir o 
seu futuro.

Ó  mellor  aínda  hai  vilalbeses  que  non 
saben que o paseo que desde o Rañego 
ata os Freires se chama “O Paseo dos 
soños”, e que nel vai colocándose cada 
ano  un  “hectómetro  literario”  en 
homenaxe a un escritor chairego. Eso a 
pesar de que, como me dixo o Alcalde, 
son  moitos  vilalbeses  os  que  fan  este 
paseo, andando ou correndo, á beira do 
río, imprescindible xa nestes tempos nos 
que  se  valoran  –  e  se  precisan  –  as 
camiñatas como remedio para coidar da 
saúde.

Desde  o  Rañego  ata  os  Freires  hai, 
aproximadamente,  tres  kilómetros. 
Contando  a  ida  e  a  volta,  dan  para 
sesenta escritores e sesenta anos, polo 
que como xa levamos catro comenteille ó 
alcalde  que  nos  quedan  só  para 
cincuenta e seis, tendo que pensar a ver 
que facemos despois.

De  broma  ou  de  veras,  quedamos  en 
pensalo,  que  tampouco  se  trata  de 
poñerlle  límites  á  Nai  Natureza,  e 
cincuenta e seis anos pasan en seguida.

Non son eu quen para recomendarlle ós 
que esto lean que camiñen polo “Paseo 
dos  soños",  que  seguro  todos  o 
coñecedes mellor ca min, pero é o sitio 

perfecto para perderse sabendo que un 
ha encontrarse á ida ou á volta con xente 
coñecida,  con amigos,  coa natureza ou 
consigo mesmo.

Hai  xa  catro  pequenos  monumentos 
colocados que han chamar, sen dúbida, 
a  atención  dos  camiñantes...  Un  deles 
homenaxea a Manuel María,  lembrando 
a publicación da súa obra “Os soños na 
gaiola”, outro a Paco Martín e o seu libro 
“Das  cousas  de  Ramón  Lamote”.  O 
terceiro é do vilalbés Agustín Fernández 
Paz,  que  este  sábado tamén estivo  no 
Rañego.  E  o  cuarto  e  último,  polo  de 
agora, é o que destaca “O misterio das 
badaladas”  e  toda  a  obra  de  Xavier 
Puente Docampo, que naceu en Rábade, 
os pais eran da zona de Castro, e conta 
como  ninguén  os  contos  que  foron  e 
seguen a ser a alma da nosa terra.

Xa digo que no Rañego, choveu a Deus 
dar. Pero aínda así resultou un día cheo 
de calor, luminoso, cheo de esplendor.

E volveu tocar o tamboril un rapaz que se 
chama  Avelino  Pousa  Antelo,  que  foi 
amigo de Castelao, tocou en orquestas, é 
historia viva de Galicia, ten unha cabeza 
que  pensa  clariño,  clariño,  e  anda  a 
celebrar os seus primeiros noventa e seis 
anos  como  se  fose  un  mozo  de 
vintetantos.

27/10/09

Como rematar co 
Facebook dunha vez por 
todas

César Reis

Xa está.  Tiña que dicilo,  pero por favor 
que  ninguén  se  alporice  agora  nin  se 
sinta  magoado  por  ilo.  Non  me  move 
unha  especial  xenreira  ás  chamadas 
redes sociais. Iso é o que penso. O que 
ocorre é que teño un grave problema de 
sincronización  coas  modas.  Déixenme 
que  me  aclare.  Pero  o  mellor  é  que 
comece polo principio.

A  cousa  iniciouse  hai  uns  meses.  Até 
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entón sucedíame o mesmo que lle ocorre 
a case todo o mundo, xa saben, abría o 
correo  electrónico  e  atopábame 
sepultado  baixo  aluvións  de  mensaxes 
dos  meus  amigos:  reenvíos  de 
powerpoints  con  chistes  ou  proclamas 
cheas de boas vibracións, adobiadas de 
música  chill  out,  aínda  que  elaboradas 
con dubidoso gusto estético;  ligazóns a 
noticias  ou  vídeos  cuxa  actualidade 
esixía unha urxencia tal que, se non se 
abrían  no  acto,  xa non facían  a  menor 
graza  a  ninguén;  unha  selección  dos 
vellos  e  entrañables  contos  de  toda  a 
vida  (sobre  todo  os  máis  ordinarios  e 
bestas); parvas cadeas que esixían a súa 
continuación  de  contado  se  un  non 
desexaba  ser  vítima  dalgún  tipo  de 
maldición de dimensións, cando menos, 
bíblicas  (unha versión moito  máis  cutre 
xa  se  coñecía  outrora  para  o  correo 
ordinario e os mesmos que entón nunca 
lle deran credibilidade eran os que máis 
teimaban  agora  en  que  se  reenviasen) 
e…, en fin, de cando en vez, se a cousa 
se terciaba, algunha que outra carta de 
vellos  amigos  na  que  narraban  moitas 
das súas vicisitudes consuetudinarias.

Ante  este  alude  eu  adoitaba  facer  o 
mesmo que todo o mundo (si, si, non me 
sinalen  co  dedo  nin  miren  para  outro 
lado): borraba directamente sen abrilos a 
inmensa  maioría  destas  mensaxes, 
reenviaba algunha delas escolléndoa ao 
chou  e  contestaba  outras  con  frases  o 
suficientemente  neutras  (“boíííííísimos, 
nacho”, “a bomba, meu, a bomba”, “ha, 
ha,  branco  e  en  botella”…),  pero  que 
servisen  para  amosar  que,  non  só  os 
lera, senón que devecía por eles e que 
os  consideraba  o  summum  da 
orixinalidade  e  do  humor  máis 
vangardista.

O  caso  é  que,  como  dicía  dous 
parágrafos máis arriba, chegou un día no 
que,  sen  aviso  previo,  deixei  de  recibir 
estes mails. De feito hei confesar que, en 
realidade a esas alturas, xa o miraba con 
tan  pouca  asiduidade  que  non  podería 
xurar que a cousa fose de golpe ou que 
se  producise  dun  xeito  gradual.  Nun 
comezo  pensei  que  se  trataría  dalgún 
erro  do  meu  servidor  de  Internet,  pero 
logo de comprobar que nin a conexión, 
nin  o  programa  de  correo  fallaban, 
comecei  a  inquietarme.  Desesperado 
collín  algunha  das  mensaxes  con 
parvadas  que  aínda,  afortunadamente, 
non  borrara  e  reenvieina,  primeiro  dun 
xeito totalmente aleatorio,  logo a toda a 
miña  lista  de  direccións.  A  resposta  foi 
cero, o baleiro. Nada. Nin ese mesmo día 
(o que viña sendo o máis habitual),  nin 

varias  semanas  despois  obtiven 
resposta.

A cousa é que por aquel entón andaba 
eu dándolle voltas á idea de facerme un 
blogue,  por  iso  de  estar  na  onda  e 
repartir  polo  mundo  gratuitamente  as 
miñas importantes e enxeñosas opinións 
sobre  os  temas  máis  diversos  da 
abondosa  actualidade  política, 
económica ou agropecuaria. De xeito tal 
que  un  día,  falando  cun  amigo, 
comenteillo.  A  súa  resposta  deixoume 
bastante perplexo, “para que?”,  díxome. 
“Que  sei  eu”,  respondín  non  sen  certo 
rubor,  “para  compartir  cos  amigos  as 
miñas inquietudes, ou así”. “Os blogues”, 
aseverou el con firmeza, “sonche xa un 
xénero  defunto  e  o  mesmo  ocorre”, 
continuou  sen  compaixón,  “co  correo 
electrónico, o que tes que facer, meu, é 
virte para o Facebook, que é onde agora 
andamos todos”. A xulgar pola súa cara 
de  estupefacción,  primeiro,  e  pola 
gargallada  brutal  que  me  plantou  nos 
fociños, despois, hei de supor que a miña 
resposta sorprendeuno máis  do que eu 
agardaba:  “Face… 
eeeeeeeehhhhhhhh?”.

Recoñezo que son lento. Sempre o fun. 
A miudo chego tarde a todas partes e, o 
que  é  aínda  peor,  a  todas  as  modas. 
Cando todos ían ás discotecas cos pelos 
de cores e de punta e os vaqueiros rotos, 
eu aínda levaba os meus pantalóns de 
campá,  a  camisa  con  volantes,  un 
fermoso  tupé  e  aquel  movemento  de 
cadeiras ao Tony Manero. Tardei  varios 
anos  en  comprender  as  gargalladas 
daqueles pipiolos.

En fin,  o  meu amigo doeuse de min  e 
permitiume entrar cos seus contrasinais 
durante  un  tempo  na  súa  conta  de 
Facebook,  así  que,  de  cando  en  vez, 
fágoo.  Fágoo,  pero  non  interveño, 
síntome como un voyeur ou, mellor, como 
un  flâneur  ou,  mellor  aínda,  como  un 
demiurgo  que  repara  marabillado  en 
como  se  comportan  as  súas  criaturas 
cando  non  son  conscientes  da  súa 
presenza.  O  invento  non  está  mal,  hei 
recoñecelo,  aúna  moitas  das  calidades 
do correo electrónico,  dos blogues, dos 
álbumes de fotos on-line… Ollo para os 
vídeos que poñen uns e outros,  leo os 
seus  breves  aínda  que  sisudos 
monólogos dunha ou dúas liñas, esculco 
as súas fotos, as súas listas de amigos e 
si,  efectivamente,  comprobo  que  alí 
tamén  están  todos  os  meus,  mesmo 
aqueles que xa non se falaban entre si se 
teñen incorporado agora ás listas os uns 
dos  outros.  Ao  ver  todo  isto,  todo  ese 

mundo  paralelo,  toda  esta  fervenza, 
coido  que,  efectivamente,  Facebook 
corrobora  aquela  vella  teoría  de  que, 
entre dúas persoas calquera do mundo, 
median,  como  máximo,  seis  graos  de 
separación. Con todo, a pesares de que 
o meu amigo me autorizou a facelo no 
seu  nome,  cuidome  moito,  como  xa 
dixen, de intervir. Penso que se o fixese, 
se  cadra  podería  cambiar  o  rumbo 
natural das cousas, o destiño de toda a 
humanidade,  se  cadra  podería 
desencadear un efecto bolboreta tal que 
se producise unha reacción en cadea de 
proporcións, cando menos, bíblicas que 
nos arrastrase a todos quen sabe onde. 
Onde?  Mmmh,  penso  que,  talvez,  a 
resposta á miña pregunta poda agardar 
implícita  nela  mesma.  Miro  e  non  me 
decido,  porque  sei  que,  cando  o  faga, 
cando interveña, xa non haberá ninguén 
para contestar. Os meus amigos, todos, 
teranse xa mudado ao seguinte invento 
da  Rede  ao  que  eu  chegarei,  como 
sempre, tarde.

cesar.reis.alveiros@gmail.com

26/10/09

A escola de Santaballa

Xulio Xiz

Na  visita  que  hai  uns  meses  fixen  á 
escola da Liga en Santaballa, e da que 
me  impresionou  o  edificio,  entón  e 
sempre,  que  teño  lonxanas  querencias 
por  aquela  casa  monumental,  non 
puidemos acceder a algunhas partes da 
antiga  escola  que  non  reunían  as 
condicións  de  seguridade  requiridas.  E 
visitamos  unha  aula,  a  gran  sala  de 
actos, pero non o sobrado que estaba en 
non boa situación.

Pois resulta que a Deputación Provincial 
de  Lugo,  a  través  da  vicepresidencia 
primeira,  vai  financiar  as  obras  para 
amañar  o  tellado  por  un  importe  de 
57.000€,  co  que  os  problemas  do 
magnífico edificio centenario van quedar 
resoltos.  Eu alégrome como sei  que se 
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alegra todo Santaballa e todo Vilalba.

Sei  do traballo e entusiasmo que teñen 
posto  os  componentes  do  Padroado 
desta Escola para rescatala como edificio 
e como lugar de formación, e darlle vida. 
E  moito  teñen  feito  nestes  tempos 
pasados, vindo agora esta obra a coroar 
tanto esforzo e tanto entusiasmo.

Coa noraboa a todos os santaballeses, e 
de xeito especial ós amigos que forman o 
Padroado desta escola, deixo consancia 
da miña ledicia porque se solucionen os 
problemas  da  gran  casa  da  Liga 
Santaballesa, que na miña nenez era un 
dos  máis  importantes  e  fermosos 
edificios do mundo.

25/10/09

Coa que está caendo e a 
mallar sobre Quique...

Antón Baamonde

Pode  consultarse  en  Vieiros  unha 
entrevista con Henrique Monteagudo.

As súas opinións poden ser compartidas 
ou  non,  poden  resultar  agradables  aos 
ouvidos  ou  non,  pero  son  as  súas 
opinións e ten todo o dereito a telas.

Non  pode  entenderse  -un  queda 
estupefacto- as reaccións que suscita, o 
resentimento  que  xera,  os  malos 
humores que provoca.

Por suposto, os seus detractores poden 
cuestionar  o  que  asevera,  pero  o  que 
practican é a caza do home. Son axentes 
provocadores,  infatuados  dos  que 
ignoramos  a  súa  identidade  e  que  se 
escudan  nela  para  o  insulto  e  a 
maledicencia.

Terán  un  sentido  do  que  significa  a 
liberdade,  a  boa  fe  e  o  respeito  aos 
criterios alleos?.

En qué tipo de Galicia nos propoñen vivir, 
cales son os seus designios, porque toda 
a responsabilidade que atribúen con tan 
grande liberalidade a outros non xera nin 
unha  palabra  de  auto-reflexión,  de 
indagación  sobre  o  propio  fracaso  e 
impotencia?.

Un  querido  amigo,  Rafael  Martinez 
Castro,  invirteu desta forma hai  anos o 
coñecido verso de Novoneira “A forza do 
noso  amor  non  pode  ser  inútil”:  “Tanta 
inutilidade non pode ser amor”.

24/10/09

Xavier P. Docampo no 
Paseo dos Soños

Redacción

O  escritor  chairego  Xavier  Puente 
Docampo foi homenaxeado o pasado 24 
de  outubro  coa  colocación  dun  fito 
conmemorativo  da  súa  obra  no  Paseo 
dos Soños do río Madanela, en Vilalba.

O  acto,  organizado  pola  Fundación 
Manuel María e a Asociación Xermolos, 
contou  coa  presenza,  entre  outros,  de 
Agustín  Fernández  Paz,  Antía  Otero, 
Avelino  Pousa  Antelo,  Mercedes 
Queixas,  Xose  Cobas  ou  Fina 
Casalderrey.

Pódese  ver  unha  completa  reportaxe 
fotográfica dos en avozdevilalba.com

22/10/09

A AELG organizou unha 
polafía en Figueirido

Redacción

O sábado día 24 de outubro,  celebrouse 
unha Polafía en Figueirido (Concello de 
Vilaboa), organizada pola Asociación de 
Escritores  en  Lingua  Galega,  co 
patrocinio  da  Consellería  de  Cultura  e 

Turismo e a colaboración do Concello de 
Vilaboa  e  a  Asociación  Cultural  Os 
Chichisos.  Interviñeron  Felicia  Insuela, 
Dolores  Pereira,  Marcial  Cortegoso, 
Solita Pazos, Lino Lage, Rosario García, 
Pablo  Carro,  Carmen  Neira,  Alberto 
Gulías e o poeta Isidro Novo.

As  polafías  son  un  proxecto  da 
Asociación  de  Escritores  en  Lingua 
Galega,  coordinado  polo  Vogal  de 
Literatura  de  Tradición  Oral,  Antonio 
Reigosa, que conta coa colaboración de 
diversas asociacións e institucións.

A  palabra  polafía  é  un  neoloxismo 
referido  ás  reunións  ou  veladas  de 
carácter festivo con contidos literarios e 
musicais,  e  ten  como  obxectivo 
primordial o rescatar do esquecemento e 
poñer en valor o valioso patrimonio oral, 
literario e musical, galego.

O  termo  polafía  quere  reunir  no  seu 
significado  o  mellor  dos  diferentes 
matices e acepcións de vellas palabras 
(polavilas,  fías,  fiadas,  fiandóns, 
seráns…)  con  semellantes  contidos.  A 
principal  diferenza,  en  canto  ao 
desenvolvemento,  daquelas  xuntanzas 
de antigo co desta nova proposta é que 
agora podemos, e debemos, axudarnos 
das  novas  tecnoloxías,  desde  os 
aparellos de gravación, que favorecen o 
arquivo e estudo do recompilado, ata o 
uso  de  novas  tecnoloxías,  caso  de 
internet,  que  poden  contribuír  a  unha 
ampla difusión deste patrimonio.

O  formato  das  polafías  require  a 
presenza  dun  mantedor,  divulgador  ou 
especialista que introducirá e comentará 
as principais características das pezas e 
xéneros  literarios  amosados,  dun 
recitador de poesía anónima ou de autor 
de  feitío  popular;  e  dun  músico,  que 
interpretará  romances,  coplas  ou 
cantares  de  raiceiras  tradicionais.  Sen 
embargo,  o  elemento  humano 
transcendental  e  imprescindible  no 
desenvolvemento  de  cada  polafía 
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constituírano  os  homes  e  mulleres, 
narradores,  cantadores, 
romanceadores… etc, veciñas e veciños 
de  cada  lugar  onde  se  desenvolva  a 
polafía,  neste  caso  en  Figueirido,  pois 
eles son os auténticos protagonistas, os 
que  xenerosamente  transmiten  o  seu 
saber.

O que suceda nas polafías será gravado 
e  logo  difundido  a  través  da  web  da 
AELG, na súa Sección de Literatura Oral. 
As  polafías  terán  unha  duración 
aproximada de arredor de 90 minutos.

Faleceu a escritora 
galega Anisia Miranda

Redacción

A escritora cubana, filla de galegos, vivía 
dende hai quince anos en Gres, Vila de 
Cruces, co seu marido Xosé Neira Vilas. 
O enterro celebrouse en Gres na estrita 
intimidade  por  vontade  expresa  da 
familia.

Anisia Miranda nacera en Ciego de Avila 
(Cuba) o 30 de decembro de 1932. Era 
filla  de  emigrantes  ourensáns.  Estudiou 
Maxisterio e Xornalismo na Habana. Por 
razóns familiais, no 1953 trasladouse cos 
pais  a  Bos  Aires.  Alí  ampliou  os  seus 
estudios, e coñeceu a Xosé Neira Vilas. 
Casaron en 1957, ano no que fundaron 
"Follas  Novas",  distribuidora  do  libro 
galego  en  América,  que  despois  foi 
tamén editorial.

Desde  o  comezo  vencellouse  á  cultura 
galega.  Asistiu  as  clases  patrocinadas 
pala Asociación Galega de Universitarios, 
Escritores  e  Artistas  (AGUEA)  que 
dictaban  Ramón  de  Valenzuela, 
Xeografia  Galega;  Alberto  Vilanova, 
Historia  de  Galicia;  Rafael  Dieste, 
Literatura Galega; Eduardo Blanco Amor, 
Idioma Galego; Antonio Baltar, Economía 
de Galicia.

Traduciu  ó  galego  poemas  de  autores 
latinoamericanos:  José  Martí,  Rubén 
Darío, Amado Nervo, e ó norteamericano 
Walt  Whitman.  Todas foron  aparecendo 
en publicacións galegas de Bos Aires.

Voltou  a  Cuba  co  seu  home,  en  1961. 
Traballou  con  Alejo  Carpentier  na 
redacción da revista Pueblo y cultura, e 
mais  tarde  como coordinadora  nacional 
de  edicións  de  libros  para  nenos  e 
adolescentes,  ademais  de  levar  a 
administración da editorial por un tempo.

Desempeñouse como xefa de redacción 
do  semanario  infantil  Pionero.  Foi 
cofundadora  e  xefa  de  redacción  das 
revistas para nenos "Zunzun" e "Bijirita". 
Colaborou  en  varias  publicacións 
periódicas, dirixiu un programa de radio, 
actuou  como  xurado  en  diversos 
concursos. No eido da creación literaria é 
autora  de  obras  de  poesía,  narrativa, 
teatro,  viaxes  e  biografía.  En  teatro  e 
narrativa obtivo  importantes  premios en 
Cuba,  entre  os  que  salientan  tres 
premios  "La  Edad de  Oro",  teatro  para 
nenos  e  adolescentes;  e  o  Premio 
Nacional  "Ismaelillo"  de  la  Unión  de 
Escritores e Artistas de Cuba.

Dalgúns  dos  seus  libros  lévanse 
publicados  centos  de  milleiros  de 
exemplares, en Cuba. Parte da súa obra 
está  traducida  ao  eslovaco.  Obtivo  a 
medalla Raul Gómez García da Unión de 
Escritores e Artistas de Cuba.Tamén ten 
a  medalla  poIa  Cultura  Nacional,  do 
Ministerio  de  Cultura  de  Cuba.  Foille 
conferida  a  medalla  Ho  Chi  Minh  e  a 
Orden  da  Amizade  otorgada  polo 
Consello de Ministros de Viet Nam, polo 
seu traballo de solidariedade con aquel 
país.  En 1992 radicouse co seu marido 
Neira  Vilas  en  Galicia,  onde  exercía 
como vicepresidenta da Fundación Xosé 
Neira Vilas.

21/10/09

Puro Cora, unha 
biografía posible

Mario Paz González

Todo  home  é  froito  dun  tempo,  mais 

existen casos nos que esta certeza que 
ninguén ignora ven sendo máis evidente 
que noutros. O de Purificación de Cora y 
Más-Villafuerte ben podería ser un deles. 
A  mención  do  seu  nome  achéganos  a 
esa dobre vertente de, por unha banda, 
Gobernador  Civil  na  España  da 
Restauración, como activo militante dun 
liberalismo  finisecular  de  estirpe 
monterista (por Montero Ríos) que hoxe 
nos resulta tan lonxano, e, por outro, a de 
fundador  do  diario  lugués  El  Progreso. 
Ambas  as  dúas  poderían  ser  etiquetas 
máis  que  suficientes  para  encher  dúas 
liñas  dunha  campa  de  xeito  ben 
cumprido.  A primeira  é,  se cadra,  máis 
agardable,  pois  a  dedicación  á  vida 
pública  e  o  desempeño de  importantes 
postos  na  Administración  era,  naquel 
entón, o destino de moitos homes da súa 
condición  que  adoitaban  non  saírse 
moito dun guión escrito de antemán nun 
mundo onde a mobilidade social estaba 
sometida a unha rixidez que era o signo 
dos  tempos.  A  segunda  resulta  máis 
sorprendente,  se ben  non deixa de ser 
certo  que  moitos  xornais  da  época  (e 
talvez aínda hoxe) xurdían como medio 
de expresión dunha tendencia política, ao 
servizo interesado dos seus fundadores.

Purificación  de  Cora  y  Más-Villafuerte 
naceu no pazo de Gradaílle da parroquia 
de Santa Cruz, no concello do Valadouro, 
o 2 de febreiro de 1858. Tras unha nenez 
no  norte  da  provincia  (o  Valadouro, 
Viveiro  ou  Mondoñedo)  a  familia 
aséntase  en  Lugo.  Logo duns  anos  de 
formación en Valladolid,  onde coñece á 
súa  dona  Teresa  Sabater  Becerra, 
ingresa  en  1881 como oficial  de  quinta 
clase  da  Facenda  Pública.  Iníciase,  xa 
que logo, o limiar dunha andaina política 
que lle fai asumir unha morea de cargos 
na Coruña e Lugo, cidade na que a súa 
temperá inquietude o levará do Concello 
á  Deputación.  Os  acontecementos 
familiares, uns ledos e outros luctuosos, 
enchen estes anos coma retallos dunha 
vida.  Entre  os  primeiros,  o  nacemento 
dunha abundante  prole.  Dos  segundos, 
quizais  o  máis  terrible  fora  a  morte  da 
súa  dona,  aínda  nova,  en  1902,  agre 
experiencia superada co apoio familiar e 
unha constante e vital  actividade que o 
leva  a  implicarse  máis,  se  cadra,  no 
ambiente lugués como parte da xunta de 
goberno da Caixa de Aforros e Monte de 
Piedade,  ou  presidente  do  Casino  de 
Cabaleiros  e  máis  do  Círculo  de  Belas 
Artes.  Da  man  dos  vaivéns  propios  do 
turnismo  da  Restauración,  exercerá  de 
Gobernador  Civil  de  xeito  discontinuo. 
Primeiro en Albacete, entre 1905 e 1907, 
período no que Montero Ríos preside o 
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Consello  de Ministros.  Logo,  co  retorno 
en 1909 dos liberais ao poder, de novo 
en Albacete, pero tamén en Cidade Real 
e Cuenca. E mesmo, entre 1921 e 1927, 
ocupa  en  Córdoba  a  xefatura  da 
Delegación  de  Facenda.  Pero  será  no 
regreso  a  Lugo,  nunha  paréntese 
coincidente coa chegada do conservador 
Maura  ao  goberno,  cando,  xunto  co 
avogado  Fernando  Pardo  Suárez, 
proxecte  o  que  será  a  cerna  da  súa 
biografía,  a  fundación  dun  xornal,  “un 
instrumento que lle permita tomar partido 
nas  liortas  internas  dos  liberais 
lucenses”.

Nace así, no ano 1908 e ao abeiro da “lei 
Sagasta”  de  1883,  El  Progreso,  nun 
tempo  no  que  existían  en  Lugo  outros 
tres xornais aos que sobrevivirá o de don 
Puro, quen foi capaz (velaí o seu grande 
mérito) de albiscar os cambiantes gustos 
e  tendencias  dunha  época  inzada  de 
convulsións na que a prensa ideolóxica 
ou de partido ía, como nos lembra o seu 
biógrafo Nicolás Vidal, “dando paso a un 
xornalismo de fasquía empresarial, como 
o que hoxe coñecemos”. Tamén, grazas 
ao  desenvolvemento  de  novas 
estratexias  fronte  a  uns  competidores 
que se foron ensumindo pouco a pouco 
ata desaparecer: incluír máis ilustracións, 
adiantar  a  hora  de  saída,  duplicar  a 
edición  diaria  no  período  da  Gran 
Guerra...  Cómpre  dicir  que  naquel 
primeiro terzo do século XX o descenso 
do analfabetismo permitiu a creación de 
moitas cabeceiras como, só en Lugo, El 
Regional,  La  Idea  Moderna  e  o 
conservador  El  Norte  de  Galicia,  sen 
contar  algúns  de  antes  e  despois  de 
1908, entre eles o reaccionario La Voz de 
la  Verdad,  os  republicanos  Alborada  e 
Vanguardia  Gallega  ou,  sobre  todo, 
semanarios  e  revistas  xurdidos,  uns  e 
outras, nas décadas que seguiron, case 
sempre  cun  carácter  cultural  como 
¡Ahora! (que cambiará nos anos trinta o 
seu  nome polo  de  Guión),  Yunque,  La 
República...  Entre todas elas destacaría 
Ronsel,  dirixida  por  Evaristo  Correa 
Calderón,  e  que contaba entre os seus 
colaboradores con Luís Pimentel, Manuel 
Antonio, Gómez de la Serna, Villar Ponte, 
Guillermo  de  Torre  ou  Castelao,  entre 
outros.

Pero  de  todo  isto  e  máis  (como  a 
traxectoria  posterior  do  xornal), 
condimentado  con  algunha  que  outra 
anécdota  (impagable  algunha dos  anos 
da  guerra),  dase  boa  conta  nesta 
biografía escrita por Nicolás Vidal e que 
recibiu  o  “XXII  Premio  Literario  Ánxel 
Fole”  en  2008.  Ao  lela  é  doado 

comprobar  como  a  singradura  vital  do 
seu  fundador  e  a  evolución  do  xornal 
están  indisolublemente  unidas  entre  si, 
pero tamén coa época que lles tocou en 
sorte,  eses  case  corenta  anos  que 
transcorren  desde  a  fundación  de  El 
Progreso até a morte de don Puro. Serán 
anos  nos  que,  segundo  Vidal,  van 
“transcorrer  unha  serie  de 
acontecementos  que  mudarán,  en 
sucesión vertixinosa, o escenario político 
dun  país  en  estado  de  efervescencia 
social”.  Cóntasenos  todo  isto  ademáis 
cunha narración  de  corte  ensaístico  de 
pulso firme, que consegue engaiolar sen 
esforzo ao lector. Se a elo engadimos o 
feito  de  seguir  unha  precisa  e  ampla 
documentación  (como  revelan  as 
discretas  citas  ao  pé  de  páxina  e  a 
abundante bibliografía final), temos dúas 
virtudes  moi  de  agradecer  nesta  obra 
pois, como sinala Armando Requeixo no 
limiar, axúntanse nela “os coñecementos 
que se derivan da praxe xornalística e da 
teoría historiográfica, territorios ambos os 
dous nos que el [o autor] se move con 
demostrada  competencia”.  O  libro,  que 
inclúe  abondosas  fotografías  na  súa 
maioría do arquivo familiar dos Cora, non 
é só a historia do biografiado, senón que 
nel Nicolás Vidal vai tamén desenleando 
paseniñamente  o  nobelo  dun  lugar  e 
dunha  época,  facendo  un  axustado 
percorrido  por  un  mundo que ás veces 
semella  tan  lonxano,  pero  que, 
sorprendentemente,  non  deixa  de 
atoparse,  ao  mesmo  tempo,  aínda  tan 
perto de nós e mesmo da nosa realidade 
cotián.

mariopaz@avozdevilalba.com

Purificación de Cora y Más-Villafuerte,
da prensa de partido ao xornalismo como 
empresa.
Nicolás Vidal
Lugo: Fundación Caixa Galicia. 2009.
186 pp.

20/10/09

Presentación do libro 'O 
Alzheimer e outras 
demencias en Galicia'

Redacción

O  pasado  mércores,  21  de  outubro, 
presentouse  na  Libraría  Couceiro  de 
Santiago  de  Compostela,  o  libro  'O 

Alzheimer e outras demencias en Galicia. 
Unha  visión  interdisciplinaria',  nun  acto 
no que estiveron presentes o vicedecano 
da Facultade de Ciencias da Educación 
de  Santiago  e  coordinanador  da  obra, 
Xesús  Rodríguez  Rodríguez;  a 
presidenta  da  Asociación  de  Familiares 
Doentes de Alzhéimer de Lugo (AFALU), 
Carmen  Pena  Ledo;  a  presidenta  da 
Asociación  Galega  para  a  axuda  dos 
enfermos de Alzheimer  (AGADEA);  e  o 
director  de  publicacións  de  Toxoutos, 
David González Couso.

A obra, que ten entre os seus obxectivos 
servir  de  utilidade  tanto  para 
investigadores  como  para  coidadores, 
inclúe unha guía sobre o actual  estado 
das  investigacións  sobre  esta 
enfermidade e tamén ofrece informacións 
e  suxestións  fundamentais  para  as 
persoas  que  atenden  aos  enfermos  de 
Alzhéimer.

Para  axudar  aos  afectados  e  os  seus 
familiares,  'O  Alzhéimer  e  outras 
demencias  en  Galicia'  condensa 
diferentes  recursos  repartidos  en 
diferentes perspectivas, como a política, 
educativa,  médica,  infraestructural, 
terapéutica,  psicolóxica,  legal  ou social. 
O  alzhéimer  afecta  a  máis  de  25.000 
persoas en Galicia.

O  libro  está  dividido  en  catro  bloques 
temáticos  que  abordan  os  múltiples 
problemas e  situacións derivadas desta 
enfermidade  e  outras  demencias,  así 
como  as  diversas  e  innovadoras 
estratexias desde as que facer fronte e 
dar cumprida resposta aos innumerables 
interrogantes  e  constantes  esixencias 
que se derivan destas doenzas.

Os  diferentes  capítulos  ofrecen  unha 
recompilación  ampla  de  recursos  que 
permiten  tratar  este  problema  desde 
diferentes  perspectivas  -política, 
educativa,  médica,  infraestructural, 
terapéutica, psicolóxica, legal ou social-. 
Entre  outros  aspectos,  destaca  o 
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tratamento médico da enfermidade como 
parte  integrante  dunha  atención 
interdisciplinaria  para  mellorar  os 
resultados  farmacolóxicos  e  a  vida  dos 
pacientes,  así  como  dos  seus 
coidadores.

Premios de Teatro da 
Agadic 2009

Redacción

Manuel Lourenzo, coa obra Flores de 
Dunsinane,  é  o  gañador  da edición 
2009  do  Premio  Álvaro  Cunqueiro 
para  Textos  Teatrais,  galardón  que 
recibiu onte pola mañá de mans do 
conselleiro  de  Cultura  e  Turismo, 
Roberto  Varela  Fariña,  no  acto  de 
apertura  da  XVII  Feira  Galega  das 
Artes  Escénicas.  Coincidindo  coa 
inauguración  do  evento,  que  se 
desenvolveu  ao  longo  do  mes  de 
outubro  en  cinco  espazos  de 
Santiago,  déronse  a  coñecer  así 
mesmo  os  nomes  dos  autores 
recoñecidos  este  ano  co  resto  dos 
premios  literarios  que  convoca  a 
AGADIC  (Axencia  Galega  das 
Industrias  Culturais):  Xosé  A.  Neira 
Cruz  alzouse  co  Manuel  María  de 
Literatura  Dramática  Infantil  polo 
texto  Sopa  de  xarope  de  amora, 
mentres  que  o  Barriga  Verde  de 
Textos  para  Teatro  de  Monicreques 
recaeu en Ignacio Vilariño por Auga 
que non vas beber..., na modalidade 
para  adultos,  e  en  Begoña  García 
por  Bon  appétit,  na  categoría  de 
teatro para rapaces.

Roberto Varela presidiu este acto de 
entrega  de  premios,  no  que  a 
presidenta  do  xurado,  Blanca  Ana 
Roig,  desvelou  o  nome  dos  catro 

autores galardoados,  que percibirán 
unha dotación económica de 6.000 € 
cada  un.  Ademais,  segundo 
establecen  as  bases,  os  textos 
poderán ser publicados pola AGADIC 
nalgunha das coleccións dramáticas 
que mantén abertas en colaboración 
con diferentes editoriais galegas.

Recoñecemento  a  un  dos  grandes 
do teatro galego
Coa  concesión  do  XVIII  Premio 
Álvaro  Cunqueiro  para  Textos 
Teatrais á obra Flores de Dunsinane, 
distínguese a un dos grandes nomes 
da  nosa  escena,  Manuel  Lourenzo, 
quen suma así  o  galardón de máis 
longa  traxectoria  no  ámbito  teatral 
galego  á  súa  ampla  nómina  de 
recoñecementos  públicos  como 
dramaturgo, director e actor.

O xurado destacou do texto gañador 
o  seu  ritmo,  así  como  "o  emprego 
dunha  linguaxe  rica,  poética  e 
expresiva  dramaticamente".  En 
Flores  de  Dunsinane,  Lourenzo 
reinterpreta  o  Macbeth  de 
Shakespeare,  centrando  o 
argumento  en  Fleance,  fillo  de 
Banquo. O compañeiro de armas de 
Macbeth,  a  quen  este  mandara 
asasinar,  emprega  a  súa  astucia 
para  chegar  a  rei  de  Escocia  e 
agora,  vello  e  moribundo,  recibe  a 
visita  dos  seus  antecesores,  os 
Macbeth,  cos  que  revive  o  reinado 
sanguento destes.

Manuel Lourenzo é o autor de medio 
centenar de obras dramáticas, entre 
as  que  se  atopan  Traxicomedia  do 
vento  de  Tebas  namorado  dunha 
forca,  As  criadas,  Defensa  de 
Helena,  Electra,  Últimas  faíscas  de 
setembro,  Veladas  indecentes  e 
Insomnes.  Ademais,  entre  os  seus 
últimos traballos como director teatral 
destacan  os  realizados  para  a  súa 
compañía  Casahamlet:  Contos 
troianos  (2007),  O  arame  (2008)  e 
Nocturno  Poe  (2009).  Este  mesmo 
ano,  e  como  dramaturgo  residente 
do Centro Dramático Galego, asinou 
As  dunas,  espectáculo  que  a 
compañía  pública  estreou  baixo  a 
dirección de Quico Cadaval.

Comedia  áxil  e  personaxes 
estrambóticos
O  IV  Manuel  María  de  Literatura 
Dramática  Infantil  foi  para  Sopa de 
xarope de amora, de Xosé A. Neira 
Cruz,  quen obtén por  segundo ano 
consecutivo un dos premios literarios 
convocados  pola  AGADIC,  despois 
de  que  a  súa  obra  O  punto  da 
escarola fora recoñecida en 2008 co 
Barriga Verde de Textos para Teatro 
de  Monicreques  na  modalidade  de 
teatro para rapaces.

Sopa  de  xarope  de  amora  é, 
segundo o ditame do xurado, "unha 
comedia  áxil  e  divertida, 
protagonizada  por  personaxes 
estrambóticos que actualizan algúns 
dos  tradicionais  contos  de  fadas 
creando  unha  atmosfera  que 
estimula  a  imaxinación".  No  fallo 
destácase,  así  mesmo,  a  boa 
resolución  dramática  tanto  dos 
personaxes  coma  dos  escenarios 
onde se desenvolve a acción.

Xornalista,  profesor  universitario  e 
autor  especializado  en  literatura 
infantil,  Neira  Cruz  presenta  nesta 
obra  as  peripecias  do  doutor 
Amorodo,  científico  ao  servizo  das 
casas reais, que vive completamente 
namorado  de  dona  Chismunda.  O 
humor,  a  parodia  das  linguaxes 
teatrais e televisivas e a crítica aos 
poderes  establecidos  están 
presentes  ao  longo  de  toda  a 
historia.

Musical satírico para marionetas
Canto  ao  VII  Premio  Barriga  Verde 
de  Textos  para  Teatro  de 
Monicreques,  Auga  que  non  vas 
beber...,  de  Igancio  Vilariño 
Sanmartín, foi a obra galardoada na 
categoría  de  teatro  para  adultos. 
Neste  caso,  o  xurado  valorou  a 
axilidade  e  a  ironía  dun  texto  que 
"entronca co teatro de Cachiporra na 
tradición  de  Barriga  Verde,  Blanco 
Amor e Dieste".

Cunha ampla traxectoria profesional 
no ámbito do teatro de monicreques, 
na  actualidade  Vilariño  dirixe  a 
compañía  Fantoches  Baj.  En  Auga 
que  non  vas  beber...,  constrúe  un 
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"musical  satírico  para  marionetas" 
que,  inspirado  na  tradición  oral 
anticlerical ibérica, conta os amoríos 
do  Padre  Damián,  párroco  de 
Agolada.

Na  modalidade  de  teatro  para 
rapaces, o Barriga Verde recaeu en 
Begoña García con Bon appétit, que 
o xurado define como "unha peza de 
estrutura clásica que ofrece un canto 
á  gastronomía",  na  que  están  "moi 
ben  aderezados"  os  ingredientes 
dramáticos e culinarios, ademais de 
adaptarse  perfectamente  ao  teatro 
de monicreques.

Actriz  e  autora  teatral,  nos  últimos 
anos  Begoña  García  centrouse  na 
escrita de guións audiovisuais  e de 
textos para a escena e para a radio. 
O ano pasado alzouse co galardón 
do  xurado  do  II  Premio  de  Diario 
Cultural  de  Teatro  Radiofónico, 
convocado  pola  Radio  Galega  e  o 
Centro Dramático Galego.

As  catro  obras  gañadoras  foron 
elixidas  de  entre  o  total  de  41 
orixinais  que optaban este  ano aos 
premios  literarios  convocados  pola 
AGADIC: 21 ao Álvaro Cunqueiro, 10 
ao  Manuel  María  e  outros  10  ao 
Barriga Verde (6  na modalidade de 
teatro para rapaces e 4 na de teatro 
para  adultos).  Ademais  de  por 
Blanca Ana Roig, como presidenta, o 
xurado  da  edición  2009  estivo 
integrado por Xosé Ramón Fandiño, 
Eduardo  Alonso,  Teresa  González 
Costa, Jorge Rey e Gustavo Pernas 
Cora como vogais.

19/10/09

O CPXG rexeita as 
presións que sufriu un 
informador da TVG na 
manifestación a prol da 
lingua

Redacción

A  Xunta  de  Goberno  do  Colexio 
Profesional  de  Xornalistas  de  Galicia 
(CPXG)  rexeitou  hoxe  publicamente  a 
actitude dalgunhas persoas que acudiron 

á  manifestación  convocada  por 
Queremos Galego en Compostela e que 
increparon  ao  informador  da  TVG 
mentres cubría a mobilización en directo. 
A Xunta de Goberno do CPXG entende 
que estas accións son presións contra os 
xornalistas,  inadmisibles  para  o  normal 
desenvolvemento  do  seu  traballo,  e 
lembra  aos  participantes  que  o 
informador  traslada  á  opinión  pública 
feitos, datos e declaracións a través dun 
medio,  independentemente  de  que 
comparta ou non a súa liña editorial.

O  Colexio  de 
Xornalistas agarda que 
os  responsables  de 
Queremos  Galego 
trasladen  estas  ideas 
entre  os  seus 

convocados  en  vindeiras  mobilizacións, 
se as houbese, e valora positivamente a 
actitude  daqueles  representantes  da 
organización que pediron calma e saíron 
en defensa dos traballadores dos medios 
públicos.

A nova cociña galega

Xosé Manuel Pacho

Coido  que  a  cociña  é  outro  xeito  de 
cultura, o por mellor dixer, forma parte da 
cultura.  Neste  senso  Galiza  ten  moito 
que  camiñar.  Os  novos  cociñeiros 
galegos  agrupado  no  Grupo  Nove 
amósannos que algo se move na cociña 
galega.  De  feito  nunca  houbo  tantos 
restaurantes  con  estrelas  Michelin.  E 
hoxe  estiven  nun  xantar  onde  por 
primeira vez na historia da cociña galega, 
plantexábase  unha  nova  reformulación 
do cocido galego. Para os escépticos que 
se volven tolos coas propostas de Adriá 
en Catalunya ou de Aduriz en Euzkadi, 
hei de dicirlles que tamén neste campo 
os galegos son, somos, vangarda. Hoxe 
Javier  do  Restaurante  A  Rexidora  en 
Ourense  fixo  esta  proposta  de  novo 

cocido  galego,  cun  fondo  respecto  ao 
noso,  aos  nosos  ingredientes,  pero 
repensado. Para os que non o coñezan e 
pensen que  é  un  chainas,  dicirlles  que 
ten unha estrela michelín e está entre os 
100 mellores restaurantes do Estado.

É un  gusto  ver  como pese  a  todos  os 
pesares, seguimos a avanzar. Parabéns 
e seguir adiante.

Unha reflexión que quero anotar. Tense 
discutido  moito  sobre  o  nobel  da  paz 
para Obama. Eu son dos que pensa que 
é fundamental marcar unha liña, e para 
min  Obama  ten  máis  méritos  que  Al 
Gore.  Aínda  que  recoñezo  que  aínda 
está  por  ver  o  que  fai  materialmente  o 
presidente dos USA. Se cadra todos nos 
estamos deixando levar pola ilusión.

Os do comité do Nobel son como os do 
Príncipe  de  Asturias,  uns  oportunistas. 
De feito, quero lembrar que Sir Winston 
Churchill  levou o Nobel. De que alguén 
preguntará?

Admítense apostas.

tic tac, tic tac...

Galicia posiciónase 
como sede da Axencia 
Estatal de 
Radiocomunicacións

Redacción

A  Comisión  de  Industria  do  Congreso 
dos Deputados aprobou o pasado  día 15 
–por  unha  iniciativa  do  deputado  do 
BNG,  Francisco  Jorquera–  instar  ao 
Goberno  "a  estudar  a  posibilidade  de 
ubicar en Galicia a futura Axencia Estatal 
de  Radiocomunicacións,  xa  que  a 
Comisión de Industria valora que "Galicia 
reúne  as  condicións  idóneas  para  ser 
sede desta Axencia". En aras ao acordo 
unánime, Jorquera aceptou transacionar 
un acordo co grupo socialista aínda que 
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"o BNG contaba co respaldo do resto dos 
grupos  para  sacar  a  nosa  proposición 
adiante  nos  seus  xustos  termos".  O 
acordo  recibiu  36  votos  a  favor  e  2 
abstencións (CIU).

O  deputado  do  BNG  subliñou  a 
necesidade dun modelo descentralizado 
na ubicación das axencias estatais,  "de 
feito  o  mesmo  Goberno  asuma 
compromisos  neste  sentido  que  é  hora 
de  que  se  fagan  efectivos".  Ademais, 
considerou que "as rexións obxectivo de 
converxencia, como é o caso de Galicia, 
deben ser  unha prioridade".  Nesta  liña, 
puxo  de  manifesto  as  razóns  da 
idoneidade  de  Galicia  como  sede  da 
Axencia Estatal de Radiocomunicacións. 
"A  nosa  aspiración  conta  cun  amplo 
consenso  político  compartido  por 
institucións galegas como universidades, 
centros  tecnolóxicos,  empresas  e 
colexios profesionais".

Despois de ofrecer datos do volume de 
negocio  que  move  a  industria  das 
telecomunicacións  en  Galicia,  Jorquera 
mesmo  enfatizou,  as  características  da 
orografía  galega  "que  tantas  veces  se 
alude  para  xustificar  retrasos  na 
execución de infraestruturas, neste caso 
aporta valor engadido a esta candidatura, 
pois é idónea para todo tipo de probas e 
estudos", apuntou o deputado.

18/10/09

Rebelión cívica en 
Compostela a prol do 
galego

Manuel París

Galicia rebelouse civicamente hoxe 
en  Compostela  a  prol  do  noso 
idioma. A manifestación convocada 
pola plataforma cidadá “Queremos 
Galego” conseguiu reunir a máis de 
50.000  personas  na  capital  de 
Galicia,  que  acudiron  dende 
distintos  puntos  do  país  para 

reivindicar  o  dereito  a  vivir  en 
galego  e  criticar  a  política 
lingüística  do  actual  Goberno  da 
Xunta.

Tamén  estiveron  presentes 
representantes  de  movementos 
cívicos  de  El  Bierzo  do  Valle  del 
Jálama (Extremadura), ademais de 
recibirse numerosas adhesións de 
apoio  dende  colectivos  da 
emigración  en  Arxentina  e  Cuba. 
"Somos galegos e temos dereito" e 
"Na  Galiza,  en  Galego"  foron 
algunhas  das  consignas coreadas 
pola xente dende a Alameda até a 
emblemática  Praza  da  Quintana, 
que  se  baleirou  e  encheu  por 
completo en dúas ocasións.

Os  dous  partidos  da  oposición 
contaron  cunha  ampla 
representación,  tanto de dirixentes 
coma  de  militantes.  Por  parte  do 
BNG  acudiu  a  practica  totalidade 
da  cúpula,  encabezados  polo 
voceiro Guillerme Vázquez, Carlos 
Aymerich,  Teresa  Táboas, 
Francisco  Jorquera  e  o  resto  a 
Executiva  Nacional.  Pola  súa 
banda,  o  PSdeG-PSOE  estivo 
representado polo Secretario Xeral, 
Manuel  Vázquez,  que  estivo 
acompañado  polo  ministro  de 
Xustiza, Francisco Caamaño, e os 
deputados  Francisco  Cerviño, 
Xaquín  Fernández  Leiceaga, 
Beatriz  Sestayo  e  Ceferino  Díaz. 
Tamén  acudiu  o  alcalde  de 
Compostela,  Xosé  Sánchez 
Bugallo.  Asemade,  houbo 
representacións  de  outras  forzas 
políticas  como  Esquerda  Unida, 
Terra  Galega  e  o  'popular'  Rafael 
Cuíña,  fillo  do  finado Xosé Cuíña 
Crespo.

Do  eido  da  cultura  participaron 
Avelino  Pousa  Antelo  –que 
agardaba no palco da Quintana a 
chegada  dos  manifestantes-, 
Teresa  Moure,  Césareo  Sánchez 
Iglesias,  Mini  e  Mero,  Víctor 
Freixanes,  Manuel  Rivas,  Xurxo 
Lobato, Bernardino Graña, Andrés 
Torres Queiruga, Susana Seivane, 

Manuel  Lourenzo  e  Xurxo  Souto, 
entre outros.

A reportaxe fotográfica da xornada 
en  www.avozdevilalba.com.  Fotos 
de Paulo Naseiro.

17/10/09

As bicocas de San 
Caetano

Moncho Paz

O meu amigo Iago está interesado 
en  cambiar  de  coche;  precisa  un 
vehículo  con  maiores  prestacións 
que  o  seu  compacto  deportivo. 
Como  é  pai  de  tres  fillos  –dous 
maiores  e  un  meniño–  pensa  na 
posibilidade  de  mercar  un 
automóbil  máis  potente  e  seguro, 
sobre  todo  nos  desprazamentos 
longos. E por fin atopou unha boa 
oportunidade;  pero  terá  que 
madrugar  se  ao  final  decide 
considerala. Hoxe sábado, ás nove 
da mañá, nas instalacións de San 
Caetano, terá lugar a poxa de vinte 
coches  Audi  de  alta  gama,  con 
prezos  que  van  dende  os  9.140 
euros  dun  A8  de  2000  –motor 
diésel– até os 38.890 € do mesmo 
modelo  de  2005  en  versión 
gasolina. Fóra de dous, o resto son 
vehículos  “de  época”,  é  dicir,  da 
etapa  final  de  Fraga  como 
presidente da Xunta.

Afortunadamente para Iago, entre a 
variada oferta non se atopa ningún 
coche  blindado.  “Mellor,  así  non 
terei  que  gastar  moito  en 
pneumáticos”,  recoñece. 
Convencido da magnífica ocasión, 
non dubidou en chamar ao teléfono 
de  contacto  indicado  na 
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convocatoria  do  alleamento 
publicada  no  Diario  Oficial  de 
Galicia.  Alén  do  aparello,  un 
amable interlocutor describiulle con 
detalle as características técnicas e 
o  equipamento  dos  vehículos, 
animándolle  a  aproveitar  esta 
singular oportunidade. Iago estaba 
case  convencido  –e  a  piques  de 
facilitar  os  seus  datos  persoais 
para  concertar  a  cita  previa– 
cando,  de  súpeto,  decatouse  de 
que aínda tiña no tinteiro un par de 
aclaracións importantes.

A  primeira:  -  Gustaríame  facer 
unha  proba  de  estrada  antes  de 
participar  na  poxa.  Resposta:  - 
Vostede  pode  vir  cando  queira  a 
ver  o  vehículo,  pero  lamento 
comunicarlle  de  que  a  proba  que 
solicita non vai ser posible porque 
na Consellería non queren que os 
coches circulen por aí. Conclusión 
de  Iago:  non  o  entendo,  sempre 
que  merquei  un  automóbil,  tanto 
nun  concesionario  oficial  como  a 
un  particular,  non  atopei 
impedimentos de proba.

E a segunda: -  Por certo,  quixera 
saber  que  garantía  ofrecen. 
Resposta:  -  Aquí  as  únicas 
garantías son o historial de avarías 
e  o  libro  de mantemento,  no  que 
vostede  pode  comprobar  que  as 
revisións foron realizadas segundo 
os requisitos técnicos da marca; de 
feito,  todo o  mundo que pasou a 
ver  os  vehículos sorprendeuse do 
seu  magnífico  estado  de 
conservación. Conclusión de Iago: 
en  calquera  operación  de 
compravenda,  o  vendedor  ofrece 
unha  garantía  mínima  dun  ano. 
Finalmente,  o  meu  amigo  non irá 
hoxe á poxa e sopesa se acudir ao 
Instituto Galego de Consumo.

16/10/09

II Xornadas de Literatura 
Oral

Redacción

Pódese  dicir  que  lobo  é  o  cazador 
máis  intelixente,  e  tamén  o  máis 
temido  e  odiado  da  natureza.  A 
causa das batidas, legais e ilegais, é 
unha especie en risco de extinción, 
motivo  de  discusión  xa  vello  entre 
gandeiros  e  ecoloxistas.  Mesmo, 
aínda  que  agora  está  en  desuso, 
pódense  ver  espalladas  por  Galicia 
adiante  moitas  ruínas  dunha 
arquitectura  deseñada  para  a  caza 
do  lobo,  os  chamados  foxos  dos 
lobos.

Aos  ollos  da  nosa  tradición  mítico-
literaria popular o lobo é malvado e 
de  costumes  nocturnos,  está 
endiañado  e  é  capaz  de  provocar 
nas  persoas  efectos  máxicos.  Dise 
que  é  un  depredador  voraz, 
obsesionado con ter sempre a boca 
chea, por iso Deus o castigou a “vivir 
tres meses de carne,  tres  de terra, 
tres de aire e tres de folgazán”. Só 
come  a  metade  esquerda  das 
presas,  que  é  a  do  Demo.  Non  é 
casualidade  que  o  imaxinario 
relixioso apoña a algúns santos,  os 
chamados santos lobeiros, un poder 
sobre o lobo: San Francisco amansa 
o lobo de Gubio e San Froilán, santo 
patrón  de  Lugo,  dobrega  un  lobo 
facéndolle  transportar  a  carga  que 
antes  carrexaba  o  burro  devorado 
polo lobo.

O  lobo  só  anda  de  noite,  ve  na 
escuridade, rexeita a luz do día, teme 
a música e o lume. Cando acometen 
persoas,  sempre de noite, xúntanse 
varios  lobos  que  primeiro 
“acompañan” a vítima en paralelo ao 
camiño,  polo  monte,  para  atacala 
cando se vai achegando a onde haxa 
xente. Se un lobo só consigue matar 

unha  presa  en  solitario  tápaa  con 
follas antes de comela e vai chamar 
por outros lobos. Se a vítima é capaz 
de  defenderse  ben  del,  o  lobo 
procura  cegala  envorcallándose  en 
lama e salferíndoo diante dos ollos.

O lobo, animal imperfecto
O  lobo  é  imperfecto.  Despois  de 
crealo, Deus aborreceuse moito con 
el  pois  sempre  estaba  comendo  e 
acababa co resto dos animais. Para 
remedialo  primeiro  púxolle  unha 
choca, e coa choca chocando, todas 
as vítimas liscaban a tempo; o lobo 
morría coa fame. Entón Deus decidiu 
quitarlle a choca pero chantoulle un 
forquito  no  lombo  que  llo  abaixou, 
caéronlle os cadrís e agora anda coa 
esa  coxeira  que  o  fai  parente  do 
Demo  Coxo,  do  tardo,  do  coxo  da 
Compaña  e  de  tantas  outras 
criaturas demoníacas.

O nacemento dos lobos
Hai  un  relato  recollido  polo  Equipo 
Chaira  en  Labrada,  concello  de 
Abadín, que di que os lobos naceron 
dunha  maldición  de  dous  humanos 
malvados.  Sucedeu  cando  Xesús 
Cristo  e  San  Pedro  andaban  polo 
mundo  (tempo  primixenio, 
fundacional).  Chegaron  á  casa 
dunha velliña que só tiña unha vaca 
e un becerro, pediron de comer, e a 
vella, boa persoa, matou a vaca e a 
cría  para  darlles  a  cea.  Trala  cea, 
Xesús Cristo díxolle á mulleriña que 
tirase os ósos na corte, e que ao día 
seguinte  había  ter  tantas  vacas  e 
becerros como ósos botara nela.
Un  matrimonio  veciño  ao  ver  o 
prodixio  quixo  ter  tanta  sorte  coma 
aquela  muller  e  convidaron  a  San 
Pedro e a Xesús Cristo a comer na 
súa casa.  Mais,  por  aforrar, en vez 
de  carne  boa,  déronlles  aos 
hóspedes carne de can. Foi botarlle 
o dente e dixo Xesús Cristo:
-Detente, Pedro, que es perro;
que ella se vuelva loba y el lobo.
E así foi.

O  arrepío,  o  embazamento  e  a 
fascinación
Os  efectos  principais  que  causa  o 
lobo  nos  seres  humanos  son  o 
arrepío  e  o  embazamento,  o  que 
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provoca  en  nós  unha  sorte  de 
fascinación  que  anula  a  nosa 
vontade.  Os  seus  ollos  parecen 
brasas no escuro, coa mirada detén 
as  balas  e  obstrúe  a  pólvora  das 
escopetas;  é  inútil  dispararlle  de 
fronte.

Cando o lobo nos ve antes de que 
nós o vexamos a el sentimos que se 
nos poñen os pelos de punta, e que 
a roupa nos queda grande demais; é 
o  que  se  chama  arrepío,  un  medo 
pavoroso que nos provoca calafríos.

O  efecto  de  embazamento, 
supostamente  causado  polo  bafo, 
alento  ou  cheiro  do  lobo,  que 
sentimos  cando  o  vemos,  ou  sen 
pero  sentíndoo  moi  próximo, 
pódenos  toller  a  fala  ata  por  oito 
días.

Estes e  outros efectos marabillosos 
que o lobo provoca nos humanos é o 
que chamamos fascinación, un poder 
irresistible e irremediable para nós.

DO LOBO AO LOBISHOME
O mito  do licántropo, a persoa que 
imaxina que se transforma en lobo, é 
moi  antigo  e  de  difusión  universal. 
Os licántropos non se converten en 
lobos por propia vontade senón por 
efecto de meigallos. Non se sabe cal 
pode  ser  a  orixe  deste  delirio  que 
tantas  cavilacións  causou  a 
psiquiatras  e  xuíces,  e  tanto  leva 
contribuído á literatura e ao cine.

Poderiamos  traer  aquí  abondosas 
citas  das  mitoloxías  clásicas  e  da 
literatura onde a figura do home-lobo 
é  recorrente  como  Virxilio  nas 
Églogas, Petronio, no Satiricón,  nos 
mitos, contos e romances populares 
de  todo  o  mundo  así  como  nos 
procesos,  sobre  todo  nos  séculos 
XV-XVI,  que  se  fixeron  contra 
licántropos  en Francia  ou  Alemaña. 
O primeiro home-lobo foi Licaón, rei 
de  Arcadia,  convertido  en  lobo  por 
Zeus en castigo por darlle de comer 
carne de neno.

A fada
A fada é o sino, o destino, a boa ou 

mala sorte que a un lle toca na vida. 
A  fada  pode  provocala  a  maldición 
dos pais (Ogallá te volvas lobo!), ou 
por ter nacido en sétimo ou noveno 
lugar despois de seis ou oito irmáns 
do mesmo sexo. Tamén pode chegar 
a  transformación  a  causa  dunha 
envexa,  dun  feitizo  ou  dunha 
soberbia  pronunciada  pola  propia 
vítima.  Esta  é  a  súa  fada,  o  seu 
destino, e ten que cumprila, sexa ter 
que  andar  de  lobos  só  de  noite, 
durante un tempo ou certos días do 
ano.

Unha  vez  que  a  persoa  ten  que 
converterse  en  animal  vaise  ao 
monte, arrólase na terra ou na cama 
onde se deitase un lobo e érguese 
lobo.  Ás  veces  cóbrense  cunha pel 
de  lobo.  Así  transformados  atacan 
preferentemente persoas, matándoas 
e coméndoas.
Ao lobishome nada lle fai dano, nin 
as armas cortantes nin as de fogo. E 
só  se  conseguimos  facerlle  sangue 
ou se lle queimamos a pel  de lobo 
que o cubre poderemos interromper 
a fada.  De non ser  así,  seguirá de 
lobo ata que se lle acabe o tempo da 
maldición.

Manuel Blanco Romasanta
Son moitos os relatos de lobishomes 
dos  que  hai  referencia  en  toda  a 
xeografía de Galicia, do norte ao sur, 
do  leste  ao  oeste  pero  o  máis 
coñecido é o caso de Manuel Blanco 
Romasanta,  nacido  en  Esgos, 
Ourense,  vendedor  ambulante, 
xulgado  en  Allariz  en  1852.  Autor 
confeso  de  doce  crimes,  foi 
condenado  a  morte  e  logo 
amnistiado,  pois  acudiu  na  súa 
defensa un hipnólogo francés, un tal 
Phillips, que dixo que era enfermo de 
licantropía  e  que  non  podía  ser 
responsable dos seus actos. V. Risco 
recolle  a  opinión  de  que  era 
amaneirado  e  recentes 
investigacións  de  X.  Ramón  Ferro 
apuntan  a  posibilidade  de  que 
Romasanta nacese muller.

O lobo branco
Na  Limia,  ver  un  lobo  branco  é 
agoiro  ou  sinal  da  morte  dalgún 
veciño.  A  visión  vese  no  mesmo 

lugar onde dous mozos de Nocedo, 
que  regresaban de  noite  de  ver  as 
mozas  en  Fiestras,  Xinzo,  foron 
atacados por lobos. Mentres un dos 
rapaces foi buscar a axuda, o outro e 
mais un lobo morreron no combate.
Na  Peneda  dos  Lobos,  en  Vila  de 
Cruces, lugar de reunión de lobos, os 
veciños conseguiron matar todos os 
lobos reunidos agás un que resultou 
ser branco, e que ouvea alí todas as 
noites ata que sae o sol.

A  muller-loba,  Pepa  a  loba  e  a 
Raíña Lupa
Abunda máis do que puidera parecer 
a  relación  das  mulleres  co  mundo 
mítico dos lobos. Sen saír de Galicia, 
refírense  varios  casos,  todos 
imaxinarios, sobre o asunto.

Xesús  Taboada  Chivite,  en 
Etnografía Galega, Cultura espiritual 
(1972)  recrea unha  lenda  que  titula 
“O  lobo  da  xente”.  Narra  como  un 
rapaz  que  atendía  a  seca  das 
castañas  nun  sequeiro  polos 
arredores  do río  Cabalar,  queima o 
pelello  de  loba  que  vestía  unha 
moza, obrigada por unha maldición a 
andar de muller-loba.

Outro  caso  ben  coñecido  é  o  de 
Pepa,  a  Loba,  bandoleira  mítica  e 
imaxinaria, prototipo de muller fera e 
sanguinaria,  capitá  de  bandoleiros. 
Houbo mulleres dedicadas ao roubo 
que  se  apuñan  o  pseudónimo  de 
“Pepa, a Loba” para impresionar as 
vítimas.

E  a  Raíña  Lupa,  ou  Raíña  Loba, 
unha  moura  destacada,  segundo  o 
Códice  Calixtino,  que  se  resistía  á 
chegada  dos  restos  do  apóstolo 
Santiago. Como o seu nome suxire, 
era  malvada  e  contraria  a 
implantación  do  cristianismo  en 
Galicia.

Os nomes do home lobo
En  Galicia  hai  varias  maneiras  de 
chamarlle  aos  licántropos: 
Lobishome,  Home-lobo,  Lobo  da 
Xente, Lobushome, Lubisón, Loberno 
(mestura  de  lobo  e  raposo)  e 
Corredores.  Caso  á  parte  é  o  dos 
Peeiros  ou  Peeiras,  homes  ou 
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mulleres que non se transforman en 
lobos  pero  que  viven  con  eles,  e 
mesmo chegan a exercer de xefes da 
manda de  lobos,  sobre  todo  cando 
atacan a persoas.
Existen referencias a licántropos por 
todo  o  mundo  cuxos  nomes  varían 
segundo a lingua desde os volkodlak 
(Rusia), werewolf (R. Unido), werwolf 
(Alemania),  loup-garou  (Francia), 
lobishome (Brasil,  Portugal),  lobizón 
(Arxentina), nagual (México)...

Destes  bosquexos  sobre  as  mil  e 
unha  facianas  do  mito  do  lobo,  do 
lobo  real  e  do  lobo  imaxinario, 
trataron  os  especialistas  que 
intervinheron nestas II  Xornadas de 
Literatura Oral.

O lobo, como personaxe literario e de 
ficción,  desde  Carrapuchiña  e  os 
contos  populares  ata  os  contos  de 
lobos  de  Ánxel  Fole;  o  lobo  como 
tótem na  mitoloxía  popular  do  País 
Vasco, o lobo como vítima atrapada 
nos  foxos  do  lobo,  e  o  lobo  que 
algúns  humanos  imaxinan  que  son 
cando se transforman en lobishomes 
como  mito  universal,  mito  recreado 
unha e mil  veces na literatura e no 
cine.

Paralelamente e para non perder de 
vista  o  lobo,  animal  real,  ADEGA, 
ERVA  e  AAAGP  organizaron  unha 
exposición  baixo  o  título  “O  lobo, 
unha carreira pola supervivencia” na 
Sala de Exposicións da Deputación 
de Lugo desde o día 8 ata o 25 de 
outubro.

Humor

Presenza galega na 
Feira do Libro de 
Frankfurt

Redacción

A  Feira  Internacional  do  Libro  de 
Frankfurt se celebrou desde o 14 ao 18 
de outubro nesta cidade alemá tivo este 
ano  como  país  invitado  de  honor  a 
China. A Feira Internacional do Libro de 
Frankfurt  é  o  evento  editorial  europeo 
máis  importante.  Os  temas  de 
actualidade  no  mundo  editorial  cobran 
importancia  nos talleres,  conferencias e 
seminarios. Cuestións como cales son os 
modelo de negocio futuros na edición ou 
como fará diñeiro  esta industria  na era 
dixital  son  algúns  dos  temas  a  debate 
que marcarán o devir da industria e nos 
que Galicia estará presente.

A  Consellería  de  Cultura  e  Turismo,  a 
través da Dirección Xeral de Promoción e 
Difusión  da  Cultura,  promoveu  a 
presenza  da  actividade  intelectual  e 
editorial  nun  dos  escaparates  máis 
importantes  do  mundo,  a  Feira 
Internacional  do  Libro  de  Frankfurt  a 
través da instalación dun stand de máis 
de 70 metros compartido coa Asociación 
Galega de Editores, no que 24 editoriais 
da comunidade galega puideron ofrecer 
os  seus  produtos,  realizar  intercambios 
de dereitos no máis alto nivel e manter o 

diálogo con empresas e profesionais do 
ramo no plano internacional.

Tras a presenza na Feira Internacional de 
Líber-Madrid,  a  meirande plataforma de 
negocio  da  industria  editorial  española 
onde tamén se deron cita escritores da 
talla  de  Luisa  Castro,  Carlos  Reigosa, 
María  Canosa ou Xosé Carlos Caneiro, 
as  distintas  editoriais  galegas,  que 
asisten da man da Asociación Galega de 
Editores,  desprazàronse  agora  ata 
Frankfurt  para  centrar  a  súa  actividade 
en  reunións  e  sesións  de  traballo  con 
outros  editores,  escritores  e 
distribuidores  a  nivel  internacional  para 
alcanzar  acordos  de  cara  o  novo 
exercicio 2009-2010.

15/10/09

Cultura arranxará a 
Escola Habanera de 
Santaballa

Redacción

O  vicepresidente  da  Deputación, 
Antón  Bao,  e  o  presidente  do 
Padroado Pro Escola de Santaballa 
de  Vilalba,  Isidro  Cillero  Prieto, 
asinaron   o  convenio  de 
colaboración  que  rexerá  as  obras 
de  acondicionamento  da  cuberta 
principal deste inmoble. Tal e como 
salientou o nacionalista, a Área de 
Cultura  da  Deputación  sufragará, 
mediante  a  concesión  dunha 
subvención  de  máis  de  57.000 
euros,  a  totalidade  dos  custos 
derivados  da  execución  deste 
proxecto de rehabilitación que tenta 
pórlle  solución  aos  problemas 
acaecidos  na  estrutura  do  edificio 
logo  dos  desatinados  arranxos 
realizados na fachada e no tellado 
da  vivenda  durante  as  últimas 
reformas.

Acompañado  por  varios  membros 
da  directiva  do  Padroado  Pro 
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Escola  de  Santaballa,  Antón  Bao 
percorreu  as  dependencias  deste 
inmoble  e  comprobou  in  situ  o 
estado  no  que  se  atopa  a  súa 
fachada  principal.  De  todas  as 
intervencións efectuadas, durante a 
última  reparación  á  que  foi 
sometido  o  edificio,  a  que  máis 
está a afectar a súa estrutura é a 
aplicación dunha capa de morteiro 
que  se  aproxima  aos  15 
centímetros  de  espesor  en 
determinadas  zonas  da  cuberta. 
Esta  actuación  supuxo  un 
incremento do peso a soportar pola 
estrutura  nun  170%  o  que 
ocasionou  a  aparición  de 
numerosas gretas e a deformación 
das  distintas  fachadas  da 
construción. Ante esta situación, a 
primeira  medida  que  contempla  o 
proxecto de restauración da Escola 
é a eliminación da citada capa de 
morteiro.

O  vicepresidente  da  Deputación, 
Antón Bao, visitou tamén unha das 
dependencias da Escola Habanera 
adicada a  aula  de  ensinanza que 
conserva o seu estado primixenio, 
podendo  apreciarse  os  seus 
antigos  pupitres,  mapas e  diverso 
material escolar. Nesta aula, Antón 
Bao asinou, sentado na cadeira do 
mestre, o libro de visitas da Escola 
Habanera  de  Santaballa.  Isidro 
Cillero, en nome da asociación que 
preside,  entregou  a  Antón  Bao 
como mostra de agradecemento un 
libro que recolle a historia da Liga 
Santaballesa,  coa  creación  da 
Escola  Habanera  que  se  vai 
arranxar,  e  tamén  lle  entregou  a 
insignia  que  representa  á 
institución  desa  parroquia 
vilalbesa.

Nunha  conversa  informal,  Isidro 
Cilleiro  Prieto  confirmoulle  ao 
vicepresidente  da  Deputación  a 
intención  do  Patroado  Pro  Escola 
de  Santaballa  de  habilitar  un 
museo  dedicado  á  emigración  na 
planta  baixa  do  edificio  unha  vez 
rematen  as  obras  de 
acondicionamento  deste  espazo. 

Antón  Bao  amosouse  moi 
interesado  neste  proxecto  cultural 
que pretende  rescatar  unha  parte 
da  historia  de  Galiza  para 
conseguir  que  esta  perdure  ao 
longo do tempo.

14/10/09

Mostra fotográfica de 
Silvia Steinbach sobre o 
Camiño de Santiago

Redacción

Desde o día 14 de outubro, e ata o 6 
de  novembro,  permanecerá  aberta 
na  sede  do  Instituto  Cervantes  de 
Berlín a mostra fotográfica itinerante 
"En Camiño", producida pola S.A. de 
Xestión  do  Plan  Xacobeo  da 
Consellaría  de  Cultura  e  Turismo. 
Trátase  dunha  ambiciosa  mostra 
fotográfica sobre o Camiño Francés 
e  a  cidade  de  Santiago  realizada 
pola  fotógrafa  alemá  Silvia 
Steinbach.  Esta  inauguración 
coincide coa previsión de chegada a 
Valladolid mañá xoves da exposición 
audiovisual  tamén  titulada  "En 
camiño",  que  está  organizada  pola 
S.A. de Xestión do Plan Xacobeo en 
colaboración  coa  Asociación  de 
Cámaras  Oficiais  de  Comercio  e 
Industria dos Camiños de Santiago.

A mostra de Silvia Steinbach consta 
dunha colección de 55 fotografías en 
cor e branco e negro cunha estética 
moi  persoal.  As  imaxes  recollen  o 
camiño,  as  pontes,  as  igrexas,  os 
mosteiros  e  catedrais  e  mesmo  os 
peregrinos  en  Navarra,  A  Rioxa, 
Castela  León  e  Galicia.  Destaca 
tamén a presenza das rúas e prazas 
da  cidade  do  Apóstolo  e  da  súa 
basílica,  representadas  por 
sosegadas  tomas  nocturnas  dos 

espazos urbanos e das arquitecturas 
máis  senlleiras,  e  tamén  de 
fotografías  diúrnas  dos  peregrinos 
que chegan ata o Obradoiro, entran 
na catedral  e  descobren con novas 
miradas as naves, capelas e imaxes 
do  grande  templo  do  Camiño  de 
Santiago.  Ao  final  queda  Fisterra, 
cunha  enigmática  e  espectacular 
panorámica  que  parece  sinal  de 
identidade  do  estilo  desta  fotógrafa 
alemá.

Con esta exposición na capital alemá 
remata  o  periplo  europeo  desta 
mostra itinerante que durante o ano 
2009  visitou  Estocolmo,  Varsovia  e 
Cracovia antes que Berlín. Tras esta 
itinerancia, está previsto que durante 
os  últimos  meses  do  ano  a 
exposición achéguese a Santiago de 
Compostela,  á  Fundación  Torrente 
Ballester. En representación da S.A. 
de  Xestión  do  Plan  Xacobeo, 
encóntrase  Luísa  Redondo,  do 
departamento  de  exposicións  desta 
S.A. pública dedicada á promoción e 
conservación dos camiños xacobeos.

De resaca polo San 
Froilán

Xulio Xiz

Rematou.  Foron  moitos  días  de 
festa  seguidos  nun  San  Froilán 
nunca  tan  concorrido  que 
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remataron  a  golpes  de  charanga, 
grupos  de  músicos  que 
interpretaban  o  “Pobre  de  min” 
como se estiveramos en Pamplona 
e  celebrásemos  o  San  Fermín. 
Pero non, aínda que as festas se 
internacionalicen  cada  vez  máis, 
seguimos tendo por norte suposto 
ó patrono San Froilán.

Que  o  de  San  Froilán  é  unha 
disculpa,  porque  do  santo 
acordámonos o mesmo día cinco, 
na  súa  celebración,  ofrecémoslle 
unha  misa  con  ofrenda  e 
esquecémonos  del.  Témome  que 
eso é o que pasa co San Ramón 
en Vilalba, e con todos os demais 
patróns  que  no  mundo  hai,  que 
nestes tempos as festas relixiosas 
teñen tal componente profano que 
eliminan calquer outro sinal. E ata 
as romarías na honra dalgún santo, 
téñeno  como  pretexto  máis  ca 
punto de referencia.

Nas festas,  corremos o  perigo da 
uniformidade, de que todas acaben 
parecéndose entre si, perdendo as 
características  que  lles  eran 
propias e que lles proporcionaron a 
sona que hoxe teñen.

Por exemplo,  no San Froilán,  que 
foi  para  Cunqueiro  a  festa  máis 
fermosa do outono galego. A festa 
comezou a ser importante porque o 
Lugo  urbano  se  enchía  de 
labregos, que viñan facer festa na 
capital  porque  remataran  os 
traballos  do  verán  no  campo  e 
comezaba unha etapa moito máis 
descansada,  e  a  festa  permitía 
rematar  por  todo  o  alto  a 
consecución dunhas boas colleitas.

Así, non hai aínda moitos anos, o 
mesmo  día  de  San  Froilán  había 
mercado de animais entre os dous 
seminarios  lucenses,  e  eu  lembro 
unha boa rea de cabalos atados ás 
verxas do seminario maior, mentras 
arredor  tratantes  e  curiosos 
feireaban.  E  no  chamado  Campo 
da Feira, situado onde agora está a 
Estación de Autobuses, había unha 

verdadeira feira, que as feiras foron 
moito antes que as festas, e tiñan 
permiso  real  desde  hai  máis  de 
trescentos anos.

As  festas  foron  collendo  o  lugar 
das  feiras,  e  se  hai  anos  polo 
recinto feiral aínda había xente que 
vendía  estrobos,  aguilladas  e 
diversos productos de utilidade no 
medio  rural,  agora  toda  a  cidade 
está  invadida  por  emigrantes 
africanos  que  venden  bolsos, 
cintos,  reloxios  e  outros  artiluxios 
das  marcas  máis  coñecidas  a 
precios  imposibles  pero  reais,  só 
concebibles  nas  falsificacións  a 
grande escala comercializadas por 
exércitos  de  emigrantes 
coordinados por previsibles mafias 
que  lles  subministran  as 
mercancías.

Estamos no día despois do remate 
do San Froilán máis concorrido da 
historia, no que menos importou un 
programa  de  festas  alicaído  pola 
crise,  e  no  que  o  auténtico 
espectáculo  era  a  xente  que 
caminaba polas rúas.

Porque no San Froilán,  o  número 
máis  importante  das  festas  é  o 
tempo.  Se  hai  bo  tempo,  hai  bo 
San  Froilán.  Neste  caso,  nos 
primeiros  días  choveu,  pero  os 
catro  últimos  acompañou  o  bo 
tempo.  Despois  do  tempo,  os 
elementos principais son o pulpo (o 
polbo) e as barracas . O programa 
case non conta, afortunadamente.

A  conxunción  de  todos  estes 
elementos  foron  conseguindo  que 
a  festa  de  San  Froilán  fose 
medrando  en  sona  por  todo 
Galicia,  por  toda  España,  e 
convertindo a Lugo nun centro de 
atracción  para  esta  festa,  xa 
declarada  de  interese  turístico.  E 
resulta  que  este  ano  todos  eses 
elementos  foron  superados  por 
outro, o conxunto da xente, que se 
convrteu en espectáculo, e a festa 
máis  importante foron os milleiros 
de  persoas  desplazándose  dun 

lugar  a  outro,  invadindo  bares  e 
tascas,  a  casetas  do  pulpo  e 
atraccións. Dando voltas sen fin.

Certamente,  aínda  vin  ben 
vilalbeses  estes  días  de  festas 
polas  rúas  lucenses...  paseando, 
como  corresponde,  que  era  a 
actividade  máis  practicada  pola 
dificultade  de  acceder  ós  recintos 
pechados.

Ó mellor, dentro duns días, vexo o 
resultado das festas dun xeito máis 
optimista.  Pero a estas alturas da 
romaría, cúmprese en min o refrán 
latino de “post festum pestum”, que 
máis  ou  menos  quere  dicir  que 
despois da festa, resaca.

Tres novos petroglifos 
na illa de Ons

Redacción

Expertos do Laboratorio de Patrimonio do 
Consello  Superior  de  Investigacións 
Científicas (CSIC) descubriron tres novos 
petróglifos  no  marco  dun  proxecto  de 
prospección que efectúan na illa de Ons, 
integrada  no  Parque  Nacional  dás  Illas 
Atlánticas.  Nun  comunicado,  a 
Consellería de Medio Rural informou de 
que dous dos petróglifos están situados 
na  zona  de  Chan  de  Pólvora,  mentres 
que  un  terceiro  na  Laxe,  no  barrio  de 
Caño.  Os  seus  gravados  son  círculos, 
ocos  e  restos  de  círculos  concéntricos 
cun  ovo central  de  distintos  tamaños  e 
formas.

Os restos visibles dos círculos están moi 
erosionados  e,  nalgúns  casos,  esa 
erosión  eliminou  a  metade  do  debuxo 
polo que non se pode descartar que na 
súa orixe o petróglifo tivese máis figuras, 
hoxe  irrecoñecibles  polo  seu  grao  de 
deterioración.  Os  ocos  son  os  motivos 
máis  sinxelos  da  arte  rupestre,  de 
carácter universal, dado que aparecen en 
gravados de moitas culturas do mundo. 
No caso  galego,  distribúense por  todas 
as áreas pero son máis abundantes na 
metade sur da provincia de Pontevedra.
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Todos  os  motivos  que  se  atoparon  en 
Ons son abstractos, figuras xeométricas 
que posúen un espazo interno, polo que 
é difícil dotalos dun significado concreto. 
Esta  circunstancia  complica  a 
determinación  concreta  da  época 
prehistórica da que proceden. En función 
do  seu  contexto  arqueolóxico  pódense 
situar no Neolítico (4.500 a 2.500 antes 
de Cristo),  a  Idade do Bronce (2.500 a 
1.000  antes  de  Cristo)  ou  á  Idade  do 
Ferro (1.000 antes de Cristo a século II 
despois de Cristo).

Dous  dos  gravados  aparecen  sobre  un 
soporte de lousa cando o máis corrente é 
que  estes  motivos  aparezan  sobre 
soporte  granítico  dado  que  a  práctica 
totalidade  dos  petróglifos  da  Idade  do 
Bronce está realizada sobre este tipo de 
superficies.  En  Galicia,  a  arte  rupestre 
concéntrase nas Rías Baixas, nas zonas 
de  litoral  e  prelitoral,  polo  que  é 
destacable  que  estes  petróglifos  se 
atopasen  nunha  illa,  circunstancia  que 
resulta case inédita. Por iso, os expertos 
non  descartan  que  aparezan  máis 
gravados rupestres, ao soster que o máis 
habitual é atopalos en conxunto e non de 
forma illada.

O  proxecto  do  CSIC,  'Estudo 
Arqueolóxico  e  Etnográfico  da  Paisaxe 
Cultural da illa de Ons', está dirixido pola 
arqueóloga  Paula  Ballesteros  e  inclúe 
accións e actividades como traballos de 
campo  de  prospección  superficial 
arqueolóxica  e  etnográfica,  rexistro  e 
estudo  da  arquitectura  tradicional, 
inventario de toponimia, estudo histórico 
e análise territorial, entre outras.

13/10/09

Iniciativa para o galego. 
14 de Novembro

Antón Baamonde

O pasado venres, día 9, os membros 
da Iniciativa para o Galego “Galego. 
Patrimonio da Humanidade” fixemos 
unha  rolda  de  prensa  en  Santiago, 
na Galería Sargadelos.

A Iniciativa  para o  Galego “Galego. 
Patrimonio  da  Humanidade”  non 
intenta ser unha organización, senón 
un punto de referencia e un espazo 
argumentativo,  a  ocasión  para 

renovar  as  retóricas  de  defensa  do 
galego  e  facelas  máis  eficaces  e 
inclusivas,  con  maior  poder  de 
interpelación social. Somos unha voz 
máis  entre  outras.  Non  queremos 
patrimonializar algo que non é noso, 
como non é noso o Pórtico da Gloria. 
Queremos,  iso  si,  que  os  bárbaros 
-este  goberno-  non  o  destroce 
despois dunha noite de botellón.

O  que  publicitamos  foi  un  acto  a 
celebrar  o  día  14  de  Novembro, 
sábado, ás doce horas da mañá, no 
Teatro Principal de Santiago.

Alí  estarán os secretarios xerais  de 
CCOO,  Xosé  Manuel  Sánchez 
Aguión  e  de  UXT  Galicia,  José 
Antonio  Gómez,  acompañados  por 
membros  dos  seus  sindicatos. 
Tamén estarán presentes xentes do 
socialismo  galego.  Que  o  PSdeG 
faga  estes  xestos  ostensibles  de 
colaboración na defensa do idioma é 
algo que debe ser valorado en todas 
as súas dimensións.

Por  suposto  estarán 
acompañándonos  tamén  rostros 
significativos  do  mundo  do 
nacionalismo,  da  cultura, 
académicos da RAG, profesionais de 
diferentes ámbitos -da avogacía,  da 
medicina,  da  economía,  do 
xornalismo-,  xentes  de  toda  a 
compleza multiformidade social.

Por suposto, chamamos a cidadanía 
a  que  se  una  a  nós  a  un  acto 
modesto -ata tal  punto somos unha 
iniciativa  cívica  que  non  temos  un 
euro nin para contratar a megafonía-, 
feito,  iso  si,  coa  paixón  de  quen 
defende cousas boas e coa ira que 

da  contemplar  como  catro  persoas 
que se cren con dereito a berrar máis 
que os demais, subidos nunha caixa 
de  fruta,  son  capaces  de  segregar 
tan  mala  bile.  Se  alguén  dubida 
deste  punto,  ademais  de  acudir  a 
certas declaracións do goberno non 
exactamente acertadas ou educadas 
que  pinche  nos  foros  de  GB.  O 
sectarismo,  o  fanatismo,  a  inimiga 
contra  todo  o  que  non  sexa  a  súa 
visión  estreita  do  mundo  campa 
polos  seus  respeitos.  É  a  España 
casposa,  carca,  dogmática  e 
intolerante  de  sempre,  vestida  con 
nova roupaxe.

A España inimiga da diversidade, da 
pluralidade,  da  tolerancia.  “A  que 
despreza canto  ignora”  en frase de 
Antonio  Machado.  A  que  non 
entende que o bo de España é a súa 
pluralidade e o seu multilingüísmo. A 
que,  educada  por  Franco,  segue 
pensando  que  o  único  idioma 
verdadeiro  é  o  castelán  e  que  hai 
que suprimir os outros, salvo para a 
poesía  ou  para  falar  na  casa.  Se 
realmente quixeran a España, e non 
estiveran enamorados do seu propio 
fanatismo,  entenderían  que  a 
diversidade  é  un  don,  e  que 
combatila  é  un pecado… pero esta 
xente  non  entende  nada.  Non 
dialoga,  só  sabe  facer  proselitismo. 
Inútil esperar por razóns equilibradas 
e ecúanimes..

Queremos  que  ese  acto  poña  en 
evidencia que a defensa do galego, a 
oposición  á  actual  liquidación  que 
Feijóo  e  o  seu  goberno  están 
poñendo  en  marcha,  non  é 
patrimonio  dos  nacionalistas,  coma 
esa  dereita  interesadamente  quere 
facer ver, senón que o galego é un 
patrimonio  común  de  todos  os 
galegos, independentemente da súa 
profesión, situación social, ideas, ou 
calquera  outra  característica 
idiosincrática que cadaquén poda ter.

Podes querer que o galego perdure 
se  és  castelán  falante,  se  és 
inmigrante,  católico,  protestante  ou 
xudeu, se che gusta fumar en pipa, 
ou eres abstemio, se amas o cine de 
terror  ou  fártaste  de  repetir  as  dos 
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irmáns  Marx  ou  as  de  Audrey 
Hepburn,  se che da polo heavy, ou 
aínda andas nos  Beatles.  Se estás 
por  Xoel  López  ou  por  Andres 
Calamaro.

Mesmo se votas ou és do PP podes 
estar pola defensa do galego e por 
combater  contra  este  novo  cinismo 
dos actuais dirixentes desta pandilla 
de  neo-pijos.  Sen  meterse  en 
profundidade,  un  pode  facer  notar 
que  a  orixe  social  de  moitos  dos 
membros deste goberno, comezando 
pola  do  seu  presidente  é  bastante 
modesta,  e  de  medios 
maioritariamente galego falantes. Tal 
vez  por  iso  queiran  poñer  terra  de 
por  medio.  Terra  de  por  medio  do 
seu propio pasado, do lugar de onde 
veñen. É a explicación máis clásica 
entre todas, a máis repetida, pero iso 
non significa que sexa falsa.

Os  meus  amigos  castelán  falantes 
non teñen problema algún co decreto 
do 50-50.  Ao contrario:  queren que 
os seus fillos teñan esa oportunidade 
de coñecer o idioma do noso pasado 
e  agardemos  que  tamén  do  noso 
futuro.  Non  se  trata  dun  combate 
entre comunidades lingüísticas como 
estes  energúmenos  pretenden 
suxerir.

Tampouco  se  trata  dun  combate 
entre os que queren a independencia 
de  Galicia  e  os  que  queren  que 
España sexa  un  estado  federal,  ou 
aqueles aos que lles gusta a cousa 
como está -a comunidade autónoma 
coas competencias de hoxe-. Todos 
poden  querer  o  galego.Este  é  un 
país  libre,  unha  democracia  que  a 
uns nos costou algun perigo ou algún 
esforzo  axudar  a  traer.  Alguns 
tivemos  ese  entusiasmo:  o  da 
liberdade.  Aos  que  pretenden  a 
imposición  do  castelán  eu,  polo 
menos, non lembro que estiveran do 
mesmo lado. Moláballes o retrato de 
Franco.  E  o  de  Millán  Astray,  ao 
parecer.

Dinnos  que  o  galego  é  unha 
imposición.  Pero  os  mesmos  que 
afirman  iso  de  leis  votadas  por 
parlamentos  democráticos  -un 

detalle  que  solen  esquecer-  non 
teñen reparo en negar o dereito e a 
liberdade das mulleres a interromper 
o  seu  embarazo,  nin  erguen  a  voz 
porque  non  se  poda  escoller,  nos 
centros  privados  e  concertados, 
outra asignatura que relixión. É a Lei 
do Embudo.  Un uso ventaxista  dos 
conceptos.  Falacias  repetidas  que 
acaban tomando corpo.

Tamén nos aseguran que os dereitos 
son individuais, que non hai dereitos 
colectivos.  ¿Sería  bo  que  cada 
traballador  negociase  de  modo 
individual co seu patrón?. ¿Non sería 
esa  liberdade  outro  modo  de 
consagrar o dereito do máis forte?.

Aqueles que son tan ciumentos dos 
dereitos  dos  pais  ¿ignoran  que  a 
educación é un dereito que busca a 
igualdade de oportunidades e que os 
pais  comenten  un  delito  se  non 
envían aos seus fillos á escola que é 
obligatoria e universal?. Ignoran que 
un  pai  non  é  libre  para  golpear  ou 
maltratar  ao  seu  fillo.  ¿Que  existe 
esa  cousa,  a  lei,  que  regula  as 
relacións sociais?

Acaso  os  cínicos  que  falan  de 
imposición  do  galego  son 
anarquistas  que  pretenden  a 
destrucción do Estado? Ignoran que, 
en España, coñecer o castelán é un 
imperativo  legal  consagrado  pola 
Constitución?.  Non,  non  o  ignoran. 
De feito, o fondo do seu argumente é 
ese: que só se impoña un idioma, e 
que os outros queden desprotexidos 
das  leis  que  garantizaban  a  súa 
igualdade co castelán. O que queren 
é  a  liquidación  dos  idiomas  non 
casteláns  porque,  no  seu  delirio, 
razonan  como  aqueles 
independentistas  que  só  conciben 
aos  paises  cun  único  idioma.  No 
fondo  pensan  que  o  galego  é  un 
idioma  estranxeiro…  son  fanáticos 
que se ignoran a si mesmos.

Fanáticos que, iso si, son defendidos 
polo  actual  goberno  galego  e  que 
contan  cunha  axuda  de  corifeos 
numerosa.  Por  medios  de 
comunicación, clubes financeiros -as 
redes  do  conservadorismo  galego 

máis  añoso-.  Fanáticos  que  xogan 
coas  cartas  marcadas.  Máis  tempo 
ao tempo. Xa o dixo Lincoln “Pódese 
enganar a alguns algún tempo, pero 
non se pode enganar a todos todo o 
tempo”.

12/10/09

GALEUSCA: A ritmo do 
corazón

Redacción

O  taller  guiado  por  Itziar  Zubizarreta 
-socia  de  Galtzagorri  Elkartea,  e 
responsable  do  proxecto  Bularretik 
mintzora (literalmente: do peito á palabra- 
levouse  a  cabo  dentro  dos  encontros 
Galeusca,  en  Arantzazu.  Durante  catro 
horas,  os  asistentes  (socios  das 
asociacións  presentes:  EIE,  AELC  e 
AELG) falaron sobre o proxecto que ten 
como  principal  obxectivo  fomentar  a 
lectura entre os máis pequenos.

Como contou a encargada de moderar o 
taller,  o  título  do  proxecto baséase nun 
ensaio de Juan Kruz Igerabide, no cal o 
autor  fala  da  importancia  da  poesía 
popular  na  construción  da  linguaxe 
emocional, asociado aos sentimentos, o 
humor, o amor, etc.  O título do traballo 
explícanos o sentido do mesmo. O peito 
é  o  refuxio  do  recentemente  nado;  é  o 
espazo da alimentación e dos susurros. 
Os latexados do corazón do bebé e os 
dos  pais  van  unidos  no  peito,  segundo 
conta Zubizarreta. O ritmo dos latexados 
é binario, e é ese ritmo o que guía aos 
bebés  no  desenvolvemento  das  súas 
emocións. Son eses ritmos, os binarios, 
os  utilizados  no  disco-libro  Bularretik 
mintzora.  "O disco-libro  recolle  distintas 
nanas, poemas e contos, e a través deles 
mellórase  a  relación  de  pais  a  fillos", 
conta  Zubizarreta.  "As  nanas  axudan a 
superar a angustia, a dos pais e a dos 
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bebés.  Non  só  se  tranquilizan  os 
pequenos,  tamén os seus pais.  Todo o 
proxecto de fomento da lectura baséase 
na certeza de que o primeiro sentido que 
desenvolve un  bebé é  o oído",  engade 
Zubizarreta.

Pero,  Bularretik  mintzora  non  é  só  un 
disco-libro. Bularretik mintzora é todo un 
proxecto que leva a cabo en oito cidades 
de Euskal Herria. Xa son preto de 5.000 
os nenos/as que participan nel. Pero que 
é  o  que  se  fai  neste  proxecto  guiado 
polos latexados do corazón? "Trabállanse 
a linguaxe poética e o literario. Tentamos 
deixar ao carón a parte máis formal da 
lingua (neste caso o eúscaro), para que 
aprendan que a lingua é tamén a vía de 
expresión  dos  sentimentos"  di 
Zubizarreta.  Para  conseguir  isto, 
fórmanse aos profesores e traballadores 
das  bibliotecas  públicas  de  devanditas 
cidades, e trabállase tamén cos pais dos 
nenos,  "porque  son  eles  os  que  están 
cada  día  cos  seus  bebés".  A  ritmo 
simple,  a  ritmo  binario,  a  ritmo  de 
corazón.  Son  os  latexados  os  que 
achegan aos nosos fillos á lectura.

Xénero e 
documentación

Redacción

Xa  se  pode  consultar  en  liña  a 
publicación  interactiva  Xénero  e 
documentación.  Unha  ferramenta  de 
achega  ao  tratamento  documental  ,  un 
recurso  promovido  pola  Comisión  de 
Igualdade do Consello da Cultura Galega 
que  ten  como  obxectivo  ser  un 
mecanismo  áxil  e  adaptable  ás 
necesidades e intereses das usuarias e 
usuarios  do  mesmo.  Nel  recóllense  os 
materiais  compilados  ao  abeiro  das 
xornadas Xénero e Documentación, que 
se celebraron no Consello os días 21 e 
22  de  xuño  de  2007,  e  ofrécese  a 
posiblidade  de  consultar  en  texto  e  en 

audio cada unha das ponencias, que nos 
aproximan ao tratamento da información 
desde  perspectivas  de  xénero  e/  ou 
feministas.

11/10/09

OUFF: Ourense Film 
Festival

Redacción

Filmes  cuxa  temática  amosa  situacións 
ao límite das paixóns e conflitos humáns. 
Temas  difíciles  de  tratar  e  de  amosar 
pola súa crueza humana, social e ética, 
onde o realizador entra e arrisca o seu 
punto de vista cun compromiso ao límite 
do moralmente permitido.  “Pero non  se 
trata  de  violencia  para  impactar  ao 
espectador,  explica  Enrique  Nicanor, 
director  do  Festival  de  Cine,  senón 
porque esa violencia  xa está  enraizada 
na sociedade”. Esta é a sección na que 
se poderán ver FilmeFobia (FilmPhobia) 
de  Kiko  Golfman,  unha  mestura  de 
ensaio  e  documental  que  pon  aos 
membros do equipo en situacións límites 
para  abordar  os  diferentes  tipos  de 
medos  que  ten  o  ser  humano.  Canda 
esta  poderase  ver  a  produción  con 
participación  galega,  Un  bo  home  que 
conta  o  conflito  que  se  produce  cando 
Vicente (Tristán Ulloa) ve como Fernando 
(Emilio  Gutiérrez-Caba)  asasina  a  súa 
muller.  Non  o  delata  á  policía,  pero 
tampouco  perdoa  o  seu  amigo.  Sen 
embargo,  os  acontecementos  deixarán 
en  evidencia  a  dobre  moral  dos 
personaxes.  A  sección  complétase  con 
Reversión,  o  filme  da  americana  Mia 
Trachiner, unha especie de road movie, 
na que  a  protagonista  considera  que  a 
única saída para iniciar unha nova etapa 
pasa por asasinar á súa parella.

Unha  sección  que  amosou  filmes  e 
temas controvertidos do noso tempo que 
poden  revolver  as  nosas  pantasmas 
interiores.  No  mesmo  programa 
explicaron  que  “quedan  advertidos  do 
forte contido desta sección”.

Nesta  edición  houbo  200  títulos  nas 

diferentes  seccións  competitivas.  En 
canto a produción galegas, na categoría 
de longametraxes a competición destaca 
a película  de Pablo Iglesias,  Pedro e o 
Capitán,  a  adaptación  cinematográfica 
dun  conto  de  Benedetti.  Na  sección 
documental  compite  a  película  Flores 
tristes,  mentres  que  na  de  animación 
destacan  as  producións  galegas  O 
güerepork,  O  pintor  de  ceos  e  o  O 
soldadiño de chumbo. Canda estas, hai 
tres títulos que chegan doutros festivais 
con  numerosos  premios  no  seu  haber. 
Son  Allen  Anderen  (Todos  os  demais), 
Pesca Sportiv (Pesca deportiva) e Águas 
Mil.

Allen  Anderen,  premio  do  público  e  do 
xurado na última Berlinale e o premio a 
mellor dirección no Festival de Bos Aires, 
narra a escapada romántica  a Cerdeña 
dunha  xoven  parella,  Chris  e  Gitti,  un 
retrato  dunha  relación  aparentemente 
estable onde un pequeno incidente está 
a punto de desencadear  unha serie  de 
conflitos entre os mozos.

Pesca  Sportiv  (Mellor  Guión  en  Mons 
2009  e  Premio  do  Xurado  en  Palm 
Springs  e  Tesalónica  2009)  explora  na 
gran  pantalla  as  inesperadas 
consecuencia  que  un  picinic  dominical 
pode ter para outra parella de mozos. E 
Águas Mil é un filme portugués que narra 
a  procura  de  Pedro,  fillo  dun  home 
desaparecido  durante a Revolución  dos 
Cravos de abril de 1974, tralas pegadas 
do seu pai.

Un  filme  alemán,  outro  armenio  e  un 
portugués que abandeiran esa sensación 
de “punto de encontro” que pretende ser 
o Festival de Cine de Ourense. Enrique 
Nicanor, director deste encontro, asegura 
que “temos que ver o que se está a facer 
noutras  cinematografías  distantes 
fisicamente  das  nosas  e,  ao  mesmo 
tempo, que sirve de reflexo no que ese 
ano está a acontecer no mundo”. Por iso, 
Nicanor  asegura  que  con  esta  sección 
oficial  pretenderon  exhibir  “películas 
interesantes  que  removen  os 
sentimentos”.

“Un festival é unha cousa moi seria, ten 
unha regulamentación, unha normativa e 
unha  serie  de  requirimentos  que  están 
debidamente  fixados  pola  Asociación 
Europea  de  Festivais”  explica  Enrique 
Nicanor.  Para  el,  en  Galicia  existe  a 
obriga de ter un gran festival de cine, e o 
de  Ourense  podería  encaixar  nesa 
necesidade.  Pero  Nicanor  tamén 
recoñece que estamos no límite porque 
“para  facer  unha  cousa  oficial,  a 
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programación  tería  que  estar  feita  cos 
representantes  políticos  e  non  parece 
que este sexa o momento”. En todo caso, 
apunta  que  nesta  edición  están 
convidados  representantes  de  todas  as 
administracións,  desde  a  local  ata  a 
europea para  falar  dun  xeito  “tranquilo, 
restándolle  formalidade  e  que  estea 
afastado das personaxes engaravatadas 
e dos abrigos de visón”. Pero, ao mesmo 
tempo,  Nicanor  aproveita  para  apuntar 
que  “falta  unha  definición  de  cal  é  a 
política  audiovisual  e  cal  ha  de  ser  o 
papel  dos  festivais  nel”.  O  director 
asegura tamén que “os festivais bailan na 
corda  frouxa  todos  os  anos  e  así  non 
pode  haber  desenvolvemento  nin 
crecemento  no  programa dos  festivais”. 
Nesta  liña,  o  festival  acariña  desde hai 
varios  anos  a  idea  de  converter  o 
consorcio  nunha  fundación  que  lle  dea 
unha  certa  estabilidade.  Un  proxecto 
para  o  que  fan  falta  “cartos  e  vontade 
política” sintetiza Nicanor.

10/10/09

Exposición 
'Espellos/Mirrors' no 
MARCO de Vigo

Redacción

A  exposición  'ESPELLOS/MIRRORS', 
comisariada  polo  italiano  Gyonata 
Bonvicini,  é  o  resultado  da  2ª 
convocatoria  do  Premio  MARCO  para 
Novos  Comisarios,  na  que  foi 
seleccionada  como  proxecto  gañador. 
Precisamente, a posta en marcha desta 
exposición  ten  lugar  cando  aínda 
permaneceu aberta a nova convocatoria 
deste  Premio,  ata  o  30  de  outubro  de 
2009,  que  nesta  edición  estivo 
convocado conxuntamente por MARCO e 
FRAC Lorraine, Francia. Dende o punto 
de  vista  dunha  institución  como  o 
MARCO,  o  obxectivo  do  premio  é 
fomentar o traballo e a presentación de 
propostas por parte de novos comisarios, 

a  quen  se  ofrece  a  oportunidade  de 
desenvolver  os  seus  proxectos  nun 
centro  museístico.  En  contrapartida,  os 
candidatos deben presentar proxectos de 
exposicións colectivas, que consideren a 
participación de dous ou máis artistas, e 
que  atendan  á  creación  artística 
contemporánea.

'ESPELLOS/MIRRORS'  reúne  obras 
experimentais de once artistas que teñen 
en común a súa actitude ante as imaxes. 
Partindo  da  capacidade  dos  espellos 
para descompoñer o tempo e o espazo, 
este  proxecto expositivo presenta  obras 
en  diversos  soportes  —fotografías, 
vídeos, instalacións, colaxes, esculturas, 
instalacións de son, performances— que 
tratan temas como a repetición, o reflexo 
das imaxes, e a reapropiación da cultura. 
O  proxecto  tivo  moi  en  conta  as 
peculiaridades do espazo expositivo e os 
modos en que se define a nosa realidade 
física:  así  como  o  espello  fai  uso  das 
propiedades e da forma dunha superficie, 
o  seu  contido  é,  sempre  e 
inevitablemente, cambiante.

A idea do espello e as súas complexas 
capas  teóricas  e  visuais  permite  a 
existencia  dun  contexto  concreto 
dobremente  funcional:  por  unha  parte, 
fortalecer  a presenza semiautónoma de 
obras  individuais  e,  por  outra  parte, 
permitir  ao espectador que experimente 
as obras mediante as relacións que estas 
manteñen  entre  si  e  dentro  do  marco 
conceptual  da  exposición.  Tomando 
como  referencia  o  propio  espazo  do 
museo —un modelo panóptico radial que 
se pode observar de distintas maneiras e 
dende  varios  puntos  de  vista—  a 
arquitectura da exposición presenta unha 
visión de conxunto, pero ten en conta as 
visións illadas, creando así certo número 
de conexións particulares entre obras e 
artistas. A montaxe non se estrutura en 
seccións  diferenciadas,  pero  existen 
puntos  de  partida  para  o 
desenvolvemento  de  ‘grupos’  flexibles, 
que  á  súa  vez  conteñen  alusións  aos 
demais.

Micol Assaël e Maya Deren, tan distantes 
xeracionalmente,  comparten  unha 
actitude  similar  fronte  á  repetición  e  a 
obsesión,  xogando  coa  idea  dunha 
dimensión paralela  oculta  tras un limiar 
ilusorio, e aumentando a eterna tensión 
entre ilusión e significado. Dan Graham 
explora  a  relación  ente  xente  e 
arquitectura,  así  como  os  efectos 
psicolóxicos  das  superficies 
transparentes  e  reflectantes,  e  Falke 
Pisano,  artista  e  escritora,  examina  o 

modo en que as estruturas, os materiais 
e as cores determinan o comportamento 
humano.  Ryan  Gander  utiliza  as 
experiencias  cotiás  e  a  conciencia 
colectiva  como  materia  prima  para  os 
seus  proxectos,  mentres  Giuseppe 
Gabellone  recrea  fenómenos  formais  e 
intervén neles como forma de investigar 
a  percepción.  Isa  Genzken  e  Oscar 
Tuazon revelan unha postura similar  no 
desenvolvemento das súas obras, cunha 
interpretación  construtiva  de  obxectos 
desbotados,  e  incorporando  o  propio 
proceso  de  transformación  na  obra.  As 
superficies  reflectantes  son  unha 
constante na complexa linguaxe visual de 
Hreinn  Fridfinnsson,  que  se  enfronta  á 
peculiaridade do espazo circundante, ao 
igual  que  os  monocromos  perfectos  e 
pulidos  nalgunhas  das  obras  de  Kitty 
Kraus. Pola súa banda, Susan Philipsz, 
coñecida sobre todo polas súas obras de 
son,  contribúe  á  exposición  cunha 
interpretación de Long Gone, a elexíaca 
canción  de  Syd  Barret,  mediante  dous 
altofalantes  situados  na  fachada  do 
museo.

O título da exposición está inspirado en 
‘Espello,  espelliño’,  un  episodio  da 
clásica serie de ciencia ficción Star Trek, 
que  presenta  a realidade alternativa  ou 
universo  paralelo  coñecido  como 
‘Universo Espello’, e na que a expansión 
dos  escenarios  narrativos  crea  unha 
serie  de  pasadizos  labirínticos  que 
obrigan o espectador a poñer o caos en 
orde  mediante  a  súa  propia 
interpretación.

En  palabras  do  comisario, 
“Argumentouse  a  miúdo  que  a  arte  se 
ocupa  da  duplicación  da  realidade.  Hai 
unha grande transcendencia nas lendas 
antigas que relatan como a rima naceu 
do  eco,  e  o  debuxo,  dunha  sombra 
perfilada. Non obstante, a función máxica 
de  obxectos  como  os  espellos  —que 
crean un mundo similar ao reflectido pero 
que segue sen ser o mesmo, un mundo 
‘como  se’—  é  tan  significativa  para  a 
propia conciencia da arte como tal, como 
as  metáforas  de  reflexión  e  a  imaxe 
especular”.

40 aniversario do Museo 
Provincial do Mar

Redacción

O pasado xoves 8 de outubro tivo lugar 
no Museo de Lugo a presentación ante 
os medios de comunicación dos actos e 
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actividades  que  conmemoran,  durante 
esta fin de semana, o seu 40 aniversario. 
O Museo do Mar de San Cibrao (Cervo) 
naceu  en  1969,  como  froito  da  gran 
paixón do mestre D.Francisco M. Rivera 
Casás  por  recoller  e  coleccionar 
obxectos  relacionados  co  mar.  Contou 
entón coa axuda dos seus 34 alumnos, 
con idades comprendidas entre os 6 e os 
12 anos, cando o edificio aínda albergaba 
a escola da vila.

Desde os seus inicios pretende reflectir a 
vida  mariñeira  da  costa  lucense  e 
amosa-la  súa  riqueza  biolóxica  e 
etnográfica.  Cómpre sinalar que son os 
propios veciños do lugar, principalmente 
mariñeiros, quen conseguen manter vivo 
este  museo  coas  súas  achegas  ata 
consolidalo coma un elemento máis,  de 
gran  riqueza  e  singularidade,  do 
patrimonio  histórico  e  cultural  da 
Comarca da Mariña.

No  acto  de  presentación  participou  o 
delegado  da  Área  de  Cultura  da 
Deputación,  Antonio  Veiga,  xunto  coa 
directora  do  Museo  de  Lugo,  Aurelia 
Balseiro e a xerente da Rede Museística, 
Encarna  Lago  González.  A 
programación, aberta a toda a poboación 
lucense,  tenta  afondar  na  vinculación 
histórica existente entre os galegos e o 
mar.

O  programa  de  actividades,  deseñado 
pola Área de Cultura da Deputación e o 
Museo  de  Lugo,  tenta  converterse  no 
colofón  de  todas  as  iniciativas  culturais 
desenvoltas  neste  espazo  durante  os 
últimos meses. Ademais de recuperar e 
promover  o  patrimonio  cultural  material 
existente na zona, puxéronse en marcha 
diversos proxectos puntuais que tentaban 
“sensibilizarse”  con  diversos  bens 
inmateriais de gran riqueza para o país 
como é a lingua galega.

Alén  disto,  Antonio  Veiga  tamén 
aproveitou  a  súa  intervención  para 
lembrar que a Área de Cultura pretende 

converter os museos da Rede nun lugar 
de reunión aberto a toda a sociedade e, 
especialmente,  a aquelas asociacións e 
agrupacións culturais que desexen facer 
uso das súas instalacións como o espazo 
no que desenvolver iniciativas en prol do 
rico  e  variado  patrimonio  cultural 
existente na zona.

O edificio  que  serve  de sede ó museo 
construíuse no ano 1931 para albergar a 
Escola Unitaria de San Cibrao. O museo 
consta  de  catro  salas:  A  primeira  sala 
recolle  a  sección  de  documentación 
gráfica  e  mecánica  naval.  Na  segunda 
sala  amósanse  fondos  de  etnografía  e 
fauna  mariña:  artes  de  pesca 
tradicionais,  traiñón,  a  pesca  da  balea, 
osos  de  mamíferos  mariños,  peixes 
desecados. A terceira sala está dedicada 
á  fauna  e  flora  mariñas:  malacoloxía, 
algario,  corais,  crustáceos, 
equinodermos,  fósiles.  Por  último,  na 
sala  cuarta  pódese  ver  a  sección  de 
navegación  dedicada  por  un  lado  á 
construcción  naval  e  por  outro  á 
navegación  cunha  colección  de  cartas 
náuticas,  instrumentos,  sinais,  áncoras, 
nós etc.  No exterior  do museo exponse 
unha colección de áncoras e canóns.

Enderezo
Av. da Mariña, s/n (San Cibrao)
27890
Cervo
Tlf : 982595132

Horario:
Inverno:  sábados,  domingos  e  festivos:  
de 11-14 h. e 17-20 h.  Verán: martes a  
domingo: de 11 a 14 e de 17 a 20. Luns  
pechado.
Tipo de acceso:
Libre/guiada
Prezo:
Gratuíta

09/10/09

Cambia Galicia: nin un 
paso atrás

Fermín Bouza

Creo que  esta  decisión  do  PSdG de ir 
sen reticencia á manifestación do día 18 
en Santiago (12 da mañá, na Ferradura 
ou Alameda) en defensa da nosa lingua, 
hoxe  ameazada  por  causas  estruturais 
complexas pero, sobre todo, por causas 
subxectivas  de  tipo  político  e  até  de 
carácter  directamente  xenofóbico  (e  é 
necesario  pensar  xa na intervención de 
Galicia no exterior, en defensa do galego 
ante  todos  os  foros  internacionais,  coa 
axuda,  se  é  preciso,  da  nosa  xente da 
diáspora)  esta decisión,  digo,  do PSdG 
de estar  o  18 de Outubro en Santiago, 
rompe  con  moitos  malos  costumes  e 
peores tabús que non fixeron mais que 
danar o futuro de Galicia e da inmensa 
necesidade de modernización avanzada 
e  sustentable  de  todo  o  seu  sistema 
produtivo,  pero  tamén  é  preciso  actuar 
sobre  todo  o  seu  sistema  simbólico. 
Neste  último  sistema,  o  simbólico, 
estamos  obrigados  a  instalarnos  case 
permanentemente pola ofensiva contra o 
galego  que  é  preciso  neutralizar,  pero 
non  esquecemos  os  temas  de 
reordenación  da  área  económica  e  dos 
sectores  preferentes  de  investimento, 
entre  outras  cousas.  Hoxe temos,  pois, 
outra boa noticia, e iso é noticia. Centos 
de  miles  de  galegos  esperan  a  unha 
esquerda tranquila e eficiente que asuma 
a  defensa  do  progreso  posible  e  dos 
nosos signos básicos, entre os que está 
esa lingua que o Estatuto declarou como 
propia, porque así é. Non podemos dar 
nin un só paso atrás.

Axudas para a 
ampliación da 
Fundación e Casa da 
Cultura 'Neira Vilas'

Redacción

A  Fundación  Neira  Vilas  vén 
desenvolvendo un labor de continuidade 
no  campo  da  promoción  e  difusión  da 
cultura, e para seguir nesta vía, precisa 
de  colaboracións  institucionais  ó  non 
contar  cos  medios  suficiente  que 
garantan  a  consecución  dos  fins. 
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Actualmente  conta  cun  fondo  de  mais 
8.500  volumes,  unha  biblioteca  para 
nenos,  importantes  documentos  da 
literatura  galega  e  organiza  o  Premio 
Estornela de Teatro e o Premio Arume de 
poesía para nenos.

A  Dirección  Xeral  de  Promoción  e 
Difusión  da  Cultura,  comandada  por 
Francisco  López,  ven  de  asinar  un 
convenio para a realización da primeira 
fase  das  obras  de  ampliación  da 
Fundación e Casa da Cultura. O acordo 
asinado contempla a cesión por parte da 
Consellería  de  Cultura  e  Turismo  de 
60.000 euros á Fundación en materia de 
realización  de  equipamentos  e  obras 
destinadas  a  obter  os  espazos 
necesarios  para  que  poidan 
representarse as diversas manifestacións 
da  cultura  galega  nun  marco  digno  e 
adecuado. As dúas entidades vinculadas 
a  este  convenio  son  conscientes  da 
necesidade  de  instalacións  de  caracter 
sociocultural  que  permitan  unha  oferta 
satisfactoria, co obxecto de satisfacer as 
necesidades  que  en  materia  cultural 
teñen os habitantes desa zona, así como 
o incidir no hábito a lectura en galego.

Coa  firma  do  acordo  coa  Fundación  e 
Casa  da  Cultura  "Neira  Vilas"  a 
Consellería  de  Cultura  e  Turismo 
desenvolve  unha  labor  de  continuidade 
no  campo  da  promoción,  información  e 
difusión da cultura para achegar o máis 
posible o noso patrimonio á sociedade en 
xeral.  Do  mesmo  xeito,  amósase 
publicamente  a  confianza  da  Xunta  de 
Galicia  na  Fundación  Neira  Vilas  como 
unha  entidade  que  pode  realizar 
actividades de interese e utilidade social 
e cultural.

En  troques  da  prestación  económica,  a 
Fundación  e  Casa  da  Cultura  "Neira 
Vilas"  dedicarase  a  realización  efectiva 
das  infraestruturas  pactadas  onde  se 
desenvolveran  as  actividades  previstas 
dentro  da  programación  cultural.  A 
Consellería  de  Cultura  e  Turismo, 
considera a Fundación e Casa da Cultura 
"Neira  Vilas"  esencial  por  divulgar  e 
fomentar  a  lectura  en lingua galega en 
determinados sectores de poboación.  A 
dirección xeral de Promoción e Difusión 
da  Cultura  traballa  para  establecer 
convenios de colaboración con entidades 
de  contido,  raigame  e  finalidade 
especificamente  culturais  da 
Comunidade  Autónoma  Galega,  coa 
finalidade que no seu respectivo ámbito 
de actuación poidan realizar actividades 
que  se  estimen  de  interese  e  utilidade 
social e cultural.

Xosé  Neira  Vilas  (Gres-Vila  de  Cruces, 
1928) é un dos escritores máis senlleiros 
da nosa literatura, de moi novo emigrou a 
Arxentina e posteriormente a Cuba, onde 
desenrolou  unha  importante  labor  en 
favor  da  cultura  galega  e  da  nosa 
historia. Na década dos noventa regresa 
a  Galicia  para  continuar  coa  súa 
actividade cultural e periodística.

O seu traballo literario foi recoñecido en 
varias ocasións sendo distinguido como 
membro  numerario  da  Real  Academia 
Galega,  Doutor  Honoris  Causa  polas 
universidades de La Habana e A Coruña, 
ademais de recibir os seguintes premios: 
Premio  da  Crítica  Galega  (ensaio), 
Premio da Crítica Española (narrativa), e 
as  medallas  de  Castelao,  Pedrón  de 
Honra e Celanova Casa dos Poetas.

Este  ensaísta  e  investigador  centra  a 
temática  das  súas  obras  na  dureza  da 
vida  no  campo  e  no  desarraigo 
emigrante,  aínda  que  tamén  cultivou  a 
narrativa  infantil  e  a  poesía  de  corte 
social.  Entre  as obras mais  destacadas 
de Xosé Neira Vilas se atopan Memorias 
dun  neno  labrego  (libro  máis  lido  da 
historia  da  literatura  galega),  Xente  de 
rodicio,  Camiño  bretemoso,  Aqueles 
anos do Moncho ou O Cabaliño do buxo.

08/10/09

Humor

A contribución en 
Vilalba

Xulio Xiz

Gosto de escoitar –e logo contar- vellas 
historias  vilalbesas  por  parte  dos  que 
foron  testemuñas  delas  e,  sempre  que 

poido,  aporto  as  miñas  que  aínda  que 
pouca  vida  social  fixen  durante  o  meu 
período  vilalbés,  agora  comprobo  que 
era  un  rapaz  observador  que  absorbía 
todo o que vía arredor.

Hai  pouco  faláronme  dun  vello 
recaudador  de  contribucións,  naqueles 
tempos  en  que  as  contribucións  se 
adxudicaban a un intermediario por unha 
cantidade  que  se  conviña,  quedando 
para  os  seus  gastos  e  ganancia  a 
diferencia resultante entre o abonado e o 
conseguido  recadar.  Era  un  excelente 
negocio  para  o  adxudicatario,  e  tamén 
para  as  institucións  que  se  aforraban 
todo  un  entramado  funcionarial  e 
organización do cobro das contribucións.

Di  a  historia  que aquel  vello  recadador, 
lembrado  polos  máis  veteranos 
vilalbeses,  tiña  a  súa  chamémoslle 
oficina  no  Campo  de  San  Juán  nun 
vetusto edificio con amplo portal onde se 

situaban os contribuíntes, 
e  cun  lugar  inmediato 
que  antes fora cuadra  e 
el habilitara como oficina. 
Aquela oficina tiña o chan 
máis  baixo  que  o  do 
portal  inmediato,  e  a 
pequena fiestra que abriu 
para  atender  ó  público 
fíxoa  ó  seu  nivel,  que 
quedaba  moi  baixo  para 
os vilalbeses de a pé.

O  resultado  era  que 
cando  os  contribuíntes 
acudían  a  pagar  as 

contribucións,  ou  se  axionllaban  diante 
da  pequena  fiestra,  ou  se  anicaban de 
xeito  incomodísimo.  De  calquera 
maneira, era vergoñento o trato recibido 
polos  que  ían  pagar  a  temida 
contribución. Era a maneira do recadador 
de  humillar  ós  xa  abondo  humildes  e 
sufridos contribuíntes.

As cousas eran así.  E ninguén ousaba 
protestar.  Ninguén  ousaba  siquiera 
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pensar que aquelo non podía permitirse.

Andando o tempo, a primeiros dos anos 
sesenta, eu tamén tiven unha experiencia 
memorable  co  entonces  recadador  ou 
auxiliar  de  contribucións,  que  tiña  a 
oficina nun baixo da casa que fai esquina 
entre a estrada hacia as Pontes e a rúa 
dese nome, nos Catro Camiños.

Era  un  home  pequenote,  de  coñecida 
familia  vilalbesa,  que  rexentaba  aquela 
oficina coa amabilidade dun cardo.

Eu  tiña  que  pagar  dous  recibos  da 
contribución  correspondentes  á  nosa 
casa da Porta de Cima. Un deles, polos 
impostos  nacionais,  expedido  pola 
Facenda pública, que no seu reverso tiña 
un  formulario  para  cubrir  cos  importes 
realmente percibidos se se pagaba con 
recardo.  O  outro,  correspondía  ós 
impostos  locais  ou  provinciais  que  non 
tiña ese formulario.

Eu lembro aquela vez que fun pagar os 
recibos  con  retraso,  polo  que  tiña  que 
aboar  o  correspondente  recargo  que 
aceptábamos como natural,  e no recibo 
nacional  así  se  fixo  constar.  O  flaco 
recadador  cobrábame  recargo  tamén 
polo outro recibo, e eu coidei necesario 
que o fixese constar dalgún xeito.

Cando lle comentei que era normal que 
me  fixese  unha  dilixencia  para  facer 
constar que eu pagaba máis que o que 
dicía no recibo, montou en cólera, salíu 
de detrás do mostrador, e botou a correr 
detrás de min berrando “Vouche dar eu a 
ti dilixencia!”.

E aquí remata o meu recordo... Eu, que 
aínda que el era pequeño, era un neno, 
botei  a  correr.  E  non  sei  se  xa  tiña 
pagado,  se  levei  os  recibos,  se  volvín 
despois  pagar...  Simplemente  sei  que, 
como canta Sabina, “Aquel día aprendin 
a correr”.

Hoxe, afortunadamente, as cousas teñen 
mellorado  moito,  e  a  contribución 
cárgana  na  conta  corrente  da  entidade 
bancaria na que un ten máis confianza.

07/10/09

IV Ciclo Escritores na 
Universidade

Redacción

A  Asociación  de  Escritores  en  Lingua 
Galega  (AELG)  e  a  S.  X.  de  Política 

Lingüística,  en  colaboración  coa 
Facultade  de  Filoloxía  e  Tradución  da 
Universidade  de  Vigo,  organizan  o  IV 
Ciclo  Escritores/as  na  Universidade, 
consistente  nunha  serie  de  mesas 
redondas  nas  que  se  achegarán  á 
comunidade universitaria  e  á  sociedade 
en  xeral  a  posibilidade  de  saber  como 
ven os autores/as a situación actual dos 
seus respectivos xéneros literarios.

En concreto, as mesas redondas tratarán 
de  ofrecer  panorámicas  dos  xéneros 
narrativo,  poético,  teatral  e  ensaístico 
desde o punto de vista dos escritores/as, 
que faran unha análise subxectiva, para 
despois participaren nun coloquio aberto 
ao estudantado.

O ciclo celebrarase no salón de actos da 
Facultade  de  Filoloxía  e  Tradución  da 
Universidade  de  Vigo,  de  acordo  co 
seguinte programa:

8 de outubro. 12,00 horas
O poeta en tempos de penuria
Antonio  García  Teijeiro,  Elvira  Riveiro 
Tobío e Luis González Tosar

5 de novembro. 12,00 horas
Narrar e contar dos tempos que corren
Marcos  S.  Calveiro,  Luis  Rei  Núñez  e 
Inma López Silva

19 novembro
Ensaiar e pensar desde (e para) o país 
escuro
María López Sánchez, Dolores Vilavedra 
e Xosé Manuel Beiras Torrado

3 de decembro. 12,00 horas
Máscaras e rostros, teatro e realidade
Quico  Cadaval,  Afonso  Becerra  e 
Gustavo Pernas.

Concurso - exposición 
Letras Galegas 2010

Redacción

Con motivo do Día das Letras Galegas 
de  2010,  adicado  ao  poeta  do  Courel 
Uxío  Novoneyra,  a  Secretaría  Xeral  de 
Política Lingüística convoca un concurso 
para  a  elaboración  dunha  exposición 
sobre a obra, época e lingua deste autor 
e/ou sobre a situación sociolingüística da 
etapa histórica en que este viviu.

Baamonde e a bandeira 
do galeguismo

Iago D. Castro

Confeso  que  critiquei  abertamente 
moitas  das  decisións  de  Agustín 
Baamonde na súa época de alcalde de 
Vilalba,  e  el  ben  o  sabe,  e  isto 
demostroume que é capaz de separar o 
político  do  persoal.  Tamén é  certo  que 
aquel refrán que di “detrás virá o que bo 
de  fará”  é  máis  que  aplicábel  no  caso 
que nos ocupa. Pero non é disto do que 
hoxe quero falar.

Baamonde está a ser a cara do PPdG na 
espiñenta –para eles- cuestión da lingua. 
Non é un papel doado logo da importante 
metedura  de  pata  –o  tempo diráo-  dos 
populares  dando  unha  cancha 
innecesaria a un grupúsculo que, aínda 
capaz de facer moito ruído, non arrastra 
grandes  masas  de  votantes  nin  moito 
menos e no que, ademais, se perceben 
inquietantes indicios de extrema dereita.

Como  moitos  dos  que  coñecemos  a 
Agustín,  a  min  estrañoume  no  seu 
momento esta elección. No seo do grupo 
parlamentar  popular  hai  deputados  ben 
máis  próximos  ás  teses  dos  que 
denominarei  “supremacistas 
castelanófonos”  que  defenderían  con 
moita convicción a que se preveía fose a 
política  lingüística  do  PP. Neste  senso, 
un galegofalante e galeguista de corazón 
como o noso paisano, moito máis “boina” 
que  “birrete”  e  apoio  do  medianamente 
defenestrado  Barreiro,  non  parecía  a 
escolla máis intelixente.

Ou  si?  Pois,  como  adoita  dicirse, 
depende. Se ben os estrategas do PPdG 
puideron ver nun primeiro momento que 
apuntarse  ás  teses  dos 
autodenominados  “bilingües”  –adxectivo 
ben desafortunado, por certo-, lles podía 
proporcionar  algúns  milleiros  de  votos 
cruciais  nunha  elección  axustada,  é 
posíbel  que,  conquistado  o  poder,  se 
decataran do perigo evidente de pór en 
cuestión  o  modelo  lingüístico  vixente  e 
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con  elo  enaxenarse  unha  parte  non 
desprezábel  do  seu  propio  electorado, 
porque  a  bandeira  identitaria  da  lingua 
galega  non  só  está  na  esquerda.  A 
designación  crucial  de  Anxo  Lorenzo 
como  secretario  xeral  de  política 
lingüística,  e  a  menos  evidente  de 
Agustín  Baamonde  como  voceiro 
parlamentar sobre o particular, poden ser 
sintomáticas  dunha  “silandeira  marcha 
cara  atrás”,  do  abandono  dun  discurso 
meramente  táctico  e  con  data  de 
caducidade. Moi probábelmente o “tope” 
do  actual  goberno  estea  na  volta  á 
situación  existente  na  era  Fraga  sen  ir 
máis alá, e sen chegar á modificación da 
Lei  de  Normalización  consensuada  no 
seu día por todas as forzas políticas.

Isto  explicaría  tamén  as  airadas 
reaccións  dos  voceiros  “bilingües”,  que 
se  permiten  incluso  ameazar  ao 
Presidente da Xunta a conta de non se 
sabe  ben  que  “compromiso”  electoral. 
Eles  mellor  que  ninguén  están  a 
decatarse de que do dito –na campaña- 
non hai nada, máis alá de torpes xestos 
para  a  galería  como  a  chapuceira 
enquisa aos pais.

No  marco  desta  posíbel  estratexia 
cadraría  perfectamente  o  papel 
“apagalumes” dun home con “sentidiño” 
como Baamonde e os titulares que volta 
si,  volta  tamén,  lles  dá  aos  medios  de 
comunicación,  dende  A  Voz  de  Vilalba 
(“abrir guerras co galego non beneficia a 
nnguén”) a Xornal de Galicia (“o galego 
necesita  discriminación  positiva”)  ou  A 
Nosa  Terra  (“hai  que  ter  coidado  coa 
utilización de 'bilingüismo' porque algúns 
invócano  para  beneficiar  o  castelán”). 
Como  consecuencia  se  cadra  non 
buscada, dá a sensación de que Agustín 
estea a recoller a maltratada bandeira do 
galeguismo dentro do PP, orfa dende a 
defenestración  de  Xosé  Cuíña. 
Persoalmente  gustaríame  que  así  fose, 
porque probábelmente é a persoa máis 
acaída  no  seo  do  PPdG de  hoxe  para 
elo.

Haberá que ir vendo...

O cumpreanos de Xerais

Redacción

Edicións  Xerais  de  Galicia  cumpriu  o 
pasado 5 de outubro o 30 aniversario da 
súa fundación en Vigo, tres décadas nas 
que  a  editora  publicou  3.200  títulos  e 
vendeu  máis  de  10  millóns  de 

exemplares.  Segundo  explicou  Xerais, 
neste  tempo  de  existencia  publicou  un 
total  de  3.200  títulos,  dos  que  a  maior 
parte -uns 3.000 máis ou menos-, foron 
en lingua galega, e vendeu máis de 10 
millóns de libros do que, a todas luces, 
se  amosou  sempre  coma  un  catálogo 
moi  diversificado".  Por  este  motivo,  a 
editorial  amosou a súa  ledicia  por  este 
traxectoria e animou a toda a sociedade 
a impulsar o seu labor "de normalización 
do libro galego".

06/10/09

Filmax comeza a rodaxe 
de "The Way"

Redacción

O actor Martin Sheen -na fotografía- e o 
seu  fillo,  Emilio  Estévez,  comezaron  a 
rodar The Way, unha produción de Julio 
Fernández  para  Filmax.  O  filme 
desenvólvese  ao  longo  do  Camiño 
Francés, entre Roncesvalles e Santiago 
de Compostela. Unha vez máis, os dous 
actores  traballan  xuntos  e,  como  en 
ocasións  anteriores,  Emilio  Estévez 
encárgase da realización.

O pasado  28  de  setembro  iniciaron  en 
Saint  Jean Pied  de  Port  (Francia)  para 
seguir  cara  a  Roncesvalles,  Pamplona, 
Logroño,  Burgos,  León,  O  Bierzo  e 
finalmente penetrarse en Galicia, camiño 
de  Santiago  de  Compostela.  A  rodaxe 
prolongarase até o 13 de novembro.

Completan a repartición os internacionais 
Deborah  Kara  Unger  e  James  Nesbitt, 

entre  outros;  e  en  canto  á  repartición 
española  veremos  a  Simón  Andreu, 
Ángela  Molina,  Eusebio  Lázaro  e  o 
galego  Carlos  Leal.  No  equipo  técnico 
destacan  Juanmi  Azpiroz,  director  de 
fotografía,  e  Víctor  Molero,  responsable 
da dirección artística.

The Way é a historia de Tom Avery, un 
reputado  oftalmólogo  que  vive  en 
California. Un día recibe unha chamada 
desde  Francia  na  que  se  lle  comunica 
que o seu fillo Daniel finou nun temporal 
nos Pirineos. A pesar de que a relación 
con  el  nunca  foi  moi  boa  por  ter  unha 
visión oposta da vida, Tom está abatido e 
viaxa  a  Francia  para  recuperar  ao  seu 
fillo. Alí descobre que Daniel comezaba a 
facer  o  Camiño  de  Santiago  e  decide 
facelo por el.

Finou Daniel Cortezón

Redacción

O dramaturgo ribadense Daniel Cortezón 
finou o pasado domingo,  4  de outubro, 
no Hospital Xeral de Lugo aos 82 anos 
de idade.

Cortezón,  un  dos  impulsores  do 
renacemento  do  teatro  galego  na 
segunda metade do século XX, naceu en 
Ribadeo  en  1927.  Fillo  dun  carabineiro 
republicano, durante a guerra civil estivo 
exiliado  en  Francia.  Era,  segundo  as 
súas  palabras,  "(...)  absolutamente 
autodidacta.  Apenas  fun  á  escola  para 
aprender  as  primeiras  letras.  Da 
biblioteca  de  Ribadeo  lin,  ao  longo  de 
vinte  e  tantos  anos,  no  mostrador  da 
farmacia, os máis de 3000 volumes cos 
que contaba”.

Foi  autor  de  obras  como  O  renarte 
Ciprián, Prisciliano, Xelmirez ou a gloria 
de  Compostela,  Pedro  Madruga,  Os 
Irmandiños ou "Os anxos cómense crús". 
Como narrador, en 1981 obtivo o premio 
Blanco Amor de novela, na súa primeira 
convocatoria, con A vila sulagada.
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Dous artigos

Antón Baamonde

Hoxe a cousa vai de revista de prensa. 
Ademais de Victor Moro sobre as caixas 
e  Fernando  González  Macías  sobre  o 
paro,  dous  artigos  na  Opinión  nos 
informan  de  como  vai  a  cuestión 
lingüística.  O primeiro  é  debido  a  José 
Antonio  Portero  Molina  e  o  segundo  a 
Paco  Vedra,  na  súa  sección  "Cuatro 
Cosas".

Os dous expresan o mesmo: a idea de 
que a cuestión do idioma é só relevante 
para  nacionalistas  ou,  na  segunda 
versión,  de  que  a  “imposición”  (o  novo 
significado  da  normalización)  está  na 
base da derrota electoral do bipartito ou, 
o que é o mesmo, de que o electorado 
urbano  é  refractario  ás  políticas  de 
normalización.

Se  continuamos  a  lóxica  da 
argumentación, unha de dúas, ou o PP e 
Núñez Feijóo se convencen de que non 
convén  á  súa  imaxe  centrista  a  actual 
política de liquidación do galego (e para 
iso  sería  necesario  que  alguén 
demostrara que o electorado urbano non 
comparte esa política) ou na batalla das 
municipais  este  elemento  vai  a  ser 
utilizado como fogo graneado.

A solución que se propón é obvia: unha 
grande coalición PP-PSdeG que aille ao 
nacionalismo.  É  imposible  no  plano  do 
político -impídeo a competencia PSdeG-
PP  e  a  estrutura  do  electorado-  pero 
pode ser moi eficaz como ideal de certos 
segmentos.  Por  outro  lado  a  posible 
victoria do PP nunhas futuras eleccións 
españolas  presionaría  máis  ao  PSdeG 
-aos  seus  alcaldes,  sobre  todo, 
necesitados de diñeiro- nesa dirección.

Non cabe dúbida de que a debilidade das 
candidaturas  do  PSdeG  en  Coruña  e 
Vigo  -a  incerteza  acerca  do  resultado- 
pode  xogar  a  favor  desta  campaña 
militar: de que Caballero e Losada entren 
no  xogo,  como  xa  o  fixo  este  último  a 

pasada  semana.  Tamén  a  prensa  das 
dúas  cidades,  por  suposto.  E  non 
digamos  os  medios  afíns  exteriores  a 
Galicia, pero xa moi influíntes entre nós: 
radio,  prensa  e  televisións  varias:  da 
COPE  a  Intereconomía,  pasando  por 
ABC ou El Mundo.

A presión  vai  a  ser  moi  forte,  enorme, 
case insoportable,  como foi o caso nas 
eleccións áo  goberno galego.  Pero  moi 
ben  podería  ser  que  as  dúas  forzas 
volvan a facer  o  ridículo:  a  axudar  aos 
seus adversarios a derrotalos. Quen lea 
a Voz (de Galicia) con certo detenimento 
non  deixará  de  sacar  conclusións 
inesperadas..

Se  iso  sucede  estará  consumada  a 
derrota.

No  lado  nacionalista  nin  se  conta  con 
forzas para dar esa batalla, nin hai gañas 
de dala, salvo no retórico. Coma sempre, 
o  crustáceo  meteráse  no  caparazón  e 
chamaralle  a  atención a quen non siga 
no seu mundo a chamada ao orde.

No que fai referencia á cousa mesma a 
tentación de patrimonializar o galego na 
busca de votos, que axude a manter un 
espazo político separado por un cordón 
sanitario será forte.

As candidaturas a Vigo e a Coruña son 
tamén  frouxas  e  non  se  esperan 
sorpresas. De quedar o BNG expulsado 
do goberno dos concellos a tentación de 
meterse  na  cuncha  se  reduplicará 
-atoparán na remisión aos principios un 
motivo de  xustificación-  ou ben,  será a 
outra posibilidade, rachará polo medio.

Só  nos  queda  agardar  que  esta 
secuencia non se confirme…

A perspectiva é tremenda.

Os castros de Oleiros

Redacción

A  Editorial  Trifolium  ven  de  publicar  o 
volume  XII  da  colección  Cadernos  de 
Estudos  Oleirenses,  baixo  título  Os 
castros de Oleiros, cun craro obxectivo: o 
achegamento á sociedade oleirense dos 
coñecementos  xerados  pola  actividade 
arqueolóxica,  coa  dobre  finalidade  de 
servir para documentar a historia e para 
conservar  e  difundir  a  nosa  herdanza 
cultural.

Consideramos que esta publicación será 

útil  para  todas  aquelas  persoas  que 
desexen ter información e coñecemento 
do patrimonio arqueolóxico de Oleiros.

Son  os  seus  autores  Beatriz 
Comendador, arqueóloga e profesora na 
Area  de  Prehistoria  na  Facultade  de 
Historia de Ourense, e Joaquín Ferrer e 
Santiago  Vázquez,  arqueólogos  da 
empresa  Tomos  Conservación  e 
Restauración S.L., de Vigo

TÍTULOS  PUBLICADOS  NA 
COLECCIÓN  CADERNOS  DE 
ESTUDOS OLEIRENSES

I.  Asociacionismo e  movemento  obreiro 
en Oleiros (1900-1936)
Carlos Pereira Martínez
II. Juana de Vega, entre Acevedo y San 
Pedro de Nos. Vida y obra de una mujer 
ejemplar
Manuel Rodríguez Maneiro
III.  A  loita  pola  terra  nas  Mariñas.  Das 
axitacións  antiseñoriais  á  resistencia 
antiforista
Mª Jesús Baz Vicente
IV.  La  fabricación  de  loza  fina  en  la 
parroquia de Dorneda (1799-1812)
Antonio Meijide Pardo
V. A Ría da Pasaxe nos séculos XVI ó 
XVIII. A Sociedade
Ismael Velo Pensado
VI. Deportivo Obrero: 75 anos de historia
Óscar Losada Castro
VII. A Fábrica de Perillo 1905-2005
Sabela Figueira Tenreiro
VIII. O asociacionismo agrario en Oleiros 
ata a Guerra Civil
Miguel Cabo Villaverde
IX. Por tierras de Galicia. Crónicas de la 
vida íntima y una conferencia pública al 
sindicato agrícola de Santa Ana de Mera
Juan Arévalo Vieytes
X.  A  represión  franquista  en  Oleiros 
(1936-1950)
Carlos F. Velasco Souto
XI.  Raíz  e  soño  (Canción  de  Oleiros) 
1976-2008
Xavier Seoane
XII. Os castros de Oleiros
Beatriz  Comendador,  Joaquín  Ferrer  e 
Santiago Vázquez
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Familiar Feelings. 
Mostra sobre o grupo de 
Boston no CGAC

Redacción

A mediados dos anos setenta, un grupo 
de  artistas  da  Costa  Leste 
norteamericana  atrevéronse  a  desafiar 
as  convencións  do  medio  fotográfico, 
influíndo  de xeito  decisivo nos  usos da 
representación de finais do século vinte. 
A defensa da veracidade manifestábase 
na  súa  obra  cun  grao  ata  aquela 
descoñecido  de  intimidade,  exposta  a 
través  da  irrupción  de  novos  modelos 
afectivos  e,  xa  que  logo,  tamén  de 
articulación  social.  A  súa  achega 
fundamental  consiste  en  converter  en 
narrativas atractivas motivos cotiáns que 
ata  aquel  momento  nunca  se 
consideraran  de  interese  como  asunto 
dunha peza de arte.

Na década dos noventa e por mor dunha 
broma da artista Nan Goldin, o grupo foi 
bautizado  como  escola  de  Boston, 
etiqueta que logo sería popularizada pola 
exposición  do  mesmo título  no  ICA  de 
Boston  en  1996.  O  feito  é  que  nun 
momento  concreto  de  mediados  dos 
setenta  en  Nova  Inglaterra 
concentráronse una serie de artistas que 
durante  a  década  dos  oitenta  se 
converterían  nalgúns  dos  nomes 
fundamentais na cultura artística do seu 
país. Relacionados a partir de afinidades 
persoais e por compartir os seus estudos 
na Escola do Museo de Belas Artes ou 
no  Escola  de  arte  de  Massachusetts, 
ambos  en  Boston,  foron  trasladándose 
progresivamente  a  Nova  York  para 
participar activamente na construción da 
escena do Bowery,  durante unha etapa 
fundamental  para  o  desenvolvemento  e 
consolidación das estruturas artísticas da 
cidade.

A  mostra  do  CGAC  converte  as  súas 
imaxes nun retrato dun momento preciso 
e  fundamental:  o  último  alento  da 
liberdade  moral  e  sexual  nacida  dos 
sesenta, xusto antes da crise que suporía 
a  irrupción da sida. Por outra  banda, a 
reivindicación da subxectividade na que 
toman  parte,  acabaríase  convertendo 
nun  dos  eixes  principais  da  produción 
artística  internacional  na  década  dos 
noventa.

En definitiva, Familiar Feelings non trata 
tanto  de  reivindicar  as  afinidades  dos 
integrantes  da  chamada  escola  de 

Boston  como  de  levar  esa  etiqueta  a 
unha posición crítica: detectar outro tipo 
de  contigüidades  emocionais  ou  de 
actitudes  persoais  que  lle  permitan  ao 
lector asumir o vínculo do familiar como 
unha  categoría  —lene  e  ao  mesmo 
tempo máis acolledora— que transcende 
as  etiquetas  tradicionais  da  historia  da 
arte  para  reivindicar  outros  modos 
posibles  e  aínda  produtivos  de 
subxectivación.

04/10/09

Asemblea fundacional 
de Prolingua

Redaccción

A Faculdade de Filoloxía da Universidade 
compostelá  acolleu  onte  a  asemblea 
fundacional  de  Prolingua,  a  plataforma 
de  defensa  da  lingua  galega,  á  que 
asistiron  máis  de  duascentas  cincuenta 
persoas  entre  os  que  estaban  os 
escritores Xavier P. Docampo, Xosé Luís 
Méndez  Ferrín,  Agustín  Fernández  Paz 
ou  Miguel  Anxo  Fernán  Vello,  políticos 
como  os  nacionalistas  Xosé  Manuel 
Beiras  e  Camilo  Nogueira,  o  histórico 
socialista Xosé Luís Rodríguez Pardo ou 
o popular Rafael Cuíña.

Precisamente  unha  das  intervencións 
máis  destacadas  foi  a  do  fillo  do 
malogrado Xosé Cuíña, quen declarou o 
seu  compromiso  "contra  as  teses 
obscenas de Galicia Bilingüe". "Xente do 
meu  entorno  díxome  que  facía  aquí 
rodeado de roxos perigosos. Eu díxenlles 
que roxos haberá, pero os perigosos son 
outros”, engadiu facendo referencia á súa 
militancia no Partido Popular

Con todo, a intervención máis destacada 
foi  a  do  escritor  vilalbés  Agustín 
Fernández  Paz,  quen  denunciou  a 
política  contra  o  galego  do  actual 
goberno  e  reclamou  firmeza  e  rebeldía 

cívica  "ao  estilo  de  Rosa  Parks",  a 
afroamericana que,  coa  súa  negativa  a 
ceder o asento a un branco no autobus, 
iniciou  a  loita  polos  dereitos  civís. 
"Estamos  fartos  de  ceder  e  ceder", 
concluíu o autor chairego.

Porlingua  definese  como  apartidaria  e 
plural.  Considera  que  a  lingua  é 
patrimonio  do  pobo  galego,  polo  que 
ningún grupo ou  ideoloxía  particular  se 
debe apropiar  dela.  A  platafroma conta 
arestora con máis de 800 membros que 
forman  parte  dela  a  título  persoal, 
independentemente  das  entidades 
políticas  ou  sociais  ás  que  estean 
adscritos, co único compromiso de apoiar 
o idioma.

Cartas a Antón

Bernardo García Cendán

Lugo, 2 outubro 2009

Meu amigo Antón:

As  emisoras  e  periódicos  locais,  coma 
estes  que  acollen  as  nosas  cartas, 
acaban creando un certo aire de familia 
que  se  agradece.  Cando  ti  e  máis  eu 
eramos máis novos, Vilalba era un lugar 
onde todos nos coñeciamos, e calquera 
noticia,  por  moi  insignificante  que  fose, 
acababa  sendo,  en  poucas  horas,  do 
dominio  público:  o  que  lle  acontecía  a 
algunha  familia  era  vivido  polos 
vilalbeses  coma  se  dalgún  xeito  lles 
afectase  a  todos.  O  centro  vivo  de 
comunicación  onde  se  espallaban  as 
novidades estaba constituído por lugares 
que provocaban o encontro dos veciños: 
os bares do centro, algunhas zapaterías 
de reparación, moitas perruquerías, case 
todos  os  talleres  de  costura  e,  sobre 
todo,  a  praza  do  mercado.  As  noticias 
chegaban,  ás  veces  deformadas,  e  os 
comentarios multiplicábanse.

Estes  fluxos  comunicativos  tiñan,  claro, 
os seus inconvenientes, pois, como ti me 
dis  a  cotío,  a  xente  amosaba  unha 
tendencia  irrefreable  a  murmurar  uns 
doutros, inventando cousas ou, ás veces, 
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proferindo  maledicencias  inoportunas. 
Pero  tamén  tiña  outros  aspectos 
positivos,  coma,  por  exemplo,  a 
preocupación  sincera  polos  problemas 
dos demais e a disposición a botar unha 
man  se  era  preciso,  que  o  era  con 
frecuencia:  nin  había  bombeiros  nin 
existía  a  lei  de  dependencia.  Hoxe  as 
cousas  cambiaron  moito.  Aínda  que  o 
número  de  habitantes  non  mudou  en 
demasía,  os  que  convivimos  nesta  vila 
ignorámonos moito  máis:  os lugares de 
encontro xa non son o que eran e cada 
quen  vive  máis  illado  a  súa  propia 
circunstancia.  Morreu  o  Pepiño  do 
Amalio,  un  vilalbés  dos  de  sempre,  e 
observei que xa había moitos que non se 
decataban de quen era. El que, xa ben 
maliño,  percorría  Vilalba  na  busca  de 
caras amigas  que cun  sorriso  cómplice 
aliviaban a súa dor.

Pero,  en fin,  non se perderon todos os 
lazos  colectivos  porque  aínda  nos 
quedan  as  emisoras  e  os  periódicos 
locais para sabermos uns doutros e, se 
cadra,  podérmonos  axudar  no  que  se 
precise.  Fuches  ti,  Antón,  quen  me 
provocou  estes  comentarios  cando 
soubeches, pola Carme da Radio, que o 
último venres non che puiden escribir a 
carta  semanal  a  causa  dunha 
perturbación na saúde da miña Maruja. 
Foi moita xente a que me preguntou por 
ela con sincera preocupación que debo e 
quero agradecer. Ti,  o primeiro, porque, 
aínda  que  sexas  tan  túzaro,  tes  un 
corazón  grande  de  sobras  para 
compensar  calquera  dos  teus 
sarcasmos.  Ela,  por  fortuna,  vai  mellor. 
Supoño  que  hoxe  xa  tería  avisado  á 
Chus  para  que  lle  conectara  con  esta 
emisora  e  poderen  escoitar  xuntas  as 
parvadas  que  ti  e  máis  eu  adoitamos 
comentar.

E vamos, xa que logo, coas parvadas de 
hoxe.  Cando  che  preguntei  de  que 
poderiamos  falar  nesta  carta,  fixeches 
alusión  á  Banda  de  Música  de  Vilalba, 
porque  no  xornal  electrónico  A  Voz  de 
Vilalba publicouse un vídeo que aló polo 
ano  noventa  e  dous  (hai  xa  18  anos) 
gravara  o  meu  sobriño  para  gardar 
memoria dun dos primeiros concertos da 
recen  constituída  Banda  co  mérito 
indiscutible  daquel  pioneiro  chamado 
Pepe  Guntín  a  quen  lle  debemos 
homenaxe.  Ollando  o  vídeo,  da  xenio 
observar  aquel  esforzo  do  Pepiño  para 
sacar  melodías  e  harmonías  de 
rapaciños e rapaciñas vilalbeses que se 
afrontaban  ás  dificultades  dos 
arrevesados  instrumentos  musicais. 
Mesmo semella que tiña nas súas mans, 

nerviosas,  cada  un  dos  sons  que 
emerxían  de  clarinetes,  metais  e 
percusións.

Pasaron  moitos  anos  e  hoxe  podemos 
contemplar  con  fortuna  como  aqueles 
inicios  deron  froitos  abondosos  de 
musicalidade  e  de  posibilidades 
artísticas.  Confeso  que,  por  dificultades 
dos meus horarios, non tiven ocasión de 
escoitar  con  frecuencia  as  súas 
actuacións,  e  ti  non  deixabas  de 
marearme para que fixese o esforzo de 
chegar a tempo de ver a un dos teu netos 
afrontado  á  interpretación  dun  rock  de 
Ted Hugges.  Xa  verás  que  ben  o  fan, 
dicíasme, mentres eu che respondía con 
sorna que, para ti, estando alí o teu neto, 
aquela banda sería  a  mellor  do mundo 
por moito que desafinase. Pero apareceu 
a  sorpresa.  Por  fin,  o  día  das  Letras 
Chairegas,  puiden  presenciar  un 
concerto  daquela  rapacería,  e  téñoche 
que confesar que quedei marabillado do 
que estiven  a  escoitar,  de  xeito  que,  á 
saída,  díxenlle  ao  alcalde  que  non 
desperdiciase  aquel  tesouro  harmónico 
que honraba a un concello.  Non sei  se 
me  fará  caso,  pero  debería  facermo, 
porque  alí  hai  unha  fonte  de  futuro 
artístico  musical  que  Vilalba  precisa  e 
que  cómpre  promover  con  medios  e 
estímulos.  Tiven  a  sensación  de  que 
todos os músicos se entenden moi ben 
co director, e que este ten moita idea do 
que  quere  acadar,  cousa  que  me 
confirmou o Suso Trastoy ao que tamén 
lle  caía  a  baba  vendo  ao  seu  fillo 
agarrado con moito xeito ao bombardino. 
A Coral tamén da mostras de constancia 
e  de  acertos,  e  cabe  esperar  que 
emerxan  grupos  de  mocidade  con 
diferentes  estilos  musicais:  en  Vilalba 
sempre  se  cantou  moi  ben,  como  nos 
dicía  a  ti  e  a  min  o  Toñito  Paz  con 
espléndida voz de barítono, e iso cómpre 
potencialo.

Eu  sempre  soñei  cunha  concellaría  de 
cultura  que,  aproveitando  as  diversas 
asociacións  culturais,  procurase  medios 
e  posibilidades  para  converter  Vilalba 
nun  núcleo  artístico  onde  a  mocidade 
poida atopar o enriquecemento do senso 
estético,  non  só  na  música  senón  no 
conxunto  das  artes.  De feito,  outro  día 
(hoxe  xa  non  temos  tempo)  quería 
comentarche  a  experiencia  do  día 
dedicado  á  pintura  rápida  promovido 
recentemente  polo  Instituto  de  Estudios 
Chairegos. Por certo, foi mágoa que na 
entrega dos premios non apracese por alí 
ningún  representante  do  goberno 
municipal.  Se  cadra,  non  os  invitaron, 
que tamén pode ser.

Un famoso escritor  checo, Franz Kafka, 
deixou escrita unha frase que recolleu o 
Papa na súa recente viaxe a Chequia e 
que pode valer para cerrar esta carta de 
hoxe:  “mentres  sexamos  quen  de 
contemplar  con  gusto  a  beleza  das 
cousas, seguro que non envelleceremos 
nunca”.

Xa sei, Antón, que ti  non sabes quen é 
Kafka e seguramente has precisar un bo 
anaco  de  tempo  para  remoer  a  frase, 
pero  tamén  sei  moi  ben  que,  por  moi 
túzaro que sexas, a beleza gústache. De 
feito  es  ti  o  que  sempre  me  andas  a 
preguntar por que se tería permitido que 
Vilalba,  este  pobo  noso,  estea  tan 
carente de beleza nas súas construcións. 
A beleza sempre acaba compracendo a 
todos  e  somos  civilizados  cando  nos 
afacemos a apreciala.

Por  hoxe  nada  máis.  Cóidate  e  ata  a 
semana que ven, se Deus o quer. Malia a 
ameaza  da  gripe  A,  mándache  unha 
aperta o teu amigo

Bernardo

02/10/09

Aparcar en Vilalba

Xulio Xiz

Un dos temas non resoltos en Vilalba é o 
do aparcamento de vehículos no centro, 
nun tempo no que xa ninguén se traslada 
a  pé,  e  os coches  – mal  necesario  en 
último  caso-  fánsenos  imprescindibles 
para o desplazamentos.

A  cousa  agudízase  cando  os  que 
viaxamos  non  residimos  habitualmente 
en Vilalba, porque coñecemos menos os 
recantos aproveitables e notamos máis a 
carencia.

En Lugo tivérono moi claro hai un cuarto 
de  século  e  o  entón  Alcalde,  Vicente 
Quiroga,  decidiu  construir  tres 
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aparcamentos soterrados, nas prazas de 
Ferrol,  de  Santo  Domingo  e  da 
Constitución.  Aquelo  foi  unha  auténtica 
odisea,  porque  en  Lugo  cando  se  fura 
medio metro aparece Roma con toda a 
súa historia, e na praza do Ferrol e na de 
Santo Domingo,  houbo moito  que  facer 
antes  de  conseguir  uns  aparcamentos 
que na actualidade quedaron pequenos, 
estreitos,  e  cobran  algo  máis  dun  euro 
por hora para gardar temporalmente alí o 
coche.

Eso de pagar por aparcar, xa sei que en 
Vilalba  é  algo  descoñecido,  aínda  que 
hai a breve experiencia de aparcamento 
de  pago  no  subterráneo  da  praza  da 
Constitución.

A verdade é que aquel é un espacio ben 
desaproveitado,  no  máis  céntrico  de 
Vilalba. E cando vou, alí procuro deixalo 
sempre que poido, disposto a pagar nos 
primeiros tempos e agora gratuitamente 
pero  tamén  a  cambio  de  que  aquelo 
pareza territorio de ninguén, e totalmente 
abandoado.

É  posible  que  a  etapa  de  pago  non 
resultase  rendible,  aínda  que  estaba 
atendido  polo  titular  dun  negocio  de 
venda  de  librería  e  obxectos  varios 
situado  no  aparcamento.  Parecía  unha 
solución perfecta, pero non funcionou.

Agora  vexo  que  o  concello  vai  investir 
antes  do  remate  do  presente  ano  a 
cantidade  de  trescentos  mil  euros  – 
cincuenta  millóns  das  antigas  pesetas- 
en reformar o aparcamento da praza da 
constitución,  por  subvención  concedida 
pola Consellería de Industria.

Non  sei  que  van  facer,  pero  calquera 
acción que se acometa sen dúbida será 
interesante  para  poñer  en  valor  este 
espacio e darlle utilidade e rendibilidade.

Vense dicindo continuamente que Vilalba 
necesita aparcamentos dentro do casco 
urbano para evitar  encher  de coches a 
praza  de  Santa  María,  colapsar  as 
estradas, ocupar as rúas, e á vez facilitar 
un servizo ós que temos que levar coche 
ata o centro.  Pois  o  primeiro  lugar  que 
parece  chamado  a  ser  aparcamento  é 
este,  e  se  se  fan  as  obras  axeitadas 
seguro que vai  quedar  un aparcamento 
xeitoso para os conductores, e que non 
resulte gravoso para o concello.

Porque ben se sabe que un aparcamento 
coma este ten que ser de paso para que 
haxa a necesaria circulación, e que non 
se utilice como aparcamento permanente 

para os cómodos que queren chegar  ó 
seu destino sen apearse do automóvil.

O pago, como as zonas “azuis”  que se 
establecen en  cidades e  algúns pobos, 
garante  que  ninguén  permaneza  no 
aparcamento máis tempo do necesario, e 
a fluidez orixinada soluciona problemas e 
fai  que  a  instalación  cumpra  a  súa 
función dinamizadora do tráfico no centro 
do pobo.

Pode haber outras moitas solucións para 
este espazo e para outros, pero Vilalba, 
como  calquera  outra  cidade,  precisa 
aparcamentos para poder  estacionar os 
vehículos para xestións ou compras. Que 
en  algún  momento  teñen  que  ser  de 
pago.  Inevitablemente.  Costa 
acostumbrarse, pero a experiencia dinos 
que é así.

O debate sobre a 
toponimia

Moncho Paz

A estas alturas parece evidente que hai 
un sector do Partido Popular que avoga 
pola  eliminación  do  galego  da  vida 
pública.  Xa  non  estamos  a  falar  da 
posible derogación do decreto no ensino, 
senon  de  outro  tipo  de  medidas  que 
mesmo cuestionan o consenso acadado 
na  Lei  de  Normalización  Lingüística  de 
1983. E con iso dáse paso a un terreo de 
lama,  onde  a  política  do  “todo  vale” 
preséntase  como  máxima  principal. 
Grande erro de estratexia, tanto para os 
que gobernan como para os que 
exercen a “leal oposición”.

Explícome. Non ten sentido reabrir 
agora o debate sobre a toponimia 
na  nosa  terra,  que  sempre 
destacou  pola  súa  riqueza. 
Despois  dun  longo  camiño 
percorrido  para  recuperar  os 
topónimos galegos, tras unha noite 
de  pedra  de  corenta  anos,  non 
procede retomar vellas  polémicas 
cuxa orixe radica na presión que 
historicamente exerceu o castelán 
durante séculos.

As recentes contradiccións do líder 
dos  socialistas  galegos,  Pachi 
Vázquez,  obedecen  a  un  claro 
medo  escénico,  o  mesmo  que 
sufriu  Pérez  Touriño  cando  na 
precampaña deixou entrever que a 
imposición  lingüística  estaba 
promovida  polos  seus  socios  de 
goberno. O “presidente de todos” 

caeu na trampa, como agora está a facer 
o seu substituto no PSdeG, que coa súa 
actitude  deixa  fora  de  xogo  ao  equipo 
socialista,  facilitanto  que  a  final  do 
partido pase a disputarse entre populares 
e  nacionalistas.  Unha  falla  de  visión 
absoluta.

Pola súa banda -e como presidente da 
Xunta- Núñez Feijóo debería ser quen de 
dar un golpe enriba da mesa e rematar 
dunha  vez  con  este  debate  absurdo  e 
interesado,  sen  ceder  ás  chantaxes  de 
Galicia Bilingüe. Se pospón esta decisión 
até  a  celebración  das  eleccións 
municipais,  dará  a  imaxe de  actuar  en 
base a decisións partidistas e, polo tanto, 
perderá  credibilidade  ante  a  cidadanía. 
Como a que xa perdeu o seu conselleiro 
de Educación, que cando algo non é do 
seu agrado -como as protestas dos pais 
de  alumnos-  recorre  ao  argumento 
peregrino de que “están politizados”.

É  imprescindible,  pois,  que  populares, 
socialistas  e  nacionalistas  atopen  un 
punto medio, sen fundamentalismos. No 
caso  da  cidade  herculina,  a  mellor 
solución sería eliminar o artigo e apostar 
pola forma “Coruña”. E no resto, segundo 
establecen as leis autonómicas, a forma 
dos  topónimos  será  en  todo  caso  a 
galega.  Non  procede,  xa  que  logo, 
habilitar  fórmulas  artificiais  e 
demagóxicas para reabrir un debate que 
tivo punto final hai tempo.

01/10/09

Humor
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