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AGOSTO, 2 - SETEMBRO, 2

• CARTELISMO COMERCIAL
EN ESPAÑA 1870-1960

•

ca1xanova

SETEMBRO, 7

PROGRAMACIÓN CUÜURAL
SETEMBRO - DECEM BRO

NOVEMBRO, 20

Director: Kare l Mark Ch ichón
OUTUBRO, 16

OUTUBR0, 2

• PAU YSU HERMANO
De Mark Recha
NOVOS REALIZADORES

• EL VIAJE DE ARIÁN
De Eduard Bosc h
NOVOS REALI ZADORES
OUTUBR0, 17

• NOSOTRAS

OUTUBRO, 13

• LLUIS LLACH
"TEMPS DE REVOLTES"

De Judith Colell
NOVOS REALI ZADORES
OUTUBRO, 18

• TEATRO NEGRO DE PRAGA

OUTUBRO, 15

• PALABRA DE HIERRO
SETEMBRO, 13

de Joe DiPietro e Jimmy Robers
SETEMBRO, 19

• DER KRIEGER UNO DIE KAISERIN
de Tom Tykwer
ESTREAS DO CIN E EUROPEO RECENTE
(V.0.5.E.)

NOVEMBRO, 1B

• BRANDFORD MARSAL/S
• ORQUESTA FILARMÓNICA DE HALLE

• LA ETERNIDAD Y UN DÍA

• TE QUIERO, ERES PERFECTO...
YA TE CAMBIARÉ

Cor

''THE QUEEN IS DEAD"

SETEMBRO, 12

de Theo Angelopoulos
ESTREAS DO CINE EUROPEO RECENTE
(V.0.5.E.)

Di rector: Ton Koopman

• MATAR/LE TEATRO

VIGO 2001

SETEMBRO, l1

de Kristian Levring
ESTREAS DO CINE EUROPEO RECENTE
(V.O.S.E.)

• ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
NOVEMBRO, 16

• MICK O'BR/EN BAND
• THE KING IS AL/VE

Em
NOVEMBRO, 15

LA MACHINA
ACTIVIDADES PARA ESCOLARES

De Jiri Srnec
" ALICIA"
10e12

h.:

NOVEMBRO, 22

• LA TRAVIATA
de Verdi
ÓPERA 2001
NOVEMBRO, 26 ó 29

• LA RAMITA DE HIERBABUENA
TELONCILLO TEATRO
ACTIVIDADES PARA ESCOLARES
NOVEMBRO, 30

• TE QUIERO, MUÑECA
de Ernesto Caballero
con Maribel Verdú-Luís Merlo

ACTIVIDADES PARA ESCOLARES
OUTUBRO, 20 e 21

OUTUBR0, 3

• THE STICKY FINGERS
OFTIME
De Hilary Brougher
NOVOS REALIZADORES
OUTUBR0,5

• TEATRO DO AQUÍ
"OS PAPALAGUI"
OUTUBR0, 22

• LA ESPALDA DEL MUNDO
De Javier Corcuera
NOVOS REALI ZADORES
OUTUBR0,26

• BRATH

• ORQUESTA TEATRO LÍRICO
DECAGLIARI

QUINTO

Soprano: LEONTINA VATUVA

Compra o que queiras
Paga como queiras

DECEMBRO, data por confirmar

• SUSANA SEIVA NE
" ALMA DE BU XO"
DECEMBRO, 11

• THECITY
De David Riker
A EMIGRACIÓN : NOVAS CIDADES (V.0 .S.E.)
DECEMBR0, 4

• FOREIGN MOON
De Zhang Zeming
A EMIGRACIÓN: NOVAS CIDADES (V.O.S.E.)
OUTUBRO, 30 - DECEMBRO, 2

• SEBASTIAO SALGADO
" ÉXODOS"
SETFMBR0,20- OUTUBR0, 21

• ANTÓN GOYANES
Exposición Antolóx ica
SETEMBRO, 21

• SALIWATERS
de Conor McPherson
ESTREAS DO CINE EUROPEO RECENTE
(V.0.5. E.)

OUTUBRO, 29

OVT,UBR0 , 6

• LA RAYA DEL PELO DE
WILLIAM HOLDEN
De José Sanchís Sinisterra
JOSÉ LUIS LÓPEZVÁZQUEZ
ANA TORRENT, MANUEL GALIANA

• ALBOKA & MARTA SEBESTYÉN
"LORIUS"

DECEMBRO, 13 - XANEIRO, 20

• O MUNDO SUBMARINO GALEGO
Exposición fotográfica
DECEMBRO, 14

Re

totalmente gratuíta coa que podes decidir en cantos

• REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
Director: Antoni Ros Marba

NOVEMBR0,2

• AMA/A ZUBIRÍA

mes ata 12 meses ¡sin intereses, sin comisións, sin

NOVEMBR0, 5

cuotas!. Cada vez que merqu es só tes qu e indicar en

Espectáculo sobre a vida de Verdi

A¡

prazos dividir cada unha das compras que fas. Dende un

• UNA NOCHE CON VERO/

SETEMBRO, 22 e 23

Fr

A tarxeta COMERCIO Caixanova é unha ta rxeta

G ratu ita

Fl ex ibl e.
Pra apr.illlr cada compra
dende 1 a 12 meses

Sin comisl6ns nin intereses

Pe rsoal.
Desde 50.000 a 500.000
pesetas de crédito

C ómod a.
Válida en 6.000 escablecimemos
de toda Galicia.

• SARABELA TEATRO

cantos meses queres pagar: os

"SEXISMUNDA"
SITTMBRO, 24

• COSÍ RIDEVANO

z apatos en tres meses, o

De Gianni Amelio
ESTREAS DO CINE EUROPEO RECENTE
(V.0.5. E.)

DECEMBRO, 16

• LA MALQUERIDA

• MISSJULIE

reparación do coche nun ano ...

DECEMBRO, 17

De Mike Figgis
ESTREAS DO CINE EU ROPEO RECENTE
(V.O.S.E.i
ro
e

microondas en seis meses, a

con NATI MISTRAL
de Jacinto Benavente

SETEMBRO, 26

e THE LAST RESORT

así de fáci/.

De Paul Pawlikowski
A EMIGRACIÓN: NOVAS CIDADES
OUTUBRO, 10

• }UNE ANDERSON

NOVEMBR0, 7

• TRISHA BROWN DANCE
COMPANY

Piano: JEFF COH EN
OUTUBRO, 12 e 13

• EL/ANA EN ARDENTÍA

"Programa mixto"
NOVEMBR0, 11

De Roberto Salgueiro
CDG-NORDESÍA

• JOSHUA REDMAN

DECEMBRO, 18

• BALLET TEATRO HERMITAGE
DE SAN PETERSBURGO

13 ,~,•a Comerc io <' "'

" CASCANUECES"
1O e 12 h.: ACTIVIDADES PARA ESCOLA RES
DECEMBRO, 19

Esta programación poderá estar suxeita a cambios
DECEMBRO, 20 e 21

Pague aquí

• CENTRO DRAMÁTICO GALEGO

ffi~ent~o cultural

• NOVECENTO
EL PIANISTA DEL OCÉANO
De Alejandro Baricco
TANTTAKA TEATROA

1
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"ROSALÍA"
de Otero Ped raio

hasta

12 ~~ses

intereses

DECEMBRO, 27

• OLIVER TWIST
De Dickens
COCO COM IN

Ata 12· meses
•
Sin intereses
Está pe

• CÓDIGO DESCONOCIDO
de Michael Haneke
.
A EMIGRACIÓN: NOVAS CIDADES ((V.O.S.E.)

SEltMBRO, 29
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Se gura .
Pases o que pase
estás coberto.
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Uti liza a túa Tarxeta Co mercio
onde vexas este di stint ivo.
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EDITORIAL

Cesáreo Sánchez Iglesias, presidente do Canse/lo de Administración de Promocións Culturais Galegas

Información para o futuro
Cesáreo Sánchez Iglesias

Queridos leitor e leitora, o Semanário A Nasa Terra
chega ao seu número mil, cumpridos xa os vintetrés
anos na construción dun proxecto para o país, senda un lugar para a liberdade de expresión, baseado
na pluralidade, informando de todo aquilo que teña
a defensa dos galegas como horizonte referencial.

Sexa este
saudo un
agradecemen
to ao labor
colectivo de
moitas
mulleres e
homes que
entregaron a
este proxecto a flor do
seu t raballo

Pegados como unha segunda pel á realidade cultural social e política, sentindo as pulsións do tecido
social, a defensa dos nasos sectores produtivos, ca
naso idioma como veiculizador da normalización,
andamos un longo camiño compartindo a construción da história da nasa nación no derradeiro tércio de século.

Imersos na dialéctica coa realidade que no leve a
estar á altura da necesidade do no o pre ente,
somos consciente de que o paí e ta
a a con truír no lugar mái afa tado do no o território nacional e na actividade mai anónima, en eren observadas polo grande ollo ciclópeo do mass media
ou senda agachada esta realidade por meio de comunicación que reproducen a relación dependentes do país.

Sexa este saúdo un agradecemento ao labor colectivo de moitas mulleres e homes que entregaron a
este proxecto a flor do seu traballo, que fixeron posíbel que a a cabeceira do Semanário A Nasa Terra
chegase a estar á altura da própria história que é
estar á altura da história do próprio país, do máis
acruxolado e rico da cultura europea, que axudamos a conformar.

É ainda esca o o apoio dun empre ariado galega
que, polo de agora, non ve como prioritário ter
meios de comunicación que defendan o eus intereses como parte dos sedare produtivo do país,
ou que está hipotecado por el. Mai Galiza e tá a
nascer dia a dia, por sempre e acompañar acompasadamente as suas necesidade é re ponsabilidade
que tomamos como nosa.

A equipa que desde as máis diversas responsabilidades e funcións veiculizou este esforzo colectivo
non pode esquecer a todos aqueles e aquelas que
con múltiples formas de colaboración botaron unha man para facer realidade o mandato de Castelao de reconstruír o fogar desfeito.

Tendo como referente a nece idade dunha mocidade crítica, que é o no o pre ente e que erá o
naso futuro, que non quere er unha forza de traballo para as novas formas de emigración, que sabe que a globalización significa nova forma de
escravitude económica e mi éria cultural, eguiremos a ser meio de expre ión do eu nece ário activismo público.

Se ao ollarmos para o noso pasado, ao longo de todo o século XX, constataremos o profundas que
son as raíces do naso proxecto, inserido no humus
dunha cultura milenária como a nasa, entenderase
o por que desde sempre tivemos como un elemento vertebrador a recuperación da nasa memória
social, política e cultural.
Estamos empeñados na reescrita da história da nasa nación resgatándoa da ocultación, da desfiguración, do esquecimento interesado que en distintos
períodos puxeron en prática unha sistemática aniquilación da nosa identidade nacional. Nela están
moitas das claves que permitirán mudar o rumo
da nosa história.
Mais só somos se somos futuro, só seremos na medida en que sexamos capaces de construir o por
especialnovomilénio

vir e isto só será posíbel en tanto sexamo capace
de criar opinión, capacidade reflexiva, capacidade
crítica que leve á participación acial na construción do pre ente de Galiza.

Cunha visión de ilusión e peranzada no futuro
que estamos a construir e de ta nova xeración
que xa agraman con forza, no no o proxecto a cultura terá sempre un pe o determinante porque é
lugar onde se saña o mañá e o lugar onde é tran mitida a memória nasa e doutros pavo do mundo
no cruxol do noso idioma.
Só será posíbel que non coalle a criación dunha
outra realidade perversa, que oculte e deturpe o
naso ser colectivo, dándolle voz aos grupos sociais e políticos que defenden institucións políticas, económicas e culturais própias, que defenden o uso da nasa língua nos ámbitos máis
diversos, que queren para os galegas un lugar de
dignidade e de liberdade. +

Afonso Eiré, director de A Nosa Terra

EDITORIAL

Enxergando un novo milénio
Afonso Eiré

n meio de comunicación ten que ser
máis que un valor instmmental, que un
reprodutor de acontecimentos, case
sempre negativos, repetidor de lérias gastada polo
uso dos instalados de oficio no poder ou espello no
que, apampados, ollen o seu retrato as clases dirixentes. Un meio de comunicación ten que ser,
sobretodo, unha idea.

U

Tentamos alviscar o que
pode dar de
si este novo
milénio que
comeza para
Galiza e para
nós como
méio de
comunicación
comprometido coa sociedade galega.

Unha idea de comunidade e de País. Unha idea de
futuro asentada nun pasado próprio, labrado na história autóctona con cinceis e punteiros palas mans do
seus, unhas veces con regos fondos de egréxios, outras
veces coa laboma calada dos descoñecidos e anónimos habitantes. Esa é a idea de A Nasa Terra desde
1907.
Un meio ten que ser máis que un valor instrumental porque no milénio que comezamos a construir,
como carreiro de arada (o tempo só existe en función
das obras, que son as que cantan o seu paso) sobrancearán as ideas na nova economia.
As indústrias cultmais, con ideas como principal
matéria prima e, mesmo, con sañas creativos preñados de utopias como cruxol no que se forxen, deben
configurar o futmo económico de Caliza. As emisións
electrónicas, os meios escritos (que son os que fan que
repousen as ideas na sociedade) e a publicidade, os
multimédias e as artes dixitais, a música, o cinema e
as artes interpretativas, teñen que estar na vangarda
do naso desenvolvimento, do naso futmo.
Hoxe non é tan importante xa a tecnoloxia (superada a etapa industrial) como os produtos culturais.
Podemos acceder a unhas redes en condicións de fornecer información e produtos cultmais a unha diáspora, como a galega, que non só debe ser unha fonte
de beneficios económicos, senón tamén un motor para
a introdución dos nasos produtos (os produtos culturais levan consigo tamén a propagación da moda, dos
alimentos ou das diversas manufacturas) alén da
nasas comunidades.
Criando ideas, difundíndoas, vendéndoas, estamos
a criar País, a situamos verdadeiramente no mundo,
como Nós (coa nasa fala e a nasa cultma) e a gañar un
futmo máis naso contribuindo a unha humanidade
mellar e máis solidária.

especialnovomilénio

Houbo un tempo no que esta no a propna
idea non só no eran proibida , enón negada ou
acochada . E ta é a reedición do compromi o realizado por Manuel Mmguja (1907), por Antón Vilar
Ponte (1916), por Vítor Ca a (1923), por a telao
(1940), retomado en 1977 e manlido ne te Mil
número contra a adver idade dun poder forán o,
ho til ou paifoco que nunca creu na Caliza. Por i o
nunca quixo criar Paí , enón que, de d o Caverna
autónomo, tivo como único ob ectivo manter o
poder para manter o control.
e te número tentarno , atravé de importante
analistas e tamén do protagonista , albiscar o que
pode dar de i e te novo milénio que comeza para
Galiza e para nó como meio de comunicación comprometido coa ociedade galega. Son aliada múltiples, variadas, pero baixo un me mo prisma, de de un
me mo ponto de mira: Galiza, alto outeiro de de o
que se pode divisar e de eñar todo un mundo no que
participar en libertade. Esta maneira de ollar, ese po icionamento xeopolítico, foi o que empre distinguiu o
xornalismo de A osa Terra e fai que hoxe exa recordado atravé do tempo e que as suas ideas aparezan
mesmo louvadas polo inimigo que, case ao longo
dun éculo, se dedicaron a combatelas con máis ou
menos ensañamento, até converter a moito en
mapoulas que negrean nas cunetas, pero tamén en
auga lirnpa que regou emente de futuro.
Facémolo co mellare ba elare , labrado na r a
adversidade unha vece , outra na dura car ncia, c
pico da ilusión e a forza do traballo da entr ga. A
conxunción de te traballo, do xomali ta c laboradore , o de ante , o d hoxe, qu fix ron p íb le ta
xeira milenária, e da idea que na Caliza tiveron
forza ao longo deste ano , on o extracto da ntr vistas que recopilamo . Porque A osa Terra, agora,
sempre, foi obre todo un traballo colectivo, unha
idea compartida por mile de per oa que atrav da
suas sbuscricións, das sua accións para fac r proprietários, de confiar no futuro, moita vece con
nubeiros de tronada no horizonte ou descargando a
todo meter, a fixeron posíbel.
Eles, a maioria leitores anónimos, son a garantia dun
novo milénio para esta publicación, dun novo milénio
para Caliza, de mil primaveras máis para a língua galega, como reclamaba Cunqueiro. Que asi sexa!+

Al
vivim

CIENCIA NATURAL
A Natureza é sabia. Só se rebela cando infrinxímo-las súas leis. Os que a cotío
vivimos e participamos da súa milagre, defendemos con firmeza os seus principios.
Amámo-la Natureza, amámo-lo viña, a ciencia certa.
Naturalmente.

OPINIÓN

Xosé López, decano da Facu/dade de Ciéncias da Info rmación

XOSÉ

LÓPEZ

Ser máis nós
A Sociedade da Información presenta, na súa primeira fase, unha dobre e simultánea tendencia ao global é
ao local. Os medios de comunicación viven un proceso
de constante cambio mentres moitos acontecementos
son, ao mesmo tempo, locais e globais (glocais). A incorporación das tecnoloxías actuais, a entrada de novas
operadores, as políticas de concentración empresarial
ou os constantes avances nas estratexias de alianzas
constitúen algúns síntomas da mencionada transformación do hipersector.
O proceso de mundialización, que non é un proceso
lineal, aparece caracterizado por un conxunto de megafusións que perfilan o modelo das corporacións de produción de contidos e canalización das mensaxes. Trátase
dun escenario, o do século XXI, dominado polo predominio comercial dos negocios da comunicación e no que
o novo paradigma empresarial, a multimedia, atópase
cómodo neste escenario de concentracións que multiplican a internacionalización da industria.

po Voz e iniciativas pensando na emigración. Pero faltaron proxectos ben asentados nos mercados interiores que
buscasen non só proxección exterior, proxección mundial, senón con olidación noutros espacios onde coexi ten varias tradicións culturai .

As últimas iniciativas dos medios de
fara poden consolidar definitivamente
o papel dos medios
de comunicación de
capital galega como
delegados de sistemas exteriores.

Neste panorama, ¿que pintan os medios galegas? ¿Teñen posibilidades de elaborar unha estratexia que lles permita liderar un proceso
propio e lles faga posible deixar de ser correspondentes de sistemas
exteriores? ¿Que papel xoga a acción humana? ¿Hai terceiras vías?
Irnos fuxir de ofrecer solucións e limitarémonos a aportar algúns datos para a reflexión.
Entendo que non resulta fácil esclarecer un conxunto de preguntas
que encerran as claves do futuro mediático galega. Quizá por isa, a
primeira resposta é un claro depnde. E digo depende porque, sen defender o imposíbel, debemos pensar que hai alternativas posíbeis á actual situación na medida en que nin a economía nin a tecnoloxía determinan o futuro, senón que a súa construción depende da acción humana. Seguramente a consolidación de alternativas ao actual modelo entraña moitas dificuldades, pero sempre quedan motivos para a esperanza por mor dos bos resultados que poden oferecer algúns dos camiños aínda por explorar.
Unha revisión dos pasos dados polos medios galegas nas últimas
décadas do século XX mostra que estiveron marcados por unha estratexia defensiva. Mantiveron, si, o seu mercado natural, o próximo ás
zonas de edición, e ensaiaron políticas para mellorar a súa presencia
nos principais mercados locais galegas. Sempre responderon con relativo acerto comercial aos intentos de penetración de empresas doutros
lares. Poi unha forma de atender a información de proximidade, incrementar o negocio e dificultar a entrada de medios de fóra.
As empresas galegas non foron quen, pala contra, de liderar procesos de expansión sostida fóra de Galicia que permitisen unha proxección dos intereses do paÍ'S no exterior. Houbo accións puntuais do Gru-

[6]

As últimas iniciativa do medio de fóra apuntan cara a intensificación por conqui tar o mercado propio ,
o que pode consolidar definitivament o papel do medios de comunicación de capital galega como delegado
de sistemas exteriore . Pode tamén, no terreo das hipóteses, provocar a nece idade dunha re po ta da industria
que ten a ba e da súa actuación e do eu negocio no pai
de tal xeito que, mediante política de alianzas, articulen
un sistema comunicativo intercultural con capacidade de
actuar na Sociedade da Información. É dicir, uxerimo
unha estratexia ofensiva que contemple a realidade local
e global da nova sociedade.

A articulación <leste modelo preci a de dou apoio :
un sistema de medios públicos con proxección interior e
exterior -novo modelo empresarial, de control acial e de definición
profesional- e un sistema de medios privados comprometidos co país
-non só coas propostas que para o país teñen uns ou outro . As empresas están aquí, polo que poden mudar a súa estratexia e optar por e ta
vía, e os usuarios tamén residen aquí e fóra. Só hai que articular unha
política de comunicación, con actores públicos e privado , onde cada
quen dispoña de autonomía para intervir no hiper ector e poida compaxinar as súas tácticas puntuais coa estratexia colectiva apuntada -ter
voces propias no exterior-, que deberá er compartida maioritariamente no ámbito da industria.
Ur

O que si haberá é uns obxectivos moi definido , empre baixo a d fensa da identidade galega, e uns apoio claro para qu n o a urna
-implicación activa do empre arios, do profe ionai , do u uario e
dos poderes público . A este último , ao pod re público , corr ponderalles articular un modelo de infrae tru tura para umar e forzos que permitan aproveitar o valor engadido do produto culturai e
un sistema de apoio á presencia no exterior.
Na Sociedade da Información, no camiño da converx ncia mediática, pódense intentar, pois, aJgunhas vías -segunda ou terceira -, cando menos na formulación teórica. Sabemos da súa dificuldade, porque
a globalización sospeitamos que é un proceso difícilmente rever íbel,
pero intuírnos a súa viabilidade no caso de que exista un claro apoio
político e social para que os medios sexan algo máis que correspondentes en Galiza. Trataríase só <liso: dar novas pasos adiante para liderar procesos informativos propios no interior e no exterior que permitan a interacción dos usuarios e a difusión de mensaxes galegas no escenario mundial. Isa, ser máis nós, ter identidade propia, nun desexábel escenario de diversidade mundializada. •

ci
dt
rr
ra
se
di
pl

especial novomilénio

e:

REPORTAXE
A GALIZA INOVADORA

por HORÁCIO VIXANDE

Aos poucos, configúranse alternativas para introducir as novas tecnoloxias en sectores económicos tradicionais. Exemplos hai dabondo, desde granxas leiteiras altamente mecanizadas a poxas virtuais de peixe.
Son a ponta de lanza dun futuro no que a eficiéncia técnica
permitirá reducir os esforzos e mellorar o rendimento na produción.
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Cada mañá, Anxo Patiño con ulta no eu ordenador a pá ina l ctr nica dun fornecedor
de flore exótica n Holanda. "Of r c fotografia tam n outro rvizo como a e oramento; nó mercamo e a flore , pero ademais orno produtor ", plica Patiño. Anxo é xefe de Produción de Flore Toxal, unha
empre a pioneira no emprego da intemet no
seu campo.

Hoxe, unha partida de peixe
conxelada nun armacén pódese
vender nunha lonxa virtual e
transladala posteriormente a
calquer lugar do mundo

De momento, Flore Toxal non vai comercializar através da rede. As características
deste sector fan que a intemet sexa unha ferramenta con futuro, pero esas mesmas características abrigan a dar pasos con rnoita
seguridade. "O ideal para intemet é ter rnaior
dimensión, vender flores por esta vía é complicado se é en pequenas cantidades porque

especialnovomilénio

o envio non pode demorarse rnáis de vintecatro horas e un transporte urxente para tan
pouca cantidade encarece rnoito o produto",
explica. Todo iso leva a que sexa preferíbel
contar cunha loxística que permita distribuír

con garantias. "Agora non estarnos en condicións, se na páxina aparece un pedimento ás
oito da tarde, que transporte pode facer que
chegue en 24 horas?", láiase. "Si, dáse noutros sectores -engade-, corno o viña; aquí no
Baixo Miño están a empregar internet con
maior éxito, pero a nasa mercadoria é moi
perecedeira".
De momento, a adquisición de distintos
produtos é a única actividade que Flores Toxal desprega no campo do comércio electrónico. "Usamos internet cos fornecedortes de
plantas e sementes ou para facer consultas",
explica Patiño.
Toxal está presente no principal portal español do sector verde: Flor Verticália, entidade que ten a sua sede en Vigo pero que está
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hai que asegurar cuestións de loxística antes de
emprender esta opción, debemos de garantir
que as flores chegan ao seu destino. En todo
caso, oferecemos servizos que a xente valora
moito, como os prezos dos mercados en Holanda, en Chipiona ou en Catalunya, pero obretodo, de momento, amos un trinque e un
ponto de encontro para o ector".
Contado, Xo é António Monte ve moita
vanta e á uba ta electrónica de flor .
"Cando un produtor ten unha partida importante de flore e decide uba tala polo procedimento convencional, ten que cobrir o cu te de tran porte e, por exemplo, ir deica Holanda á po a, e ali non conquüe uba tar a
flore , e cadra ten que ir a Barcelona e pagar
do eu peto o transporte até ali. Coa uba ta
electrónica ó haberá un tran porte, u to ao
lugar onde e te a o comprador, ante di o a
flor non terá aído do armacén". A elimina-

Tras quince anos de esforzo, António Sánchez é proprietário, xunto cos seus irmáns, dunha das explotacións gadeiras máis avanzadas do país.

A tecnoloxia permitirá que o
vencellada a Verticália, unha incubadora non
galega de dezasete portais dos que o último
en criarse foi precisamente Flor Verticália. "O
naso primeiro obxectivo é ser ponto de encontro do sector verde, para isa contamos
cun acceso gratuito que damos a toda a comunidade verde", explica Xosé António
Montes, director de Produción.

Os planos de Flor Verticália encamíñanse ao
portal estar consolidado e ser un referente antes de dar o salto ao comércio electrónico.
"Ainda que xa incorporamos a posibilidade de
negócios, a subasta electrónica é algo que de
momento non abordaremos", explica Xosé António Montes, que afirma que "non só é que a
xente non estexa habituada, senón que tamén

peixe estexa vendido antes de
cair na rede, pescarase menos,
pero se venderá máis e non se
tirará nada

Hoxe a tecnoloxia no campo comeza a ser a tónica xeral.

ción de todo o intermediário -moi numero o ne te ca o: transportist , armaceni ta ,
di tribuidore e uba tadore - é outra da
vantaxe , algo que nun futur "fará impr cindJbel a poxa electrónica".
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Da terra ao mar
Se Flor Verticália é un portal qu de mom nt
só oferece un trinque electrónico á mpre a ,
Worldfi h ite é o pa o po t rior, unha uba ta
electrónica de feito, pero n ctor p qu ira.
"Cada emana subá tan e ntre oitoc nta
mil duascentas toneladas de p ix conxelado
neste ano a intermediación chegará ao cinco
mil millóns de pesetas", explica o director de
Operacións de Worldfishsite, Xosé Alexandre
Regajo. Cinco mil millóns é un volume de intermediación moi elevado para intemet. Esta
lonxa virtual é pioneira en Europa, Worldfish
colócase na vangarda continental un chisco por
<liante de franceses, noruegueses e islandeses.
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"Na nosa lonxa virtual entran compradores e vendedores -explica o seu director de Operacións-, estes últimos poñen
a data límite para a venda da partida que
oferecen e dentro dese prazo os compradores introducen as suas poxas. É unha
suba ta tal cal, que se rexe pal as leis da
suba ta . Ademais, oferecemo outro ervizo de información, a i como a Joxística nece ária para tran portar o produto
vendido".

~

ro xa hai síntomas de que no futuro a
~ maioria dos gadeiros terán que contar
: coa técnica se queren sobreviver. Unha
das maiores explotacións gadeiras do
país, a Finca a Devesa, en Buño, ben cedo procurou na intemet un sistema para
mellorar a produtividade, ainda que
posteriormente os seus proprietários desencantáronse. "Pronto vimos que ainda
non está madura esta posibilidade, cando menos neste campo", advirte António Sánchez, proprietário desta Sociedade Agrária de Transformación xunto cos
z seus irmáns Xusto e Miguel. "De todos
<( xeitos -engade-, o veterinário de alimentación emprega o correo electrónico
para enviarnos a ración que debemos
administrar ás vacas".
<(

Pero para unha operación corno e ta é Na actualidade, as vacas identifícanse electronicamente. Abaixo,
Anxo Patiño, xefe de Produción de Flores Toxal.
preci o ter unha organización que e tabeleza garantía e controle a guridade
e a fiabilidade da parte . "Todo comprador e vendedor ten que e tar rexi trado
ne ta lonxa ao igual que pa a noutras
lonxa reai -explica Regajo-. Para entrar, precí a e unha inatura dixital que
Por moi desesperanzadores que fosen
proveemo nó . Anali amo a olvéncia
as prirneiras tentativas de achegarse á
económica e comercial da parte e ouinternet, os irmáns Sánchez hai tempo
torgamo un límite de compra ou de
que acreditaron que a tecnoloxia era a
venda diferenciado por cada empre a,
única forma de conquerir unha explotapero nunha ubasta, e alguén ten dúbición competitiva. Coas suas 450 vacas
da dun comprador ou dun vendedor,
-delas 270 a muxido e o resto noveldas e
asumimo o ri co da operación. e te
becerras-, son proprietários da maior
Europa e agora é pioneiro na intemet porque
negócio tamén hai que garantir que e vende
explotación do país nunha mesma corte e
pensa que ten futuro", afuma o director de
o que realmente e di que e vende, por iso
constituen todo un exemplo de gaderia intenOperacións de Worldfish.
temo in pectare por todo o mundo, para
siva. Diariamente producen 8.000 litros de
comprobar a cualidad e da partida ".
leite e cada vaca ten unha média de produción anual de 9.100 litros, 2.400 libros por riA meio prazo, é ob ectivo de ta lonxa elecA modernización do campo
ba do habitual noutras explotacións.
trónica ervir de referéncia no prezo . "De
on todo o ectore económicos e tán en
momento, non constituímo un referente como
condicións de afrontar unha modernización
Para atinxir uns resultados de produción
para influír no armadore no momento de elitan rápida como a pe ca. o campo do leite
como
estes non só precisan dunha sala de
xir que pe car egundo o prezo de mercado,
muxidura
rotativa con 32 pontos simultáneni to cornpr ter en c nta que conxelado, ao
senón
que se necesita un sistema para
os,
ter unha caducidad d d zaoito me , perlocalizar electronicamente as vacas. "Cando
mite ogar c t rnp demorar a aída ao m rtiñamos 30 ou 40 vacas coñecíamolas a toA floricultura é un dos sectocado á e pera dun prez m ll r", plica
das
polo nome, agora non é posíbel, están
Ale andr R g jo. Porén, a m io prazo, ores
que
máis
se
beneficiarán
numeradas
e levan un identificador electróbr todo coa inc rp raci n do p ix fre co, a
nico", explica António Sánchez. "Estes idenuba ta virtuai p rmitirán o coñ ci mento
dos negócios virtuais porque
tificadores son habituais en certas explotaimediato do pr zo , de modo que incidirán
cións -engade- e teñen a vantaxe de poder
permitirán aforrar os elevados
deci ivam nt na ord qu o armadore <lefacer
un control moi detallado por animal.
an ao u barco .
custos de transporte e supriIdentifica cada vaca durante o muxido e
Unha información tan aquelada obre a deavisa se dá unha cantidade de leite inferior
mir os intermediários.
manda permitirá redu cir o excedente pe á media que habitualmente a vaca dá. Taqueiros. Pe carase meno , pero non e derramén permite discriminalas através dun pormará nada porque cada peixe estará vendido
tal de selección e localizar as que están en
en cando caia na rede.
celo, xa que controla a mobilidade; se unha
vaca se move máis do normal hai un 95% de
O secreto de Worldfish é que detrás deste
posibilidades de que estexa en celo, pero isportal están importantes firmas armadoras e
a descapitalización do sector e as suas condito só se pode saber se un aparello electrónicomercializadoras de Vigo. "O sector pesqueicións sociais e de localización non permiten o
co está a controlala constantemente". +
ro foi pioneiro cando buscou caladoiros fara de
uso de tecnoloxia para criar un mercado, peespecialnovomilénio
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Tecnoloxia e loxística
Ainda que a rede garántelle ás pequenas empresas unhas condicións que
lles permiten competir coas grandes compañias, curiosamente son as
duas maiores fábricas do país as que maior rendimento están a tirar da internet ou de redes semellantes. Tanto Zara como Citroen teñen moi desenvolvido este campo e os seus resultados son patentes. Ainda que os
procedimentos son distintos, a filosofia de fundo das duas empresas é a
mesma: empregar as comunicacións por
cabo como mecanismo para mellorar a
produción en base a facelo máis rápido.
As Redes E.D.I. (lntercámbio Electrónico de Dados nas su as siglas en inglés)
son un vello conceito nado en 1968
que chegou á Galiza da man da Citroen
hai quince anos. As mesmas comunican
as aplicacións informáticas relacionábeis, de modo que toda a información
entre os distintos departamentos dunha empresa flue sen necesidade de intercambiar documentos. Este procedimento resu lta moi útil para as
relacións entre unha empresa e os seus subministradores. "Citroen
contacta asi coas suas auxiliares, se necesita unha peza, consulta os
dados sobre o armacén da auxiliar e realiza o pedimento de forma automática", explica Xavier Alcalá, experto
nesta matéria e hoxe técnico do Centro
de Innovación e Servizos de Galiza, CIS,
unha entidade pública dependente do Instituto Galega de Promoción Económica,
IGAPE.

empresas. Esa é a contrapartida, a integración das redes das empresas só ten os límites que poña a lei, porque o que sucede é que unha
empresa pode controlar as existéncias doutra compañia ".
En xeral no Estado español carécese dunha lexislación que regule as
relacións entre as empresas que empregan tecnoloxias da información.
Unha compañia de subastas electrónicas,
por exemplo, réxese polos Códigos de
Comércio e Civil, ainda que iminentemente vai promulgarse a Lei de Servizos da
Sociedade da Información que vai cobrir
numerosos baleiros legais.
Pero á marxe da regulamentación legal, a pergunta é: están postas as bases para que as empresas galegas empreguen as redes electrónicas para axilizar as suas relacións e así incrementar
a sua competitividade? Para Alcalá,
non. "Con este procedimento funcionan a indústria do automóbel, as
indústri as químicas e as farmacéuticas, trátase de levar ao naval e
hai algo na construción, pero hai que distinguir entre o aceso á tecnoloxia e o labor de promoción. En Gales teñen unha Axéncia de Desenvolvimento que percorre as empresas
para promocionar estas redes e asi conectalas ca sistema industrial, nós precisamos de algo así", explica Alcalá.

O límite á introdución
das tecnoloxias na
. , ,
econom1a so sera
legal, pero falta un
marco que regule o
seu uso para evitar
confusións.

O problema das Redes E.D.I. é que empregan linguaxes de comunicación non
comprensíbeis por humanos, o que abriga
a unha alta telematización das empresas.
Trátase dun obstáculo importante porque
impede ás pequenas compañias incorporarse a redes de produción importantes e
asi non son quen de chegar a subministrar a empresas como Citroen. A solución
está na EDlweb, un sistema de integración de dados que funciona baixo contorno web, unha linguaxe comprensíbel para
as persoas e que para empregala abonda cun simples ordenador. "As
Redes E.D.I. evaluen por un camiño que leva a empregar os mesmos
datagramas que a internet, usando redes tunelizadas que protexen
os datagramas con camiños virtuais exclusivos, o que lles outorga
grande seguridade", explica Alcalá.

A priori, o uso de redes electrónicas
para incrementar a produtividade das empresas era algo que lle ia permitir ás pequenas compañías situarse á altura das
grandes, pero na prática de momento
non é asi. Citroen e as suas auxiliares
usan as Redes E.D.I., Zara emprega un sofisticado sistema que lle permite detectar
a demanda dunha prenda no mercado e
diseñala, fabricala, distribuíla e poñela á
venda en só quince dias. Representan todo un exemplo, pero son unha excepción,
ainda que xa se coñecen as vías para solucionar esta caréncia .

1

1

Por outra banda, Xavier Alcalá considera que o comércio electróni- '
ca non descansa sobre sólidos alicerces. Estima o enxeñeiro de telecomunicacións e escritor galega que "o comércio electrónico precisa
de dous elementos: o documento de consulta e o compromiso, quer
dicer, a capacidade para que o produto chegue ao que o adquire. Aí é
onde falla o comércio electrónico, non está preparada a loxística, as
empresas que oferecen un produto na rede non son quen de envialo
de contado, compre ter en canta que unha empresa que vende algo
na internet carece de existéncias, de modo que precisa dun contacto
ca fornecedor e doutro co dun transportista para entregalo ao comprador e non existen meios loxísticos para o facer".
1

1

Pero ademais, optar por este modelo de relación entre as empresas ten implicacións de todo tipo. "Elimina o uso de teléfono ou o
tráfego de papel -canta Alcalá-; o fax carece de valor legal e este
procedimento permite que quede gravada toda a operación realizada
e, ao usar sinaturas certificadoras, oferece garantias, ainda que a
meio prazo a confianza ten que primar na relación entre esas duas
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A indústria, o fio internacional
Galiza despide o século XX cunha mistura indescifrábel de tradición e cámbio, aprezo e menosprezo polos símbolos de identidade colectiva (a língua ante todo, mais tamén o decoro urba1ústico ou a reavaliación
do espazo físico por riba dos critérios estreitamente
produtivistas, fillos da pobreza), co desconcerto ante
unha dinámica globalizadora que minimiza a referéncia centrípeta española mentres poténcia a europea, comezando pola Europa máis próxima, Portugal.

emprego e o retra o da produtividade agrária non terán
fin mentres non se reaxuste a povoación laboral campe ina e se reordenen o usos da terra, pero non debemo esquecer que o peixe, a madeira e o leite on a ba e de potente indú tria tran formadora qu t ñen no ctor
priinário o eu fornecedor.

Galiza inaugura o
século XXI instalada
no exclusivo clube
da UE acompañado
dun sócio de cualidade, viciño de porta con porta, semellante en magnitude
económica,
demograficamente
xuvenil e vocacionalmente industrial:
A Rexión Norte de
Portugal.

Galiza despide o século cunha economía modemizante, contraditória e fráxil, alicerzada sobre a actividade
industrial e de servizos -que concentran na proporción
1/3-2 /3 a actividade produtiva de Galiza- e cun segmento de desempregados de 174 mil persoas sen traballo, a comezos do ano 2001.

As actividades agropesqueiras perderon hai tempo a
sua inveterada releváncia económica por máis que proporcionen ocupación ainda a 1 de cada 5 traballadores
galegas. Non debemos, con todo, cair na minusvaloración das actividades primárias. Certo que a caída ininterrompida do

Un e ame da produtividade ectorial, ou, o qu é
me mo, da renda erada por cada traballador, d bu
con nitidez, en todo ca o, a orí ntación da conornia mo
cierna galega. Unha de crición ignificativa do t cido in
du trial galega é a que debuxa a dimen ión laboral d
empre a indu trial.
E cluída a 4.700 empre a indu triai censadas er
nengun traballador, o 163.000 traballadore indu triaL
galega di tribúense en 9.300 empre a . Somente o 14°ic
superan o 20 traballadore .

Seria engano a a imaxe de que o problema indu
tria de Galiza re iden na atomización empre arial
en España a situación é emellante e, o que é mái importante, Ga

Estructura da economía galega en 1998
!Ramas de actividade

1 1

VAS pbc*
339.722
241 .516
98.206
1.411.036

%

1 Emprego

%

1

1

Productividade 1.613,9
1.337,3
3.284,5
5.136,6

%

32,2 1

210,5
180,6
29,9
274,7

26,5 1

268.177
733.276

6,1
16,7

10,1
163,3

1,0
15,7

26.552,2
4.490,4

628,8
106,3

Alimentación, bebidas
Téxtil, confección, coiro e calzado
Madeira
Papel e edición
Industria qufmica
Caucho e plástico
Outros productos minerais non metálicos
Metalurxia e productos metálicos

135.717
42.790
50.592
38.064
29.689
20.398
62.965
94.138

3,1
1,0
1,2
0,9
0,7

Maquinaria e equipo mecánico
Equipo eléctrico, electrónico e óptico
Fabricación de material de transporte
Industrias manufactureiras diversas

25.596
24.178
187.454

9,3

3 ,1
2,0
1,6
0,5
0,3
0,3
1,1
1,7
0,6
0,5
3,1
0,9

4.241 ,2
2.047,4
3.011 ,4
7.320,0
8.482,6
6.580,0
5.475,2
6.441,6
3.820,3
4.740,8
5.876,3

21.695

0,5
1,4
2,1
0,6
0,6
4,3
0,5

32,0
20,9
16,8
5,2
3,5
3,1
11 ,5
17,3

100,44
48 ,48
71 ,31
173,35
200 ,88
155,82
129,66
128,86
90,47
112,27
139,16
55,24

Construcción

409.583

9,3

101,3

9,8

4.043,3

95,7

2.806.193

64,1 ¡

552,2

53,2 1

2.112.643
693.550
-176.234
4.380.717

48,2
15,8
-4,0

359,5
192,7

34,7
18,6
0,0

5.081,8
5.876,6
3.599,1

120,341
139,16
85,23

11. Agricultura, gandaría e pesca
Agricultura, gandarfa, selvicultura
Pesca
12. Enerxía, Industria, Construcción

Enerxía
Industria

13. Actividades de servizos

Servizos de mercado
Servicios de non mercado
S/FMI
IGaliza
!España

1 1

1 1

11
1

1

11

79.670.238

7,8 1
5,5
2,2

6,7
5,1
31,9

100,01
11

1.037,4
14.862, 1

20,3 1
17,4
2,9

100,01
11

2.332,8

38,22 1
31 ,67
77 ,78
121 ,64 1

4.222,8

100,01

5.360,6

126,9 1
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liza canta con sectores competitivos en ditalidade do comércio externo está constiDimensión da empresa industrial galega
tuído por produtos industriais (as excepmensión, tecnoloxia, produto e presenza
Empregados
Empresas
%
internacional. O automóbil e o sector nacicións serian alguns produtos de proce1a20
8.013
86,4
do ao seu abeiro, a potente indústria
déncia rural, pesqueira ou extractiva de
20 a 100
1.100
11 ,9
transformadora da madeira (pasta e tabomenor importáncia, non por iso alleos á
100 a 500
149
1,6
> 500
14
0,2
leiros), a confección, a indústria alimentámanipulación industrial). En todo caso, o
Total
9.276
100,0
núcleo duro da indústria galega (a autoria, especialmente a do conxelado e a cárINE : DIRCE 1998
nica, as indú tria de cabeceira (refinado
moción, confección, transformación da
de petróleo, produción de alumínio primadeira e alimentación) concentra o 47%
mário, ferroaleación ) on exemplos ignificativos do
das importacións e o 66% das exportacións (o mateéxito indu trial de Caliza, mália o obstáculo de torial de transporte explica en por si o 34% e o 50%),
do tipo que houbo que vencer. Dou dele cobran caproporcións que ascenderían ao 63% e 77% se sumarA Rexión Norte
rácter deci ivo: a e centricidade eronórnica e a ausencia
mos os sectores do metal, a maquinária e a química.
concentra 77 de
de tradición e d nsidad empre arial. O primeiro agudiA internacionalización non é máis que a indústria en
cada 100
zado polo ecular abandono das comunicación ; o sebusca
de mercados.
traballadores
gundo, tal vez menos evidente, manifé ta e e refleindustriais da
Caliza inaugura o século XXI instalada no exclusivo
xionamo obre a capacidade xenerativa do país
eurorrexión.
clube da UE acompañado dun sócio de cualidade, viciño
fundadore . O cataláns da ria , o maragato e cade porta con porta, semellante en magnitude económica,
merano , a empre a pública e pañola, o Pedro Bademograficamente xuvenil e vocacionalmente industrial: A Rexión
rrié, famfüa Fernández, Cómez Franqueira, García Cambón, Freire
arte de Portugal. Xuntos configuramos unha eurorrexión de 51 mil
Lago, Amancio Ortega, Roberto Toxeiro... en e quecer aqueles
Km2, 6,3 millóns de habitantes e un PIB de 60.000 millóns de euros (10
que non ouberon adaptar e ao tempo de cri e e mutación; o irbillóns de pesetas).
mán Barreiro ,
Moi é Álvarez,
A Rexión N arte
Xosé Regajo. O
concentra 77 de caavance indu triai
da 100 traballadosignificativo teres industriais da
ñen, como a obra
eurorrexión, ainda
de arte, a inatura.
que a sua produtividade é inferior á
A indú tria é ingalega. Porto é a
tercámbio. Un e anasa área de conme da transaccións
centración induscomerciai de Caliza
trial próxima. O
co re to do mundo
alargamento e coor-E paña cluídadenación do mercarevela a mnipre ncia do produt indo interior galaicodu triai . o an
duriense é un pro2000, Caliza xp rceso en curso que
nos dotará de centou ben por valor
de 1,38 billón d
tralidade económica e
articulación produtipe eta e importouva, duas caréncias
no por valor de 1,47
billón . A magnitud
inveteradas da nasa
do PIB no m mo
periférica condiano foi de 5 billón
ción. A eurorrexión
de pesetas. Un notátécese con fio industrial; Europa
bel grau de apertura
baniu a absurda
(exportacións máis
importacións sobre
fronteira económica
PIB) do57%.
que nos coutaba
polo sur, a cooperaPódese afirmar,
ción e a competénsen forzar a realicia interindustrial
dade, que a case tofarán o resto. •
especialnovomilénio
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OPINIÓN

Xosé Díaz, economista

XÓSE

DIAZ

O sector naval
A construción naval mundial continua a evolución
ascendente operada a partir do ano 1987, só brevemente mitigada por sucesos como a guerra do Golfo
(1991), e alcanzando cifras de produción e contratación no ano 2000 equivalentes aos máximos históricos.
Evolución impulsada polo crecemento contínuo do comércio mundial de mercadorias e do transporte marítimo, que se duplicou nos últimos 15 anos, asi como
palas novas regulacións referentes á seguridade marítima e á necesidade de anovamento dunha frota mundial caracterizada por unha estrutura de idade moi envellecida e ineficiente.

eliminación pura e dura. Seguramente moi diferente seria o comportamento do governo español no caso de non
darse esta situación, ou se a mesma for o caso en Astano
e non en Aesa.

Urxe impulsar e
fomentar unha política de
cooperación
empresarial nos
eidos produtivo,
comercial, tecnoléxico, de enxeñeria e deseño.

Quizá sexa oportuno recordar, nunha perspectiva de
longo prazo, que se na década dos setenta Europa ocidental captaba o 35% dos novas contratos mundiais, e
reducia a sua participación ao 24% na década dos noventa, moito pior era o comportamento español, que pasou de captar o 5% dos novas pedidos mundiais ao
1,5%, duplicando a caída europea. Desta maneira, dentro desa Europa ocidental, o estado español pasou de
participar nun 14% dos novas pedidos ao 7% nesas mesmas década~,
polo que certas visións simplistas fundamentadas no nível salarial non
serven ren para xustificar a evolución experimentada neste sector polos diferentes estados. No recente informe comunitário sobre as axudas
de estado concedidas aos diferentes sectores, podemos comprobar como, no período 1995-99, o sector naval representa unicamente o 1,54%
das totais para o conxunto da UE, mais o 2,45% no caso español, e como as axudas españolas relacionadas cos novas contratos supuxeron o
12% das comunitárias, mentres que as de reestruturación concentráronse no estado español (58%) e os landers do leste alemán.
Como é ben sabido este proceso permanente de reestruturación da
construción naval española gravitou de maneira moito máis negativa e
desproporcionada no noso país, orfo do apoio político preciso por parte dos diferentes governos galegas, e que se traduciu na proibición da
construción de buques mercantes polos grandes estaleiros de Ferrolterra, a perda dos Ascón, a errática evolución de Santodomingo, hoxe
desaparecido e adquirido por Armón, a delicada situación de Vulcano,
ou a privatización de Barreras, prévio saneamento, dotación dunha excelente axenda de pedimentos, e a xenerosa financiación polo governo
galega do 30% correspondente aos directivos. Todo o que conduciu a
unha elevada diminución da capacidade de producir e de emprego no
sector naval galega.
No ámbito dos grandes estaleiros asistimos no pasado ano a criazón
de Izar, resultante da fusión de Bazán, Aesa e As!ano, non tanto froito
dunha análise empresarial orientada a racionalizar o sector público naval, canto pola necesidade de darlle unha saída á situación in extrernis
na que se atopaba Aesa, en creba técnica, e á que os últimos acordos do
governo español coa UE impedian unha solución que non fora a sua
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En todo caso a evolución de Izar está resultando pou
co satisfatória pésie a abondo a axenda de pedimento
con que conta, en grande parte derivada dunha irracio
nal organización empre aria} de de o ponto de vi ta te
rritorial, que no ca o de Ferrolterra, impede a lóxica, e d
libro, constitución dun complexo integral da construciór
naval. E ainda que recentemente e tivo en conta unh,
reivindicación case exclusiva do nacionali mo político 1
sindical, ao modificar o RD 442 / 1994 de mane ira que o
centros produtivos que denante constituian a Bazár
poidan realizar as actividade de construción naval ci ·
o centro de Fene continua sendo o único que eguramen
te por desígnio divino se lle impeden teimo a e irraciona
mente tales actividades, coma e a UE só lle preocupa
a realización desta actividade por este centro galega{!
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Superar estes condicionamentos son hoxe os factore claves para p
tenciar a actividade dos grandes estaleiros galegas, para facer posíbel
desenvolvimento dunha estratéxia empresarial orientada a ampliar
cadea de valor no naso país, através do estabelecimento de acordo
con empresas subcontratistas e fornecedoras galegas, co obxectivo d
densificar as relacións interindustriais do naso tecido industrial, acur
tar os prazos de entrega, e mellorar a calidade do produtos e a produ
tividade. Mais tamén para mellorar o comportamento do conxunto d
Izar, agás que, máis unha vez, a estratéxia empre arial do grupo estex,
orientada a 'xustificar' unha nova reestruturación.
Ainda que o país viciño ten unha esca a entidade ne te ector d·
produción, estamos presenciando un incremento das relacións entre
Galiza e o norte de Portugal, através dunha crecente ubcontrataciór
da produción de estaleiros galegas nesa zona, como poden er o ca
sos do centro de Fene de Izar (ex A tano) ou de Barrera , tend
anunciado o grupo Rodman a sua intención de pór en marcha unh
nova factoria en Valen~a do Minho, para a construción de iate em·
barcacións deportivas.
Dada a caréncia dunha política própria para o sector naval por part
da Xunta, incapaz incluso de consolidar con éxito unha asociación comercial que englobase ao conxunto de Pemes estaleiros galegas; dada
a necesidade de preservar o liderazgo tecnolóxico experimentado e a
estabilización da forza laboral nos estaleiros e na indústria auxiliar, escasamente presente no noso país; dada a escasa axenda de pedimento
nalgun <lestes Pemes estaleiros, urxe impulsar e fomentar unha política de cooperación empresarial nos eidos produtivo, comercial, tecnolóxico, de enxeñaria e deseño, baseada na reciprocidade de avantaxes e
na busca de sinérxias, imposibilitadas as máis das veces pola sua limi-
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tada dimensión e as características da demanda naval, o que lles impede competir e consolidar e dunha maneira de exábel. A alternativa ao
'non facer' <lestes último ano só pode consolidar unha posición de
suma febleza, que pode re ultar moi grave nunha conxuntura do sector máis negativa.
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Tendo en conta a nosa histórica cultura industrial neste sector, os
procesos de ree truturación e modernización enfrontados ao longo
do tempo, as suas características xerais ben coñecidas de tratarmos

dunha indústria industrializante e portanto con importantes efeitos de
arrastre noutros sectores de média e alta tecnoloxia, en moitos casos
localizados fóra de Galiza, cunha elevada capacidade indutora de
emprego indirecto, reducido consumo enerxético, desenvolvimento
autóctono, con presenza pública no caso dos grandes estaleiros, e
cunha forte capacidade exportadora, parecen razóns máis que suficientes para consolidar e potenciar este importante sector da nosa
economia e recuperar as posicións perdidas nos últimos anos no contexto do estado e comunitário. +

OPINIÓN

Lídia Senra, Secretária Xera/ do Sindicato Labrego Galega

LÍDIA

SENRA

Pola soberania alimentar.
As medidas aprobadas nas sucesivas refonnas da PAC,
Política Agrária Comun, están facendo desaparecer unhas
duascentas mil pequenas e medianas explotacións agrá1ias cada ano en Europa, para concentrar a produción en
grandes explotacións, beneficiando un pequeno gmpo de
explotacións industriais e as transnacionais agro-químicofarmacéuticas e alimentares dun reducido número de países. A última reforma aprobada pala Comisión Europea
no marco da Axenda 2000, foi apresentada pala Comisión
e polos govemos como algo necesário e imprescindibel
para competir no mercado mundial; isto significa que foi
aprobada para o 5% da produción europea que é matéria
de comércio mundial.
A agricultura galega chegou á Axenda 2000 nunha posición tremendamente feble, debido a que a Xunta de Galiza non foi quen (por falta de vontade política) de elaborar w1 Plano Galega de Política Agrária que desenvolvese
a capacidade produtiva do agro galega en todos os sectores e que apoiase o fortalecimento dunha agroindústria
galega con capacidade para recoller, transfom1ar e comercializar as nasas producións.

A aplicación da
PAC 2000 na
Galiza vai
privarnos dun
dereito para nós
fundamental, a
soberanía
alimentar (o
direito que Galiza
ten de organizar a
p'olítica agrária
para alimentar ao
seu povo)

A falta desta política própria que protexese aos nasos sectores básicos
ante a aplicación da Política Agrária Comun provocou uns efeitos moito
máis devastadores na Galiza que se concretan na perda real da capacidade produtiva; nun descenso máis grande do número de persoas ocupadas na agricultura; nunha maior caída da renda en pesetas constantes;
nun ritmo de desaparición de explotacións moito máis elevado (só en leite máis de 70.000 Tm. desde o ano 92); nun forte descenso da superficie
agrária útil (13,51% do ano 93 ao 97); nunha grave discriminación nas
axudas por non estaren adpatadas á nasa realidade (en vacun de carne
perdémos máis de 4.700 millóns anuais); no desmantelamento case total
da agroindústria galega; nun avance enorme da desertización rural (amplas zonas no interior con aldeas baleiras)...
A reforma da Política Agrária Comun, aprobada no marco da Axenda
2000, foille vendida á cidadania europea como unha reforma que garantia o modelo agrícola europeu, a multifuncionalidade, o meio ambiente e
a calidade e seguridade alimentares. Porén, as medidas aprobadas para
implementar esta reforma puxeron de manifesto a intención da Unión
Europea de consolidar un modo de produción en Europa cada vez máis
industrializado e totalmente incompahbel cos princípios antes citados.
Un modo de produción que xera escándalos alimentares tales como a
EEB (encefalopatia esponxiforme bovina), os antibióticos,... é incompatíbel coa calidade e seguridade alimentar; un modo de produción que provoca a especialización das explotacións e a desaparición dos labregos e
labregas é totalmente incompahbel coa multifuncionalidade da agricultura; unha política agrária que, por un lado, mantén un modo de produción que polue os solos e as augas, por moito que invista en parques naturais, é incompatibel co respeto polo médio ambiente.
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Vemos pois, que a Unión Europea o único que pretendía coa Axenda 2000 era converter e, xunto aos E tado Unido ·, en actriz principal da negociación no
seo da OMC (Organización Mundial do Comércio), para fixar nova norma que ll e permitan á mul tinacionai europea e e tadouniden e apropriáren e do
recur o naturai e do control da alimentación do planeta a travé da manipulación enética, da biopirataria,
da patentización do ere vivo e do dumping, agora
di farzado de cai a verde.
O fraca o da OMC en Seattle, o e cándalo da EEB (encefalopatia e ponxiforme bovina) e a re i téncia ao OXM
(organi mo eneticamente manipulado ) en Europa, puxeron de manife to que a PAC da Axenda 2000 naceu marta e que a cidadania e tá reaccionando ante o e cándalo
provocados polo modelo agrícola neo-liberal.

A aplicación da PAC 2000 na Galiza ai agra ar
aínda mái a ituación de cri e que vi imo ne temomento o labrego e labrega e vai, ademai , pri arna dun direito para nó fundamental a soberanía
alimentar (o direito que Galiza ten de organizar a política agrária
para alimentar o seu pavo).

O SLG e tá traballando na Galiza para con eguir un Plano Galega
de Política Agrária que acometa o de envolvimento do no o ectores produtivos tendo como obxectivo prioritário producir alimento
sans e seguro para cobrir a nece idade alimenticia da ociedade
galega. e te entido hai tre cue tión que on impre cindibei : parar xa a forestación da terra agrária e acometer a ordenación do território para recuperar terra agrícola xa fore tada ; pot nciar unicamente o modo de produción labrego e adoptar medida para a egurar
a comercialización do no o produto no no o m rcad .
O SLG e tá traballando tamén con outra organización labr ga a
nível europeu na CPE (Coordenadora Labr a Europ a) a nlv 1
mundial na Via Campe iña para tirar a agricultura da MC (Organización Mundial do Comércio), para forzar un cámbio pr fund da
políticas agrária de xeito que, re peitando o dir ito da ob rania
alimentar, estabelezan un modo de produción en ba e á terra, n
utilización de hormona , antibió tico , organi mo x n ticam nt
modificados, sen resíduos perigo o de p ticida , h rbicida , adubos químicos, asi como as norma para un comércio in t rnacional
xusto. Que para unha produción destas caracterí tica , e para un determinado volume de produción por persoa activa, se garanta un
prezo mínimo que cobra os custos e o traballo de produción. Trátase
de estabelecer un modo de produción ao servizo da sociedade, nun
meio rural vivo, co máximo número de explotacións labregas, producindo en harmonia co meioambiente uns alimentos sans e seguros
en todos os países do planeta.•
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Francisco Sineiro García,

OPINIÓN

FRANCISCO

SINEIRO

GARCÍA

A responsabilidade estivo en Fraga
A integración na CEE a mediados dos anos oitenta
caído que era necesaria tanto por razóns políticas corno
económicas. Tamén xulgo o acordo acadado como razoabelmente aceptábel, ainda que teña algunhas discrepancias en materia agraria. Entendo que non había unha alternativa posible fara da CEE e non podíamos quedar descolgados do resto de Europa, nin retrasar a nasa
integración cando tamén entraba Portugal.

munais que permitía a lei de montes de veciños en man
común de 1989; nin se estableceu nengunha medida de
promoción dos arrendamentos ou de constitución dun
Fondo Público ou Banco de Terras para promover unha
maior mobilidade das me mas; nin e delimitaron
uso da terra para evitar o eu encarecemento ante a
per pectiva do eu valor como alar edilicábel que ad mai contribúe a agravar o problema de de arde urb· nística; nin e adaptou a vella lei de concentración pam laria á condición actuai , poi a Iei que vén de er aprcbada é un probe remendo in futuro. Aínda por riba
prome a de concentrar 600 mil no a hectárea ante de
1998 quedáron e ben lonxe e entre 1990 e 1999 tan ó ~~
remataron unhas 130 mil hectárea .

Ainda aceptando que a Política Agraria Común nos
impuña teóricamente unhas ríxidas restriccións, como
as cuotas do leite xa desde 1986, e lago de 1992 no pago das primas do gando, entendo que a rnaior responsabilidade está dentro de nós, na Xunta de Galicia. Ten
posibilidades de presionar e defender ante o Estado na
A agricultura ademai de er unha actividade econ fase de negociacións coa Unión Europea e lago no temCoido que o que
mica de empeña ademai unha funcións ociai e terr po da sua aplicación prirneiro na Conferencia Sectorial
cumpría para a intoriai que o gobemo parece ignorar. A agricultura é w das Comunidades Autónomas e o Ministerio de Agritegración
na
CEE
ha actividade na que participan o 15% da familia g. cultura e lago na sua aplicación en Galicia. Interesa poera outra política
lega , da que ó unha minoría obtén o eu ingre o pr' ñer o exemplo do leite. Teoricamente fixouse unha cuocipal da agricultura, pero no re to do ca o o ingre e
ta similar á produción do ano 1985, que non se podería
ben diferente da
agrario son en xeral importante para acadar a ua re1sobrepasar só pena dunha multa ou supertaxa. A sua
practicada pala
ta familiar ca de empeño doutra actividade ou a pe aceptación estricta suporía unha hipoteca na produXunta nestes doce
cepción dalgunha pensión por parte dalgúns rnernbrc·
ción base da nasa agricultura. Pero houbo unha decianos de gobernos
da familia. Adernais a agricultura e tá a de empeñar 01 sión política para atrasar na práctica a sua aplicación
Fraga, impulsando
tra función territorial importante ao er a principal act efectiva mentres non se acadase unha ampliación da
reformas estrutucuota, que levou a unha primeira asignación no ano
vidade económica e de ocupación en boa parte das cerais pendentes
marcas rurai , para evitar maiore de equilibrio en te 1992 e lago a non repercutir o pago da multa nos gandeiros, tal corno sucedeu ata o ano 1996 por acordos támas de renta e poboadón. on debería er nece an J
lembrar e ta cue tións básica e o goberno non tive~l
citos entre o goberno socialista no Estado e a Xunta. As
multas reais viñeron ca goberno Aznar e a cesión do goberno Fraga,
reducido a agricultura á consideración de mera actividade económic1
que antes de 1996 loitaba como un máis contra o seu pago e agora o
en moitas das súas actuacións, corno cando agora, fronte á cri e do veaceptaba e xustificaba.
cún, se.conforma con darlle olución vía abandono ou ubiladó ai ticipadas. A solución non é liquidar a pequena e plotacións, en ' 1
Coido que o que curnpría para a integración na CEE era outra polítiprocurarlle vías e pecilica de mellara do eu ingre o pola promcca ben diferente da practicada pala Xunta nestes doce anos de goberción doutras actividade económica complementaria e tamén d )
nos Fraga, impulsando reformas estruturais pendentes, con medidas
procedentes da agricultura. Este é o verdadeiro ntido do mod l ·
que consolidasen as nasas producións básicas neste novo marco de
de desenvolvemento rural e da con ideración real do pap l multifw mercado, promovendo programas específicos de compensación e
cional da agricultura, que e u an dabondo no di cur o d dar adaptación aos nasos sectores, grupos e territorios máis fráxiles.
cións de intencións do goberno, pero non e pon logo en práctica.
Pero vou reducirme a tratar tres aspectos que considero básicos e relacionados coa invitación a participar neste número: os problemas pendentes nas nasas estruturas da terra, os aspectos sociais e territoriais da agricultura e os problemas derivados da forestación das terras agrícolas.
O reducido tamaño das explotacións e a sua elevada parcelación limita a viabilidade económica de gran parte das nasas explotacións ao
tempo que a expansión dos cultivos agrícolas. O balance é ben negativo: nin se aproveitaron as posibilidades de ampliación da base territorial das explotacións mediante o uso temporal de parte das terras ca-
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Deteñámonos por último na fore tación de terra agraria , qu ten 1
súa orixe dentro das denominadas medida de acompañam nto tablecidas en 1992 na Unión Europea para reducir o impacto douh·a p líticas de mercado. O seu obxetivo era retirar terras marxinai do cul va para ser aforestadas dándose unha axuda equivalente ao total d
gastos necesarios para facela, ademais doutra complementaria pan
compensar o lucro cesante do cultivo anterior. Ao mesmo tempo tamén
se aprobaba o programa denominado de medidas agroambientais que
permitía subvencionar determinadas actividades agrarias con efecto '
positivos para o medio ambiente ou a paisaxe con base ao que se pode-
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rían ter establecido
programas de axuda
dos que se beneficiasen
unha boa parte das nosas explotacións . A
aplicación <lestes programas cae babeo a responsabilidade única da
Xunta, que podería ter
impulsado e adicado a
maior parte do carta
disporubei ao de envol vemento do programas medioambientais e non ao de fore tación tal como ocorreu na práctica. Interesa por isa de mentir a falsidade que se ten repetido moitas veces de
que a forestación das terra agraria vén abrigada pala UE. Pero a responsabilidade da Xunta pode ir mais aló di o, pois a forestación tense
levado adiante en ningunha regulación e ademais boa parte dos beneficios teñen ido a empre a intermediaria e non ós agricultores que
eran o eu teórico de tinatario . Subvencionáronse as plantacións
alí onde e olicitaban adicando a plantacións terras agrícolas de primeira calidade que, e non eran usada polo eu propietario, debería
promover e a úa integración noutra explotación por medio do seu

arrendamento e venda. Gran parte das
subvencións non as cobraron directamente os
agricultores, que nese
caso, ademais de recuperar os gastos da
plantación, podería
deixarlles unha cantidade complementaria
para o lucro cesante,
senón que foron íntegramente ás empresas
intermediarias que as
cobraban íntegramente
polo traballo realizado.
Por todo isa, sen negar que boa parte das medidas de políticas dos
mercados agrarios non se axustan ben ás nasas condicións, interésame destacar as considerábeis posibilidades que ten a Xunta na súa
xestión, ademais das medidas políticas que puidese aprobar con base
ás competencias propias. Remato afirmando que eu sou dos que coidan que a nasa Autonomía pode valer para moito e dos que lle gasta
poñer máis o acento nas propias responsabilidades para axudar a
darlle solución aos nasos problemas que despachalos endosándolle
as culpabilidades aos de fóra. •

Xosé Manuel Beiras, Portavoz do Bloque Nacioanlista Galego
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Un cámbio transformador
Queremos promover un desenvolvimento
autocentrado, co centro de gravidade no potencial dinámico interno da economia galega, afortalando a po ici n
dos no os sectores produtivos e cunha lóxica de racionalidade económica na que o funcionamento da economia
de mercado e livre empre a e texa enmarcado nw1 critérios de política macroeconómica que cada un do ax ntc
económico individuai e tá impo ibilitado de de ergar,
estabelecer e aplicar.

Caliza está nunha encrucillada. Nas vindeiras semanas
deberá tomar unha decisión transcendente: permitir a continuidade dos responsáveis políticos das caréncias do
momento presente ou posibilitar un cámbio que libere
todas as enerxias transformadoras existentes no naso País.

Galiza non pode
Nun mundo presidido por unha lóxica globalizadora
seguir governada
que concentra progresivamente o poder económico e polípor unha forza
tico nuns poucos territorios e nalgunhas corporacións
política que practica
financeiras transnacionais, Caliza precisa exercer con digun paternalismo
Pretendemo con truir unha ociedad do b ne t, r
nidade o seu papel no concerto internacional, desenvolautoritario e
na que e garantan unha condición laborai digna e o
vendo, con decisión própria, todas as potencialidades acuabafante
acce o univer alizado ao ben inmateriai da educ muladas no seu tecido social. Necesitamos afirmar a nasa
ción, da anida de, do ervizo e a eguridade acial, ea
presenza colectiva para impedir a definitiva cristalización
cultura e do lecer. Unha ociedade na que o froito o
das tendéncias que postulan a eliminación das identidades
progreso económico redunden en proveito do diferente egmentr
nacionais e dos modelos de desenvolvimento autocentrado. A nasa sacieda cidadania, favorecendo o eu progre o moral e cultural.
dade canta con sectores emprendedores e dinámicos capaces de facer
frente á tarefa colectiva máis importante do actual momento histórico:
deseñar e realizar proxectos para o País pensados desde nós.mesmos.
Queremos que as institucións políticas recuperen o eu entido en no. Que o Parlamento exa o foro repre entativo da vontade popul<r
democraticamente expre ada e escrupulo amente respeitada. Que a
O cámbio no poder político é condición imprescindibel para acometer
Administración actue ao ervizo dos intere e colectivo do País e d
semellante obxectivo. Caliza non pode seguir governada por unha forza
direitos e necesidades das per oas, en discriminación algunha por raz '1
política que pratica un patemalismo autoritario e abafante, suplantador
de xénero, raza, idade ou crenzas.
das dinámicas positivas criadas na propria sociedade. As institucións políticas non poden estar ocupadas por quen aceita deseños exteriores que
manteñen ou acentuan a subordinación da nasa nación. Non poden seguir
Queremos exercer a nó a dignidade como pavo. Terno
senda utilizadas para activar complexos de inferioridade e de impoténcia
mos e producimos como ornas, en ter que deixarrno de er galeg que lexitimen socialmente os devanditos deseños marxinadores.
para estar abertos ao mundo, ao no o xeito, falando o no o idioma e apo tanda a nasa cultura á cultura de toda a humanidade.
Tal e como afirmei durante o debate da moción de censura, un enfoque alternativo de acción política lexislativa e de governo que pretenda
E necesário un novo xeito de governar. Caliza non pode perd r
ser idóneo e congruente coa identidade, realidade social e necesidades
máis tempo: precisa unha dirección política que actue como catal
do naso País, ten que partir dunha matriz de postulados e valores éticozadora dun proxecto en comun que debe ser con truído a partir d 1
políticos que lle sirvan de fundamento e guieiro: progreso económico;
síntese entre as ideas e propostas de e novo governo e a nece idcbenestar social; liberdades cívicas e democráticas e dignidade comunitádes e aspiracións dos sectores ociai que e tán apo tanda por u
ria e institucional.
País con futuro. •
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Emilio Pérez Touriño, secretário xeral do PSdeG-PSOE
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É tempo de futuro
Galicia afronta o século XXI dende o cornezo dw'lha
década decisiva. Ao naso redor estanse a producir cambios extraordinarios relacionados ca desenvolvernento
da sociedade da información e do coñecernento no contexto dun mundo globalizado, ternos a oportunidade
histórica de afrontar os desafíos da globalización con
decisión e convicción. Hoxe as galegas e os galegas estarnos ante o final dun ciclo político marcado polo esgotarnento do Goberno da dereita. Galicia necesita un proxecto político ambicioso, moderno e integrador. Un proxecto que sexa capaz de facer fructificar o talento e as
capacidades dos nasos homes e mulleres.
Os socialistas eremos na posibilidade certa dunha Galicia desenrolada e moderna; aberta ao mundo e con capacidade de innovación; rnáis xusta e integrada territorialmente. Existe a posibilidade de facer w'lha Galicia rnáis
democrática, rnáis plural. Hai posibilidades de ser influíntes en España e en Europa e de ter w'lha posición competitiva no mundo global no que ternos que traballar.

A Galicia que
queremos só
poderá alcanzarse
dende a sedución e
a atracción de
inversións, a
competitividade
e a innovación.

A construción da Galicia do século XXI debe asentarse sobre peares
que garantan a igualdade de oportunidades, que repartan de rnaneira solidaria o crecernento, que amplíen os dereitos sociais, que respecten o patrimonio natural e o medio ambiente, e que lle devolvan aos cidadáns a
capacidade de decisión.
O futuro da nasa cornunidade pasa por enfrentar, con ambición e
confianza, cinco grandes desafíos, en tanto que tarefas de país:
Facer da innovación, a educación e a cultura a nasa principal prioridade. As novas tecnoloxías afectan ao modo de vivir e de traballar e están a transformar as relacións sociais, industriais e cornerciais. Esta realidade abre novas perspectivas ao futuro de Galicia, dado que pode supoñer w'lha axuda inestirnábel para salvar o seu carácter periférico e a súa
dificultade histórica de interrelacionarse e intercambiar ideas e rnercadorías. As novas tecnoloxías de comunicación deben estar presentes nas
universidades, nas empresas e en todos os ámbitos sociais.
Necesítase reafirmar o espacio cultural corno un espacio de liberdade,
de apertura e de diálogo, wm.a nova política cultural inserida nun proxecto innovador e rexeneracionista.
Urxe unha nova estratexia económica para Galicia, que poña a
economía ao servicio das persoas; que permita superar o seu carácter subsidiario e dependente. A Galicia que querernos só poderá alcanzarse dende a sedución e a atracción de investirnentos, a cornpetitividade e a innovación. Enmarcado nun esforzo continuado de investirnento público potente e intelixente nas súas prioridades de
vertebración do país, impulsando políticas de Goberno creadoras de
condicións favorábeis para a actividade económica, que permitan a
converxencia con Europa.

[22]

Un desenvolvernento equilibrado e soshbel ambientalmente, que nos sitúe na Europa da próxima década.
A preservación do medio ambiente e a ostenibilidade
debe ser un princípio horizontal que in pire toda as
políticas relacionada ca territorio, o tecido produtivo e
os equipamento . Traballar por un paí ocialrnente
cohe ionado. Crecer para redi tribuír. O progre o como obxectivo, o bene tar corno modelo, a redución e.a
desigualdade corno cornprorni o, a participación como
práctica política, e e é o no o paí . Gahcia debe e n ceita ser rnái u ta, mediante efectiva política oc111
que supoñan wma vía de profundización na liberdace,
a igualdade e a olidariedade.
Un requisito fwidarnental para garantir a ida n
democracia e para avanzar no de enrolo acial, ecorórnico, político e cultural, é a participación da rnuller 'n
igualdade de condicións e coa me rna oportunida e
que o home na vida ociat política e laboral.

Equilibrar o territorio: Unha Galicia rnáis integrada É
necesario un pacto polo territorio que impulse a rexionalización de Gelicia recoñecendo as áreas metropolitana e as rexións urbanas corno J
novas instrumentos da ordenación territorial, da programación de er icios, infraestruturas e equipamentos. O obxectivo prioritario en infra truturas de comunicación e transporte en Galicia pa a por gañar a CE1tralidade: a aproximación aos espacios centrais europeo , a integrad m
na eurorrexión e a articulación do país.
Articula a sociedade, reforzar a cidadanía, dinamizar a democrac a.
O exercicio democrático ignifica un diálogo permanente entre o cidadáns e as institucións, proxirnidade, control do acto de gobemo e trar
parencia nas súas actuacións. Durante e te ano que rematan, o PP ti n
ignorado activamente e to principio . O futuro de Galicia n ce ita dit irnizar a súa democracia irnpul ando un conxunto de reforma que ad ~
guen a política aos cidadán , que po ibiliten unha rnaior participacü n
dos mesmos nos proce o de torna de deci ió política , que reforc a
transparencia, a participación democrática, o control do poder púb icos e a proxirnidade das institucións ao cidadán.
Galicia necesita un cambio. Un cambio capaz de re pondera
desafíos e de rnobilizar e dinamizar as nasas capacidades, de apr veitar todo o avanzado e remover as trabas institucionai e públic.1
que inhiben e limitan a innovación, a creatividade e a inicia tiva. E te
cambio require dunha gran rnaioría social, de todos os que queren o
mellar futuro para Galicia. Esa gran rnaioría de galegas que eren r a
necesidade de contribuir a unha Galicia rnáis xusta e solidaria, rnáis
moderna e competitiva, que prepare un futuro mellar para os nasos
fillos. Debernos apostar por unha Galicia das persoas, de futuro, nova e diferente, europea e pioneira na innovación, dende a nasa cultura e identidade. +
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a extensión do saneamento a todas as
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Xosé Cuiña Crespo, dirixente do Partido Popular
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Da utopía á realidade
A sociedade galega veu realizando na últimas <lúas
décadas, que coinciden coa consolidación da autonomía
e da democracia, un gran esforzo para levar adiante
proxectos que hai vinte anos pertencían ao terreo da
utopía e que hoxe son realidades ao alcance de todos.
O aumento das cotas de autogobemo, o crecente grao
de modernización nas infraestruturas de todo tipo, a
evolución da conciencia cultural, o orgullo de sermos e
de sentírmonos galegas, o peso político de Galicia no
Estado e nas institucións da Europa unida, a nasa presencia en Iberoamérica e moitas outras realizacións, permítennos afirmar que a Galicia do século XXI é unha comunidade preparada para enfrontarse aos desafíos da
sociedade da información e das comunicacións e aos
grandes retos do futuro.

nifundismo ideolóxico, é un grave erro con grandes
custos económicos e políticos.
O rexeitamento que desde algúns ámbito e ven fa.
cendo respecto da nasa integración na Unión Europea ó
pretende crear unha ficción -oportuni ta e reacci naria- que, como tal, a pena con egue enturbar a in•o .
laiábel realidade eurocomunitaria que inflúe decidi iamente no día a día dos cidadán da no a terra. O qu e
fai preciso é marcar unha ruptura clara coa mentalid 1de
"periférica" que con frecuencia comparte o eu cará ter
cun complexo subsidiario que todo o e pera do e te 1or,
tanto o bo como o malo, nunha po ición que ó con ice
á parálise e á hipocrisía.

O galeguismo popular, o galeguismo de hoxe e d fu.
tura, non pode ser ser anti-nada, nin ver a realidadl e·
pañola e europea como algo alleo. O galegui mo pop lar
Na actualidade podemos dicir, sen ánimo de triunfaA cuestión princiestá aberto a todo, como e ten demo trado no últi 10
lismo, que ternos un país vertebrado, dono e promotor
pal é que os
once anos da acción gobernamental pre idida por fa.
dos seus recursos, identificado consigo mesmo, orgullointereses galegas
nuel Fraga, nos que importantes ectore ociai se te en
so da súa tradición milenaria e adaptado ás novas tecestean defendidos
incorporado a reivindicacións tan esenciais como ~ a
noloxías que marcan os camiños das grandes transfore representados en
normalización da lingua propia, gracias a unha poJj ca
macións e do pleno desenvolvemento. Galicia avanzou
todos os lugares
eficaz e dialogante. Está máis que claro que a reivind -:a·
máis nestas últimas décadas que ao longo de toda a súa
onde se dirimen
historia. Este avance social, económico, político e cultución dos principios que conforman a identidade gal ga
asuntos que lle
ral debémosllo ao naso pobo -ás galegas e ós galegas de
non pode ser patrimonio dunha minoría iluminada u
afeet en á nos a Codentro e de fóra, exemplo de traballo e de honradezdun sector radicalizado, serrón que a galeguización de
munidade.
que defende o seu como ninguén pero que é profundaGalicia, como moi ben dixo Ramón Piñeiro, pa a p la
mente solidario co resto dos pobos e comunidades da
participación dos diversos estamento ociais, do · li·
España das autonomías, coas culturas ibéricas e con tocatos, das formacións políticas, da a ociacións e dos o·
dos aqueles que loitan en paz por unha Europa máis unida, represenlectivos, e de todas as galegas e galegas de boa vontade.
tativa das rexións e as nacionalidades, e por un mundo máis libre e
máis respectuoso co seu medio natural.
A cuestión principal é que os interese galega e tean defendid . e
representados en todos os lugares onde se dirimen a unto qu le
Europeísmo e autonomía, foron desde sempre o dobre ideal dos naafecten á nasa Comunidade. Galicia debe estar en Madrid, pero df e
sos devanceiros. Desde os precursores no século XIX ata os galeguistas
estar tamén en Barcelona, en Lisboa e, por supo to, en Bruxelas, 'n
da xeración de Galaxia nos anos 50, os eixes básicos e reivindicativos
Londres, en Berlín ou en París. Pero Galicia ten qu e tar tamén >n
foron unha Galicia respectada e respectuosa do que España representa
Buenos Aires, en Montevideo, en Caracas, en Nova York e en calq1e·
como unidade histórica e política, e ao mesmo tempo con forza e peso
ra lugar do mundo onde existan comunidades de galega e de g eespecífico nos principais foros europeos.
gos emigrados.

Está demostrado que a gran maioría das galegas e dos galegas
apostan decididamente por esa dobre inserción española e europea,
onde reside a capacidade real para o desenvolvemento pleno e o
despegue .racional da nasa terra; para a súa total modernización. Estamos seguros de que o futuro está nas nasas mans e non en mans
alleas, e de que do naso esforzo, da capacidade de entendemento e
do respecto institucional das forza políticas maioritarias, depende en
boa medida que Galicia forme parte dunha eurorrexión conxunta co
norte de Portugal, na que tantas esperanzas ternos depositadas. Insistir no contrario, descualificar a Unión europea, perpetuando o mi-

[24]

A acción política para o futuro debe ser completada a partir do
sinais identidade, do desenvolvemento da propia capacidade de gober 10
de Galicia, do necesario equilibrio territorial e dunha busca de inveE··
mentas para a nasa terra, mellorando as infraestruturas como se fixo ce s
autovías e se vai facer co tren de alta velocidade -velaí outra realida ie
que algúns se negan a ver- e con cantas accións sexan necesarias para
unha maior produtividade e redistribución dos nasos recursos.
O galeguismo popular seguirá senda unha realidade viva e un instrumento eficaz para o progreso e o avance da Galicia do século XXI. •
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aliza é un xigante da confección con alicerces de barro. ·A indústria da confección do naso país canta cunha facturación billonária pero permanece ausente
dos circuítos que deciden a moda que se levará no futuro. Ainda asi, as novas
dinámicas de consumo permiten que se abran paso países que, como o naso,
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s obradoiros téx te is perde n d im e nsió n e especialízanse e n t iraxes curtas. Hoxe, o se u pe rsoal é quen de facer todo tipo de labores, o obxectivo é o dinamismo.

mes de Agosto o traballo foi p cialmente intenso en Téxtil M ndo, unha mpre a
de Ordes que e preparaba para acudir coa
ua primeira colección á Semana Internacional da Moda de Madrid, que e celebrou
a finais dese mes. Non se trata dunha feira
de primeiro nível, pero serviralle a ta empresa para facer cliente dentro do E tado
spañol. En realidade, as feira con maior
influéncia na moda son as de Londres, Milán, Nova York e Paris.
"A nasa marca é TMX pero tamén deseñamos e producimos para outras casas. Os nasos
clientes son cadeas de moda, grandes estabelecimentos e tendas multimarca", explica o xerente de Téxtil Menda, Pedro Tomé, un home
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Cores, fios e tecidos de tempadas vindeiras decídense en Paris
en petit comité. Mentres Catalunya ten audiéncia nestes
encontros, Galiza non.

con dezaseis anos de experiéncia neste campo,
xa que no pasado dirixiu a empresa de confección Viriato, tamén localizada en Ordes. A estra téxia de Téxtil Menda éter un departamen-

to de produción cativo e incidir sobretodo no
deseño, para externalizar parte importante da
produción. "~ produción estáse deslocalizando, o importante son o deseño e a loxística para producir fara -explica Tomé-, precisamos
dun cativo departamento de produción sobretodo porque ternos que ensaiar os deseños de
forma imediata, ainda que tamén producimos
pequenas partidas".
Pero, como deseña Téxtil Menda? "Producimos roupa de ponto e para deseñar fixámonos no que se leva na rua, tamén vemos as coleccións que están nas pasarelas e
optamos por unha liña determinada", explica unha das persoas do departamento
de deseño.
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colour é decisiva: nengun fío fabricado con

<i

ra terá espazo no mercado, a menos que se
trate do fio dun tecido empregado para a alta
costura. A pret a porter terá que cinxir e a esta core e quer vender.

~ cores á marxe da carta de cor decidida na fei-

on toda a a e oria que acuden a In tercolour pe an por igual, a repre entante italiana on a que di poñen de ma ior capac dade de deci ión para e tabelecer a carta e
core . A re tante confórman con dar a ta
opinión e, obretodo, con confeccionar libr
de core (chamado book ) que v nd na
fiadore ub critore . o no o paí, entrad ción de indü tria de fío, non hai nengun} a
de ta empre a , polo que todo o proce o a
moda queda condicionado por e ta deci i il
da que e tamo á mar e.

Tras d e zaseis an os no secto r, Pedro Tomé figura á frente de Téxtil Mendo, un ha nova compañia que loita
por abrirse paso no sector.

Mália unha indústria da confección de importantes dimensións, os deseñadores e as
firmas galegas apenas teñen audiéncia cando
se trata de definir as tendéncias da roupa que
empregará a sociedade. É unha función reservada a Londres, Milán, Nova York e Paris.
Ainda asi, no conxunto do Estado, Catalunya, e moi en menor medida Madrid, participan dalgun modo neste proceso.
A moda até moi recentemente acusaba unha forte centralización en canto á sua definición. Esta circunstáncia agora ·está a aminorarse porque na actualidade o mercado é
máis volátil e reclama produtos que non estiveron presentes nas pasarelas; ainda así, subsiste unha vella estrutura de feiras e revistas
que durante anos marcaron as tendéncias.

adiante. En petit comité, unhas entidades chamadas asesorías de tendéncias instalan o eus
pastos coas suas propostas de cor. Entre todas
deciden unha carta dunhas cuarenta core que
dominarán a tempada que se aborda, empre
dous anos por <liante para que feiras futuras

A introdución do conceito de

[26]

Expofil non é unha feira tan pechada co
Intercolour porque é preci a a pre enza d,
empre a tecedora para adquirir o fio q ¿
determine a feira, a que tamén aqui re , tr, e unha ab oluta centralización e a teório
acomodación ao <litado do mercado invé1te e completamente, é o mercado quen '
acomoda ao de ígnio de ta feira.

caducidade fixo máis volátil
a moda e abriu espazo a países e empresas co
dinamismo necesário como
para pór unha prenda no

Feiras de Paris
Várias veces ao ano os hoteis de París sofren un
andazo de visitantes relacionados coas distintas
feiras que marcarán moda para o vestido. Várias feiras internacionais perfilan a moda de
tempadas futuras. Nada queda ao arbítrio do
azar e unha tras outra sucédense as reunións
que decidirán as cores predominantes, os fios,
os tecidos e por fin as coleccións. A primeira
das feiras é o Intercolour, que, duas veces ao
ano, reune a várias empresas que deciden as
cores que van predominar dous anos máis

Outra feira, Expofil, cunha antecipación e
un ano e médio, decide tamén dua vece u
ano que fio erán o predominante no fu h ro. Para i o, eguirá a pauta decidida '1
Intercolour anterior e contará con propo t
de empre a u bcritora . Caliza tamén e
ausente ne ta feira.

mercado en quince días

podan ir perfilando fios, tecidos e coleccións.
As asesorías de tendéncia son empresas
dedicadas á descrición e interpretación das
tendéncias que perceben na sociedade, tamizadas polo critério destas empresas e sometidas a intereses empresariais máis ou menos
diáfanos. A importáncia de feiras como Inter-

o me de F breiro ou no d ullo, con u 1
ano de antecipación, celébr~ e a feira Pre111h ·
Vision, a que expón o t cido r ultant da;
deci ión obr cor d Intercolour e obr fi ,
de Expofil. O t cid d Prernier Vi io11 n ;
que marcarán a temporada do an gtúnt ,
todo o de ñadore e fabricante d roup l
acoden a e ta feira a m rcar. Sair do guión '
mercar tecido diferente ignifica o irn dial i
afastarnento do circuito de promoción da;
revistas de difusión da moda: a condena á d saparición. Contado, ocasionalmente, algunhas empresas encarregan tecidos similares ao;
de deseñadores de alta costura ou do pret 1
porter que pala sua independéncia poden ensaiar tecidos especiais.
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lento ao proceso de criazón da moda, pero de
forma limitada, porque, para o deseño de coleccións, tamén hai unhas directrices marcadas
palas asesorias de tendéncias que dominan as
feiras. As coleccións de moda deséñanse sobre
catro grandes liñas, que on o dia, a noite, o
moderno e o clásico. En xeral, cada colección
propón roupa de cada unha de tas liñas, pero
convén que e axu ten á temática que marcan a a e aria de tendéncia : a volta ao esenta, ao etenta, ao oitenta, o go to polo deportivo, polo formal ...

De todo o proce o anterio~ na Galiza ó e
rexistrou no ano oitenta un tímido e e cadra
inxénuo intento para facer unha oferta capaz
de ter influéncia. Asi, periodicamente celebráronse de file de moda de de eñadore galega ,
pero mái en clave política que ind trial. O e forza quedou en nada porque nen equer e
puxeron a ba e para a ua continuídade e
porque eran d file illado , cando o habitual é
que e celebren no marco ral dunha feira da
moda, na que ad mai d d fil t ñ n lugar
outr tipo d v nt r laci nado

. en-

1

los é
ta-

Estas compañías editan unha série de catálogos para fiadores, tecedores, deseñadores, fabricantes e vendedores polo miudo. Chámanse bo-

nio
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Alfabeticamente, Londres, Milán, Nova York e Paris son os
centros da moda, onde os
grandes deseñadores exiben

Coa colección feita , e con ei me e de
antecipación, o de eñadore van á grande
feira : por arde alfabética, Landre , Milán,
Nova York e Paris. E paña pouco pinta e é un
caso aparte porque e celebran dua feira : Cibele e Gaudi, é dicer, Madrid e Barcelona.
Hai, a maiore , unha pa arela alternativa
constituida por vário de eñadore disidente
que e enfrentan ao alóns catalán e madrileño por cue tións de datas de celebración das
feiras, xa que a fabricación é obre pedimento
e é precisa unha pre entación con tempo para
dar paso á produdón.

Asesorias de tendéncia
Na moda un moi cativo grupo de mpr a
dominan a feira . Son a a oria d t nd ncia e no E tado pafiol ubícanse n Catalunya. Cidit repre nta un xemplo é a afiliada
española para a f ira I11tercolour a co afiliada
en Expofil xtmto con Gloria Juvert, a outra da
grande a e aria de tendéncia e pañola .
Son, contado, pequena empresa comparada
coas compafüas norte-americana , italiana e
francesas, entidade cun verdadeiro exército
de empregados.

1

oks e marcan a tendéncia da moda, nengun·pequeno comerciante vai vender roupa que non
aparece nos grandes catálogos ou nas revistas
de moda, é o que leva ás marcas galegas como

os seus produtos

Caramelo ou Unicén a inserir anúncios en publicacións influintes como L'Uomo Vague italiano.
Un grupo relativamente amplo de revistas e de
catálogo das ase arias de tendéncias proxecta a
moda das pasarelas importantes e a falta de publicacións e de ase arias galegas, ao sector do
no o país non lle queda outro remédio que pagar para adquirir repre entatividade, ainda asi,
o rédito on cativo . De momento só cabe
laiarse, pór as base para que o ector galega da
moda poda influir na medida das suas proporcións é algo que require moito tempo.
Tendéncia é un conceito que e estabelece
conforme ao que e levou no pa ado máis o

que se ere que se vai levar no futuro imediato.
É dicer, tendéncia é o que xa está de moda.
Pero evítase ignorar o gasto popular na interpretación da moda e en xeral tanto revistas
como deseñadores como asesorías botan unha
aliada ao que acontece na rua. O que sucede é
que introducen o tamiz da interpretación própria. Entre tanta centralización do sistema de
decisión da moda, é preciso dar marxe á realidade da rua por se se produce a eventualidade de que nalgun momento o mercado cumpre o seu papel teórico e concede un poder
decisório aos consumidores.
Dentro do sistema que permite filtrar parte
das tendéncias que se desenvolven na rua e ao
mesmo tempo adoutrinar os consumidores, está o das revistas de moda. Moitas veces trátase
de publicacións moi interesantes que non
transcenden máis alá dos máis ou menos grandes círculos de interesados, pero influír, influen en grandes capas sociais, mesmo entre os
detractores, porque, por unha banda, recollen
o traballo dos deseñadores e, pala outra, transladan as tendéncias á opinión pública ou aos
elementos con maior capacida de de·influéncia.
A retroalimentación entre o círculo que
marca a pauta e o próprio mercado oferece
exemplos a priori extravagantes, pero que serven para comprobar como nada escapa a esta
maquinária. Se cadra un dos exemplos máis
claros é a revista Street Fashion, unha publicación conformada unicamente con fotografias

Hoxe á tecnoloxia é un factor chave. Tras deseñar un ha peza de ponto, un operário tarda entre un dia e
dous en programar a sua fabricación.

Cinco claves
Fusilaré un dos conceitos máis repetidos na
actualidade e está cargado de connotacións
negativas. En realidade, todos os deseñadores
cópian pero a descalificación vai dirixida a empresas que, como Zara, acoden ás pasarelas e
imitan as coleccións dos principais deseñadores. Quizais sexa fusilar, ainda que tratan de
imprimirlle certo marchamo, pero é a única
forma de que eses deseños cheguen ao grande público e que este valore se ten cualidade
ou non, se gosta dos deseños ou non. En definitiva, a roupa de Prada seria ignorada se non
mediar Zara.

tomadas a pé de rua a anónimos cidadáns de
todas as partes do planeta que interpretan ao
seu gosto a moda actual. En aparéncia é o reflexo da realidade, pero de feito non é máis
que unha interpretación interesada da moda
convencional, porque é a publicación quen
decide que é o que se publica e o que non e
detrás desta publicación está, como non, o
máis xenuino statu qua da moda.

do porque as suas periodicidades non lles
permiten adiantarse con rapidez ás voltas e
reviravoltas que dá o mercado e ás demandas dos consumidores.
"Ademais do de eño, interé anno as séries curtas", indican no departamento de deseño de Téxtil Mendo. En efeito, hoxe Zara
tarda quince dia entre o in tante no que de-

Os cazadores de tendéncia son unha
das profisións estrela neste sector, dedícanse
a viaxar á procura das tendéncias da rua. Son
imprescindíbeis para que asesorias, revistas,

Fusilar é un dos
conceitos
máis repetidos
na actualidade

deseñadores e empresas de confección observen as liñas que marca a sociedade e podan
transmitilas. Por moito que acusen a Zara de
fusilar, tamén teñen que recoñecer que conta
cun bon grupo de cazadores de tendéncia que
palpan o ritmo do mercado.
Os estilistas son outras das grandes figuras. Os deseñadores poderán criar as prendas
máis bonitas, pero son os estilistas quen misturan unhas con outras nas revistas de moda.
Xunto a eles, destacan os fotógrafos. Un bon
fotógrafo pode elixir con que estilista traballa e
viceversa e, sen ambos, o traballo dos deseñadores apenas teria transcendéncia.
Dentro da cada vez máis frecuente tendéncia
a variar a moda a grande velocidade está o gosto por costumizar, é dicer, modificar agosto
de cada quen as prendas que empresa a meio
de bordados, cosidos, descosidos, etc. •
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A maquinária foránea obriga ás té.x teis galegas a diversificar entre os fornecedores para evitar a
d e pendé n ci a.

tecta no mercado a demanda dunha prenja
No Estado español o peso da indústria téxtil repártese a partes iguais entre Catalunya e
determinada e o momento no que pon á v nGaliza. Isto último só é verdade se se analisa
da e a prenda na uas tendas. Isto non ó eo mundo da moda desde o prisma da factupresenta un exemplo de loxí tica e de orga j.
ración en cartas. Se emzac1on, enón q te
pregamos o _critério da
con titue unha nec icapacidade de decisión
dade que determin o
Hoxe
priman
o
deseño,
a
sobre o que se vai levar
éxito ou o fraca o d11e o que non, o peso de
ha empre a.
loxística e as séries
Galiza descende até a
sua desaparición. De
"Tamén hai un 1a
curtas. O groso da produnada importa que conte
cue tión d cintura ·n
ción diríxise ao Terceiro
cunha das tres cadeas
canto ao t mp -d1o
máis importantes de
xerent d T xtil Mt ·1mundo
Europa de fabricación e
do-, tampouco p te
venda de roupa, como
acar unha pr nda t o
tampouco é relevante o
m rcado non tá rratalento dos seus deseñadores e a sua valentia
duro, pero e se agarda d ma iado, pod g 1e
para constituir unha base industrial que lles
a prenda xa e texa queimada cando aia 10
garanta certa independéncia, porque ao cabo,
mercado" . Hoxe, case toda a empre as t(xobedecerán asordes de Londres, Milán, Noteis realizan tiraxes moi curtas nas que os úva York e París.
meros de cada talla están contados, é dicer, a
prática fabrícase coa seguridade de que as
Agora ben, a introdución de conceitos coprendas están vendidas. "É a salvación do
mo a moda con data de caducidade, na que
téxtil europeu, ter esa rapidez, porque as
unha compañia galega como Zara é a vangrandes producións localízanse no Terceiro
garda, e a existéncia dun mercado máis dinámundo, por iso tamén hai que optar polo emico, está a restar certo poder a todo ese
seño, a loxística e por estar moi ao tanto do
mundo das pasarelas e das revistas, sobretoque sucede na rua", explica Pedro Tomé.+
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Manuel Cabezas, presidente do Eixo Atlántico

OPINIÓN

·MAN U E L

CA B E ZAS

Galicia e norte de Portugal:
sen posibilidade de ruptura
unánime das 18 cidades que conforman o
A desaparición das fronteiras e a permanente mellara
da emorrexión, e puxémolo a di po ición da
das infraestruturas de comunicación, tanto viarias como
administración capace de de envolvelo.
ferroviarias, xunto coa potenciación e complementariedade dos partos e aeroportos, crean un novo escenario que
Traballamo tamén no eixo cultural, coa organiza
abre as portas para afrontar o futmo desde unha óptica de
Trátase de
premio e certame que favorecen o acercarnento er'.re a¡
colaboración entre Galicia e o Norte de Portugal, na proestabelecer un
nasas cultura , dende unha clara vocación de me ti1axee
cma de obxectivos e fins comúns. O momento que vivimutuo eruiquecemento. o empre arial, con inici tiva1
mos invítanos e anímanos á interrelación, tanto a nivel somodo de produción
corno o Programa Millennium, que e tirnula a coop ación
cial como cultural o empresarial, o que permite albiscar
ao servizo da
entre empre as de diferente rexións remopea , den e ununha nova etapa na que se vai producir un entretecido tesociedade, nun
ha
aposta pala innovación e o progre o tecnolóxico, te<·
rritorial que se coserá dunha forma definitiva e sen posibimédio rural vivo
noloxías da información, materializada no traballo eesenlidades de mptura no futuro. Galicia e Norte de Portugal
volto dende o Ob ervatório Urbano. E preparamos OVai
afrontamos o futuro con perspectivas dun crecemento paactuacións
de
carácter
cultural e social, que e peramo de envolve1a trarella, equilibrado e socialmente conectado. E facémolo dende unha
vés da iniciativa europea Egual.
consciencia, cada vez máis clara e evidente, do que o futuro xa non será
individualizado territorialmente, senón común e interconectado.
Son varias liñas básicas de actuacións á que darerno contim, dade
durante os próximos anos, dende a consideración, clara e ineq voc~
Dmante os seus nove anos de historia, desde o Eixo Atlántico do
que ao Eixo lle corresponde seguir a estimular e te proce o de com JlicaNoroeste Peninsular, as 18 cidades de Galicia e Norte de Portugal soución, cooperación e interrelación entre as cidade que conforman sistebemos prever o novo escenario, convertendo esta asociación de cidades no caldo de cultivo deste novo proceso, que estamos alimentando
ma urbano de emorrexión, orientando o traballo en catro grande ixOS:
coa nasa actuación. Por isa nos marcamos liñas de traballo en diferen- Reforzar o papel do Eixo como ervicio mancomunado de r iliza.
tes ámbitos que se basean fundamentalmente na procma de puntos de
encontro para promover iniciativas baseadas na cooperación e o interción de análise, estudios e programas ao ervicio da cidade e do ·guir
cambio, en busca dun desenvolvemento mbano sostido, harmonioso e
do Estudio Estratéxico, que no aportará clave para o desenvolve 1en!o
equilibrado. Corno consecuencia do traballo desenvolto durante as suharmónico da eurorrexión.
cesivas presidéncias de Fernando Gomes, Manuel Pérez e Mezquita
- Promover liñas de traballo en torno á innovación, baseadas f mdaManchado, o Eixo é capaz de crear, dar forma e contido, e consolidar
rnentalmente na implantación e de envolvernento de novas terno
un modelo único en Europa asumindo o papel dunha eurorrexión onao servicio da administración local e do cidadáns.
de o protagonismo recae sobre os municipios, senda capaz de sumar
- Desenvolver novas e quema xeoe tratéxico e reforzar a no
as nasas forzas en busca de obxectivos cornúns. Fixémolo aproveitansencia noutros escenario , corno o contexto do Arco Atlántico, atra
do esa extraordinaria bagaxe que supón a suma das culturas de dous
programas de cooperación co paí e de próxima adhe ión, a í con o~
pobos: Galicia e norte de Portugal, intirnamente ligados, e unha vocade fala hispana e portugue a.
ción europeísta que comparten todas as nasas cidades.
- Manter e incentivar a fume apo ta en favor da promoción da a.. tura,
o deporte e o turismo, como in trumento de de nvolvem nto ~ Jci~
Fixémolo deseñando unha iniciativa pioneira nunha eurorrexión euroeconómico e humano fundamentai para o futuro da eurorrexi n e le topea: a elaboración dun Mapa de Infraestruturas que canta co respaldo
dos os seus habitantes.•
1

OPINIÓN

Neil MacCormicl<, deputado no Parlamento Europeu

NEIL

MACCORMICK

Rexións Constitucionais
O Sistema Legal Escocés é un legado que forma parte
do naso acervo nacional, de valor precioso porque é unha peza clave para conservarmos a identidade nacional
escocesa despois da unión. A recuperacion do naso Parlamento foi a via para atinxir a plena responsabilidade e
control democrático do naso sistema legal, que é un
marco moderno e fundamental para a expresión da sociedade civil escocesa.
No que se refire ás leis, os escoceses somos debentes
de duas tradicións. De certo bebemos do direito civil
de todo o continente pero tamén do direito consuetudinário vivo en todos os países anglo-saxóns. Vemos
con bons ollas os pasos que están a darse de cara a unha maior harmonizacion legal na Europa, en particular no direito mercantil, para a construción do mercado único. Coidamos que o naso Parlamento ten que
estar na avangarda dos proxectos de reforma de lei
que decruen o paso entre as duas grandes tradicións
legais de Europa ao tempo que asumimos os cámbios
da revolución dixital.

unha decisión máis atrevida e edificando un novo carpo
legal coerente, que faga das duas unha só e diáfana, que
xunte o ria que ven da nasa tradición, as reforma legai
contemporáneas e todo o carpo legal que campar ti o
ca naso viciños como participante
peus e mundiai .

A recuperacion do
noso Parlamento
foi a via para atinxir a plena responsabilidade e control
democrático do noso sistema legal

O crecemento espectacular do comércio electrónico e
a influéncia da Internet sobre o direito da propriedade
intelectual están a xerar a nova lexislación que se precisa por parte do
Parlamento e o Consello de Europa. A directiva sobre comércio electrónico e o feixe de disposicións que lle deron réplica xa tiveron adaptación acaída á Lei Escocesa. A cada é máis consistente a demanda dunha lei de comércio que consolide e clarifique a lexislación comercial europea. Esta adaptación pode facerse mediante a sobreposición da nova
lei eneal da tradicional de contrato e propriedade ou acaso tomando

Para que todo isto poida devir realidade, teremo qJe
e tabelecer unha relación fluída entre o no o Parlamer to
e o proce o europeo de governo. A miña e peranza é 1e
poida velo algun dia polo camiño da completa indep ndéncia de Escócia dentro da Europa. A axenda actual · tá escrita sobre o guión das Rexións Constitucionais, dl ntro do programa de de envolvimento institucional eomunitário. É de importáncia que e te nível de goveno
atope un lugar acaído na no a grande democrácia eu apea a de envolver alén do consello a celebrar en Laek...n
en Decembro do 2001.

O partidos que integran a Libre Alianza Europea d ntro do Parlamento comunitário e tán a reclamar da P idéncia belga a inclusión das chamadas Rexións Consh 11cionais na arde do dia de Laeken e noutras futuras. Se ia
unha triste irania que de pois de Escócia recuperar pocer
através do seu próprio sistema legal, tive e que asistir á marxinación io
seu Parlamento nunha Europa ampliada.

Hai que felicitar o Parlamento e cacé polo pa o que e tá a 3r
xunto con outras rexións con titucionai e quera confiar en que e~ ta
interesante iniciativa non se frustrará a cau a da inimiga do novo
vernos laboristas en Landre ou Bruxela . •
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pola nosa especialización en libros galegos e portugueses
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Camilo Nogueira, Eurodeputado do BNG
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Estabelecida como Comunidade cando Europa acabab de padecer a traxédia da Segunda Guerra Mundial,
e ntando con múltiple protagonista estatais e na'onais, reunindo a perta de catrocentos millóns decidadáns e cidadá e tratándo e dunha entidade política de
e ractere histórico orixinai e de futuro incerto, non
r sulta estraño que a con trución da Unión Europea teñll momento crítico .

Galiza debe
defender a
permanéncia dos
Fundos
Estructurais para
alén do ano 2006,
de maneira que co
alargamento ao
Leste se
estabeleza unha
dupla política de
coesión.

Hoxe o Governo do E tado dubidan ou manteñen
sición fortemente contraditória obre elementos det rminante do próprio proxecto europeu: o establecen nto dunha unión política que garanta e mellare as
e 1qui ta ociai hi tórica po ta en causa palas acis caréncia democrática da UE; o incremento do orz mento comunitário para facer fronte á crecente re '1Sabilidade da Unión, en particular para solucionar
de equilibrio territoriai e ociais que e manteñen
se agrandan ape ar da aplicación do Fundo E truais; a abrigas económicas e ociais que e derivarán
') alargamento ao E tado do Leste; ou o papel da
nión Europea no mundo, mantendo unha po ición política e social
e ferenciada da do EEUU e acorde co eu poder económico e cultural.
.unén sobre o recoñecimento político da diver idade nacional e cultu1de Europa, para alén do E tado . A importáncia de te reto e prot ernas contribuiu a facer particularmente visíbel a dimensión do fracaso
e l Conferénda Intergovemarnental de iza, na que, convocado para
n rlle olución, o Xefe de E tado e de Govemo ocuparon irre ponsal lrnente aquel longo weekend nunha di cusión auti ta obre a capaddac de bloqueo das d · ións con que contaria cada E tado.
Mai , afortunadam nt , aqu l fraca o e a imen a dec pción ofrida

¡ 'Jla odedad ur p a, ti r n c ns cu ncia po iti va . O trunfo no rerendo de Irlanda da p ici ns contrari á ratificad n do Tratado de
r JZa e de p l I implicitam nte, prim ira mini tr chroder e Jo pin,
' ruado ante ntre principai re p nsábei do d tre e defendendo
é gora en endo di cur o
tab l cim nto dunha Con titución da
l lnión, botaron por t rra o complicado ntramado de bloqu o da deci~ 1óns urdido na ciclad m dit rránea déronll out:ra dimen ión ao proc~so de debat obre o futuro da UE qu culminará na Conferéncia pre1sta para o ano 2004.
Nesta per pectiva, os repr entante da nación en E tado no Parlaento Europeu, entre ela Caliza, apo tan por unha Con titución de caácter confederal, que contemple un Parlamento que represente os cidaáns e os pavos e un Governo da Unión procedente do Parlamento. Preenden unha Europa respeitosa da diversidade cultural, impulsora duna auténtica política de desenvolvirnento territorial e de coesión social e
arante dos direitos fundamentais e dun modelo económico solidário.
Demandan a aplicación do princípio de subsidiaridade na formulación e
na execución das políticas da UE, reclaman para os seus países un estatu-

specialnovomilénio

to especial como nacións nas institucións da UE e exixen a
presenza dos membros dos seus Governos -ministros na
definición da UE- nas reunións do Consello Europeu que
traten cuestións do seu interese específico. De acordo coas
suas aspiracións políticas, pretenden que a UE recoñeza o
princípio do alargamento interno, de maneira que nacións
como Caliza, Escócia ou Cataluña teñan recoñecido o direito a se converteren en membros plenos da UE, como o
son Holanda, Luxemburgo ou Dinamarca, ou como o serán proximamente Estónia, Malta ou Eslováquia. Non queren consecuentemente a conversión da Unión nun superEstado centralizado.

Formando parte das nacións sen Estado, Caliza ten,
ademais, problemas e reivindicacións específicos. Debe,
por isa, debe defender a permanéncia dos Fundos Estruturais para alén do ano 2006, de maneira que co alargamento ao Leste se estabeleza unha dupla política de coesión, destinada por unha parte aos territórios menos desenvolvidos da Unión de 15 Estados e por outra parte
aos novas Estados membros do Leste, situados todos
eles por debaixo do limiar do 75% do rendemento médio por habitante
da UE actual. Na perspectiva da reforma da Política Comun de Pesca,
sempre respeitando o princípio de conservación dos recursos, cunha
prática pesqueira que permita un desenvolvirnento sustentábel, ten
que exixir que a frota galega teña dereitos plenos en todas as águas comunitárias, uperando o principio de estabilidade relativa que irnpede
de xeito discriminatório o seu desenvolvirnento, como debe exixir unha presenza directa do sector pesqueiro galega en toda a política de
acordo internacionais da UE. Perante a reforma prevista da Política
Agrícola Comun, e de acordo coas tendéncias por fin dominantes, ten
que propugnar un modelo de agricultura baseada na terra e fundada
na propriedade familiar, que contemple tanto os aspectos estritamente
agrário como a proteción do meio ambiente, a diversificación produtiva e o mantirnento da populación no espazo rural en condicións de vida emellante aos do espazo urbano, superando en todo caso o actual
i tema malthusiano de cuotas lácteas.
A plena incorporación ás Redes Transeuropeas de transporte, coas
prioridades actuais da construción da rede de alta velocidade, tanto interna como de relación coa Europa como con Portugal e o resto da Penínula, e do estabelecimento desde Santiago de comunicacións aéreas internacionais directas, constituen para Caliza liñas de desenvolvimento e aspiracións imediatas irrenunciábeis. A defensa da língua galega na
Unión como própria e pertecente ao sistema lingüístico universal galega-portugués é unha cuestión prioritária e vital.
Por último, mais non o menos importante, a nación galega non pode
perder as oportunidades singulares e históricas que a realidade da Europa sen fronteiras lle proporciona para a relación económica, cultural e política con Portugal.•
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Daniel Pino, urbanista

OPINIÓN

DANIEL

PINO

Rural e urbano no século XXI
Se por algo se tiña caracterizado o naso país ao longo do tempo, quizais fose pala secular relación harmónica entre o feito rural e o feito urbano. O desenvolvimento histórico da imensa maioria das cidades e grandes vilas galegas foi debedor dunha moi estreita dependéncia verbo dun território cun hábitat disperso,
sen deixar de estar xerarquicamente organizado. Isto
.deu como froito un territorio moi ocupado, racionalmente ordenado e quen de soster economicamente
unha povoación -cualitativamente importante- ao
longo do tempo. O campo non se concebia como sinxelo resíduo·negativo do desenvolvemento urbano (como
aconteceu ben cedo noutros países, mesmo en Hespaña
ou en boa parte de Portugal) e as cidades e vilas adoito
se dispuxeron e conformaron de xeito que a natureza
se pudese infiltrar nelas. Deste xeito, reforzábase esa
xenuina interrelación entre hábitat humano e natureza
que caracterizou e, dalgun xeito, ainda caracteriza, a
estrutura territorial da Caliza.

A cuestión no momento presente
-cando todo seme1la que a extensión
do fenómeno urbano e rururbano se
xeneraliza- é como
acadar a modernidade sen perder a
identidade.

Porén, hai causa de tres ou catro décadas chega tamén aqui e desenvólvese con extremada rapidez, un fenómeno de dimensións planetárias: a xeralización dos procesos de urbanización, próprios das sociedades urbanas industriais e postindustriais. Porén, a diferéncia doutros lugares, no proceso de urbanización do território da Caliza, nen
tan sequer nas urbes máis povoadas se_tiña dado un divórcio completo
entre campo e cidade. Iso é tan asi que ainda nas grandes áreas urbanas, onde Vigo pode ser paradigma, o tránsito rural / urbano endexamais xurde nídio. Pala contra, anda a choutos entre un e outro sen solución de continuidade (coque de positivo e negativo pode ter esta situación, segundo a escala).
Polo tanto, falar de oposición radical entre o fenómeno rural e o fenómeno urbano semella unha falácia, que seguramente provoca o feito
de que, nunha sociedade cada vez máis globalizada o ser humano remata por perder as raigañas, estráñase do seu meio e de si mesmo e
perde adoito a súa identidade, converténdose no estranxeiro do que nos
fala Camus.
Hoxe en dia, no naso país, efectivamente, coexisten dous tipos de
organización social: a tradicional, baseada en grande medida na vella
estrutura rural e agrícola, e a moderna, constituída básicamente por un
nídio desenvolvirnento urbano e industrial. Ambas as duas teñen pontos de coincidéncia e se sobrepoñen dando lugar a unha terceira situación: a rururbana, mistura das anteriores, pero que adquire entidade
própria e un forte peso específico, ata o ponto de ser abando representativa e emblemática da Caliza actual.
A cuestión no momento presente -cando todo semella que a extensión do fenómeno urbano e rururbano se xeraliza- é como acadar a
modernidade sen perder a identidade.
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O meio no que a ociedade de envolven a ua vida
é produto da hi toria do er humano, alomeno , n a
proporción emellante ao do eu de envolvimento puramente fisico. O território é, de de logo, unha realidade
fisica e, en tanto que tal, debedor de tectónica , de r 'evo , da campo ición do olo, do clima ou da ve etacion.
Pero tamén o condicionan a infrae trutura produti\ a
e de comunicación, a edificación, me mo o própio e to
de asentar, de povoar (Viviré, obr todo, habitar, ublif aba Heidegger) ... ; o artificio de todo tipo inzado lo
longo da hi tória da pre enza humana aH.

a e pecificidade de e labor de con trución pern anente do território coa ua e tratigrafia de artificio , t1lvez re ida o xenuíno AD de cada povo
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e a conformación do território construído, e im~ lificando, contribuiron por un igual o tre labore básilo
-orde , caberia dicer- de toda intervención no meio i·
co por parte das colectividade que o transforman: a arde da Agric tltura, a arde da Enxeñaria e a arde da Arquitectura.

oq

rba

ue
uba
em
'O a1

Até hai ben pouco ( eis, ete lustro , como .moito) o galega , pelo
comun, tiñamos unha conciéncia global do no o território, conciérn ia
que era posíbel porque dominábamo a e cala das múltiple interv 1cións sobre el. Polo me mo, calquer novo artificio requeria ter en cor ta
a complexa cadea de interdependéncia que a ua implantación ia p10ducir de certo. O que hoxe chamamo impacto de todo tipo -ado fo
os sócio-económico , e me mo tamén o meioambientai - oían te1·e
en conta. De non ser a i, a re alta opo ición do afectado faria na agar, ou alomeno e corar perigo amente, o mellar pro ecto.
Lago viu o de astre de todo coñecido, con p rfi me mo de
rritoricídio, mais con caracterí tica fonda qu non na que ul imamente se andan a airear política mediaticarn nt c quívo ·o
alcurne de feismo.
Seguramente, ainda ser termo tocado fund , nalgunha cidad e
vilas de Caliza, a paso de tartaruga , n calqu r ca o, d x ito n n x..ralizado, ultirnamente ven e tentando pór cauto á iva mái igru ·¡.
cativas provocadas palas grande e non planificada tran formación
habidas tanto no seu interior como no território e no hábitat rural. T 1tase coutar o crecemento desenfreado e anárquico, ténta e dotar a p voacións de infraestruturas, equipamento urbano (educativo, anitário,
deportivo, sócio-cultural, asistencial,etc.) e tamén de espazos libre e
zonas verdes (parques urbanos, tratamento axeitado de espazos na ·
rais, etc). Pero, en case todos os casos, mesmo os máis louvados, estas
operacións coñecidas baixo o xenérico de planeamento urbano, adoe·
cen dunha eiva básica: no mellar dos supostos teñen tentado a resolu·
ción dos déficits desde unha perspectiva esencialmente cuantitativa. E,
para maior desgraza, mesmo esta resolución cuantitativa só se ven
especialnovomilénio

ee
atore
1

o
cepci
prirn
gas E
,Jola
iigru
;und
le ci
;:>art

É
con 1
van e
a pir
que e

Ev
vilas,
to, é
de ce
do rn
ques
devé1
rior e
nal, i¡
cieda
espc

Daniel Pino

ta vida
nunha
> purailidade
.e r 1etaci n.
luth a
J x to
1blif aio 10

>ern a) , t1l-

impiásirn
io iµic tl-

, pelo
iém ia
~rv

J·

~

ul i(vo ·o

d e
líl X -

gni ¡.
cións

T.
ptário,
•re e
na tuestas
tdoesolu-

'ª· E,
· ven

de que, quizais precisamente pola fondura da crise que padece o noso
país, non son profisionais capaces de cumprir ese labor tan necesário que,
repito, agora mesmo, escasea na Caliza.

É preci o d ñar pazo , qu utra cou a non é con truir ou recon truir t rritório, r olvendo a n c idad da povoación ao que
van de tinado , p ro d ntro da n ce idade hai que incluir me rno a
a piración , o de exo , por qu non, o rn mo oño . Por aqui ten
que com zar a con truir a nova cultura urbana.

O governo das cidades e vilas de Caliza durante todo o proceso no
que se xesta un aparente divórcio entre o rural e o urbano tivo como
[des ]norte a máxima de que a urbe, xa que logo, tamén a cultura
agramada nela, viña ser o referente culto e moderno, que era preciso
opor ao rural, concebido sempre como referente do atraso, económico e cultural e, xa que logo, rniolo e cerne de todos os nosos males.
O que governaron, no senso máis amplo do termo, as cidades e vilas
ne tes últimos lustros, armados de tan nefasto instrumento ideolóxico, foron quen de provocar os grandes desastres acontecidos no trata.mento do e pazo (de todo o território) no que hoxe [mal]vivimos;
porén -e i to resulta esperanzador-, non o foron para impedir que
agora teñan accedido a governar esas cidades xentes que, precisamente non tiñan abeirado nesa falácia estúpida. En tal caso, de ter algunha eiva a bagaxe conceptual dalguns dos que agora tentan darlle
rumbo (e pulo) ás nasas cidades, é xustamente a contrária: algúns
tics que de cando en vez agraman naqueles que ainda lles custa superar atitudes quemáis teñen de aldeano que de cultura rural.

Evidentement , o qu tán a preci ar hoxe en dia as nasas cidades e
vilas, arnai de e labor de xe tión da caréncia e de control do crecirnento, é a asunción de modelo aos que .referenciar o labor ininterrornpido
de construción e reconstrución dos seus espazos. A ignoráncia, a perda
do norde, a auséncia dunha cultura de seu -corno consecuéncia dos ataques contra a cultura xerada polo noso povo ao longo dos séculas, que
devén tanto dun uniforrnisrno falsamente internacionalista, mesmo anterior ao aldeanismo globalizador, canto por esoutro aldeanismo tradicional, ignorante e folclórico- son razóns rnáis que suficientes para que a sociedade e o poder non reparen no feito -só aparentemente contraditório-

A nova síntese, penso eu, ten que chegar dunha necesidade, e xa se
sabe: a necesidade pode devir en virtude. Esa necesidade non é outra
que a demanda que hoxe é mesmo acuciante, de planificar fora do
concreto território das vilas e cidades para facelo en áreas que, a
falta de mellar termo, chamamos "metropolitanas". É na necesária
formulación de obxectivos e estratéxias de orde territorial ampla, como se pode chegar a perfilar unha nova síntese entre o rural e o urbano. No que se consiga estaremos asistindo ao nacimento dunha nova
cultura que, herdando o mellar da cultura tradicional, asuma a sua
própria modernidade. •
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plasmando no papel,
nos documentos do Plano; a sua xestión efectiva poucas veces se acada, ou se concreta en lugares non previstos, totalmente desaxeitados
para a función que deles se demandaba. A lexislación vixente, hai
que dicelo, pouco axu'.fa. Até o de agora, porque e trataba dunha lexislación e ta tal, nidianente uniformadora e,
'J olo tanto, incapaz de
regula r o feito diferen...ial (mesmo o urbano)
Jo no o país. De de hai
:e ano exi te una Lei
io Solo de Caliza, pero,
o que atin e ao meio
irbano e, obretodo no
ue re peita á xe tión
Hbaní tica, ben pouco
e mellorou. Como tampouco non e mellorou no trata.mento normati·o acaído do meio rural, pe e ao e forzo por dotármonos dunha Lei
e Ordenación do Meio Rural, cuxa tramitación e aprobación semella
1torar en "invisíbeis alado ".

O urbani moque e en praticando ne te ano -agás moi pouca excepcións- tense reducido a unha cue tión esencialmente xurídica: o cumorimento (hai que dicer que teórico e non real) do equih'brio entre as carga e o beneficio que pro oca o próprio planea.mento. A preocupación
)Ola forma da cidade, polas leis do eu próprio de envolvimento e, non
ligamo , obre a forma e dispo ición da edificación, pasan a un moi e~do plano. on hai, coido qu tal cou a é obvia, un referente a umido
le cidad c en ningure . E moito m no ten habido cla.ridade no .reparto de r l ntr a cidad e o t rrit rio no qu a cidade insi.re.
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Xohan Vila, xornalista

XOHAN

VILA
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o mar non e so cousa
de pescadores
A pesca en si, incluídas todas as variantes de fresco e
conxelado, en mar ou en terra, representa só o 7,24% do
mar virtual, fronte o 14,7% da industria náutica e deportiva e por moi sorprendente que resulte, os governos do mundo cantan con máis cargos institucionais
(12,5% en total) adicados a coidar o ócio, que a organizar a xeito a indústria extractiva.
A permanente queixa rosaliana da falta de comprensión política sobre a indústria pesqueira e de nível de
representación non ten por tanto moita xustificación,
porque a clase política atende, por razón da sua própria
existéncia, as maiorias. O poder global canta ademais
cun 6,10% adicional de científicos e ecoloxistas, convencidos como caste das más prácticas dos pescadores.

Se queremos
seguir pescando
nos mares do mundo, teremos que
ser máis
conservacionistas
que ninguén,
traballar con máis
base científica que
ninguén e ser os
mais rigurosos cos
piratas.

Quixera destacar que o mar non é só causa de pescadores e ainda que sumemos a construcción naval
(3,75%), a indústria conserveira (2,53%), a acuicultura
(3,6%), os transportes (6,12%) e toda a indústria de
equipamento a bordo ou na indústria transformadora
(15,7%), chegariamos a un 37,9%. O resto son servizos en xeral, partos, sistemas de salvamento e de telecomunicacións, mercados e cultura (4,58%) porque existen máis museus e fundacións adicadas ao
mar que pesqueiros faenaban nas aguas controladas por Marrocos.

Véxome xa na abriga de aclarar que este avance de dados sobre o
mar, que por prirneira vez se publican, refírense ao mar virtual presente na Internet e proceden dunha mostra ou árbore enciclopédica
que reflicte axeitadamente a realidade mundial na Rede en máis de
trescentos países e illas.
Os problemas pesqueiros son vellos. Amasaron a sua faciana máis
preocupante cando un país como Narrubia, que acadaba a independéncia, plantou cara ao control sudafricano. Deseguida veu Canadá,
Marrocos e deseguido veñen Arxentina e outros países sudamericanos, organizados xa en foros para abrigar a transferir as frotas e indústrias ao país ribeireño.
A solución dada no prirneiro caso foi rexeitar a posición de Sam Nujoma e por sorte, xurdiu a oportunidade das Malvinas e en consecuéncia, un balón de oxíxeno para a frota de gran altura. Xa daquela, naceu
a posición diferenciada entre a Cooperativa de Armadores e Pescanova, asesorada esta última polos seus sócios sudafricanos. Quen seguiron os pasos do tándem Fernández-Paz Andrade, de apoio ao governo
nacente en Narrubia, son hoxe polo xeral os líderes do sector.
Parece evidente que a internacionalización das empresas do modelo
Nujoma permitiulles acadar tamaño e capacidade para desenvolverse
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en augas e de pacho doutro paí e . o ca o arxentino o
translado da frota foi especialmente forzado e en moiros
casos sen a capacidade admini trativa preci a, mái e:ue
nada polo modelo un barro unha empr . N n que di er
ten que a frota do banco canario- ahariano non chegm a
ter a mais mínima capacidade para actuar en bloque u
proceder a algun tipo de concentración mpr aria1.
Vai xa para dou ano , o re pon ábel d n gócio ia
embai ada en Rabat dixo claramente na ala de cor ·eréncia do Consorcio da Zona Franca, en Vigo, ue
membro do governo marroquina facian campaña b ca
o boca, no peirao do país, a forza de compromiso o
pequeno armadore locais, polo que a volta atrá r en
equer habia er po íbel coa intervención do no o R 1e
que a campaña tiña o apoio da prensa. inguén e d cidiu a inve tir cincocento millón en contrarre tala.

Se as causas van ir a pior, parece lóxico acoller e á receita que funciona: concentración empre arial para aca tar
tamaño, mellara na xe tión con per oal axeitado para E11presas de ámbito multinacional e inve tirnento en terra en terceiro ¡: aíses, para non ser alleos ás decisións nacionais. a Arxentina, chega 1on
ler os xomais electrónico da provincia de Chubut para dar e canta 1o
apoio local ás indú trias pe queiras e pañolas instaladas en terra.

É conveniente prestar atención ao feito ou mensaxe de que o F oblemas en Marroco teñen como olución pagar o de guace e ind nnizar os mariñeiros, como e a de aparición de catrocenta empr a
fose unha cousa de menor irnportáncia. A clave é que a catr cen 1
empresas son indú tria a flote, porqu todo pod mo imaxina o
que acorrería na Castellana e na Comunidad d Madrid p chaf ' TI
de golpe catrocentas empre a .

Se queremos seguir p cando no mar do mundo, t r rno 1e
ser máis conservacionistas que ninguén, traballar con mái br,e
científica que ninguén e ser o mái rigoro o co pirata . g1ir
dando mostras de preocupación por rnpr a ou patrón d tidu,
prexudica o sector e especialmente a imaxe do p cador qu rnfren as consecuéncias.
A concentración debe permitir tamén reorientar parte da achvi a·
des cara a acuicultura. Grécia ten invadido o mercado español con
vendas directas, logo de utilizar fondos da UE de xeito irregular para
potenciar o sector, e as autoridades deben controlar a importación q e
chega por vía aérea aos mercados centrais, especialmente na calidade
e identificación das espécies. A tecnoloxia permite xa hoxe explota·
cións de engorde incluso no mar aberto e as autoridades autonómicas
deberían analisar e impulsar estas actividades.
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Vexo pala fiestra como dou pesqueiros arrastran pala praia de
ato e lembro un libriño de Quique López Veiga e outros, na súa
apa de biólogo, na que afirmaba que daquela era posíbel pasar
:i cuarenta rrlil tonelada de peixe na co tas galega ás duas-:nta mil. Xa quixeramo hoxe a cuarenta mil, pero os dous
ra treiro de Pato que pillan a cria de ardiña e xurel que fuco
acer a veda, fanme pensar que non amos bós nen con nós mes1os e que quen debe adoptar medida egue coa política de deiar fa cer. Unha liña de actuación que aceita fatali ta ou interesa-

<lamente que non existen solucions por fóra do caciquismo, ainda
que habelas hainas.
Non creo que a pesca extractiva teña os dias contados, pero a borrasca
non pára de medrar. Esperar que a UE o solucione todo en plena voráxine
da globalización é moito esperar. Coido que as solucións dependen da
vontade no camiño das concentracións, internacionalización, valor engadido na comercialización, criación de grupos de presión e diversificación.
o naso mar ímolo deixar. Non quera que me pase o de Quique.+
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CASA
DEL LIBRO
LIBREIROS DENDE 1923
Servicios complementarios:
Fondo dit ria/ tabl d 120.000 títul en ast lán galega, inglés,francés e noutros idiomas.
J I1~forma ·ión b ·bliográfica nacional e internacional.
J lmp rt ión I exportación.
J 1 di i 'n de atálogo especializados.
J ub · rip ión a re i ta nacionais e internacionais.
J Tarxeta de cliente.
J Departamento de crédito.
J
rvicio per analizado a institucións e universidades.
J Envío nacionais e internacionais.
J Textos escolares, universitarios e da UNED.
J Actividades culturais na librería.
J Axuda profesional para a implantación de bibliotecas xerais e especializadas.
J Venda por cárreo, teléfono, fax e correo electrónico.

CASAJDEL_¡gIBRO
especial novomilénio

CI Velázquez Moreno, 27. 36202 Vigo. Tel.: 986 441 679
Fax: 986 227 517 ·correo electrónico : vigo@casadellihro.com
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As potencialidades de
Ferrol están á vista de
todos e de todas.

a1

d
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A beleza das súas
paisaxes, a súa
situación xeográfica estratéxica, a tradición
tecnolóxica das súas empresas e a
cualificación dos seus traballadores sitúan
á cidade no punto de despegue que lle

Ne

permitirá gañar o futuro.
Su

O Concello de Ferrol
traballa para que ese despegue se
produza nas mellares condicións:
activando iniciativas de crecemento

Ce

económico, ordenando e desenvolvendo

Ti!

urbanisticamente a cidade e fomentando
a recuperación integral dos entornos

Pe
Sé
no1

naturais para asegurar a calidade de vida
dos veciños e veciñas

1

Vi:

Dé

esp4

Uxio Labarta

UXIO

LABARTA

O mar que non temos
a isa, tripa polo carniño de acordos privados, empresas
mixtas e a transformación.

Benquerido Ramón:
Acompañado dunha certa preguiza de verán, acordei dunha conversa que mantivemo hai uns dous
n1s na que falando de mundo galega , intetizaches
r· umen to e opimón obre da pe ca nafra e-concepto 1ue che tomo de pre tado para título destas miñas
eD~xións. A partir de aí, acordei dalgunha boas ra, 5 para eren o m u interlocutor na abriga que a u1 ao aceptar a invitación de Afon o Eiré para cola~, r no número 1000 de A osa Yerra . Entre e ta ra1 , amai da tua Ionxanía do mundo da pe ca, o que
ro que faga mái <loado para o mái achegárense
.as reflexións, e tá o feito de que ao cabo falamo
exente con vida na linde da Terra Cha, lonxe do
do que temo e do que non.

O mar galega no máis fondo abandono, mesmo coma hoxe.

No mar galega non
ternos moitas opcións no curto
prazo,
mais ternos
a de non estragar
máis o que hai .

ndo ti mai eu no coñecimo había unha flota ben a entada nos
de lonxe, e tamén e encendían o primeiro fachas que avi ado rumo da pe ca do no o mare . O mar de fóra de envolveuo medio dunha liarla de dou xeito de re olvérense o eus pronas: quen reclama a intervención do e tado e quen, en renunciar
'>S

t

No imaxinario pesqueiro galega só se asenta a pesca
de fóra que reclama soporte do Estado. Sorprende que
análises formalmente incompletas sexan socialmente
hexemónicas: validouse o aserto politicamente correcto de
que antes de entrar na Unión Europea, Galicia, e <liso
España, era un país hexemónico na pesca, e que dita posición se perdera por unha política predeterminada de
arrumbamento por parte da Unión Europea. Galicia, e
lago España, é a principal potencia pesqueira na UE, o
mesmo que un grande consumidor. Mais non concordan flota e consumo coas posibilidades de pesca nas augas propias. O aprovisionamento do mercado depende fundamentalmente das colleitas da flota
en terceiros países e máis das importacións. A flota española pesca en
augas alleas os dous tercios das súas colleitas, e amais <liso importa
outro tanto como o que pesca (1.3 millón de Tm). E das descargas de
augas propias (unhas 700.000 Tm) 250.000 son de mexillón galega.

[S U B S C R E B A S E ! !
...... ............................ Apelidos .......................... .. ................. .

Cód. Postal .. ............................... Teléfono .. .. .................................. .

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

Povoación ... .. ....... ........ ....... ........ N.l.F. .......................................... .

~orne

Província ............ .... .. ..... .............. País ..... ............... ........................

Suscrébome a A Nosa Terra por un ano/semestre ao prezo de:
O Gallza/Estado/Portugal 9.000 pta/ano 4.500 pta/semestre.
O Europa 11 .000 pta.
O América e resto do mundo 14.000 pta.

a) Subscrlcións para o Estado español O Talón bancárlo adxunto.
b) Para o resto do mundo
O Xiro Internacional a nome de A Nosa Terra. Apdo. 1.371 Vigo.
O Cheque bancário adxunto.
O Visa.

, Pagamento domiciliado
Banco/Caixa de Aforras .......................................................................... .
Conta ou Libreta

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Titular .......................................................................... ......... .... .. .. .... ......... .
Povoación .................................... Provfncia ............ ....... ......................... .
SéNanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á mina conta, os recibos que ao meu
noma lle sexan apresentados por Promoclóns Culturals Galegas S.A. (A Nosa Terra).
Data

Atentamente (Sínatu ra)

Pagamento con cargo ao meu cartón de crédito
Visa N2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l
Data de caducidade do cartón (imprescindíbel) .......................................... ....... .
Nome do titular ...... .................................................. ............ ............. ................ .....
Sinatura do titular (imprescindíbel):
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OPINIÓN

Uxio Labarta, biólogo

No barafundo demagóxico do mar, houbo participación de todos. A partir do 95, épica do Estai e
cambio de goberno no estado, asisa a demagoxia:
No 97 as empresas mixtas
como alternativa para a
pesca toman carta de natureza galega. Algunhas
organizacións empresariais decláranse ao fin a
prol da in ternacionalización, rompendo cun
discurso proteccionista
dos mercados mantido
ata entón. A realidade que
xa se vifía desenvolvendo
dende hai anos asúmese
publicamente. A partir de
aí a pesca segue onde estaba, ou mesmo devala a
máis velocidade: nova política da UE, peche defini- •
tivo de Marrocos, e o xa
eterno esquecemento do
nos o mar ... As alternativas que se escoitan do goberno van sempre da man
das mixtas. ¡Ver para crer!

certos paralelismos con
aquel falso debate do
abandeiramento español
primeiro, galega despois,
dos barcos verbo das
mixta . Sempre acreditei
que unha industria do
mar d pa ado, de pres nte e dende logo d fu.
tura no mar galega era o
rn illón. Pa eniñam nte
a r alidade vaino da ldo
a razón.

Mais nese devalo comeza unha reflexión sobre o evoluír económico
do mar galega: É de agora mesmo cando o goberno galega e algunhas organizacións empresariais fan unha proposta radicalmente anovadora para a revisión da Politica Común de Pesca: A regulamentación por medio
das Cuotas Individuais Transmisíbeis, como alternativa verbo da
rexionalización proposta por outros países. Mais esta posición que
encerra unha profunda revisión sobre dos criterios de acceso aos
recursos de propiedade común, asumindo posicións de liberalismo
económico, non se explicita cómo se enxerga na política desenvolvida no propio mar galega, onde os principios que de feíto se aplican están máis proximos da "rexionalización", e onde se segue a
descoidar a recuperación dos recursos da beiramar, encuberto "o
non facer" nunha mesta espesura de normativa legal confusa e
irrelevante para os seus ditas obxectivos.
Mais ese aires de liberalización son desiguais para con unhas e
outras actividades do mar, porque se de certo a aplicabilidade de
determinados principios presenta problemas, unha politica aínda
intervencionista en sectores empresariais como o mexillón e a
acuicultura, e dunha outra marieira no marisqueo, contribuirán a
eivar a sua capacidade produtiva e competitiva. E así, seméllame a
min que discursos moi vivos encol da industria mexilloeira teñen

[40]

Man teño tamén qt e o
mari queo ó de pe~ ará
cunha fonda tran fornación da organizaciór , a
tecnolo ía e o i tem. de
tenza da praia . Po 1ue
o mito poden ef uir
endo mito , mai o rto
é que temo un mer ido
dunha 30.000 Tm de
amei a , e a prodm 1ón
galega non vai mái alá
dunha e ta parte ce e
mercado. Seguiremo antropolo icamente c mpracido na cultura do
carbonato cálcico, ma a
ameixa ven da Italia
produce 90.000 Tm.
1

Certo ' tam 'n que, como ás veces declaran algún axente ociai , nunca h ub un ¡ receso tan acelerado de p rda d empr go na p 'Ca, mai t ñ l ara
min que sen ere ta unha actividade de paí atra ad , ó f i m·
ha Galicia pró pera a pe qu ira, o m moque certa d la mi ra \te,
cando na do interior era mi eria. L mbr a cab gu r t rica~ ao
redor da no a capacidad tnica para mar m llan, cando filamos en termos económico tam n humano , alg a í orno a 1 · nvalidación polo gob rno portugué do ir á gu rra africana por andar nos doris á pe ca do bacallao. A cu ti n para ta perdc de
emprego é cál é o empr go alt mativo. A non qu c r
mig an·
tes doutras nacionalidade (africano , latinoam ricano ) trabal an·
do na flota do mar galega.
Por iso Ramón, no mar galego non ternos moitas opcións no
prazo, mais ternos a de non estragar máis o que hai. Concentración
empresarial, integración vertical, acceso aos recursos de propied1de
común, tecnoloxías, mercados, emprego, seguen sendo elemento8 de
debate necesario ... Por iso, se cadrara, mellar sería atopármonos un
día calquera no Gaibor e seguir a falar de todas as Galicias.
Saúde e sorte. +
especialnovomilénio

OPINIÓN

María Pilar García Negro, sociolingüísta e profesora de Linguo e Literatura galega

MAR I A

PILAR

GARC IA

N EGR O

Nac

O século XXI para a cultura galega?
ra con espectáculo, fes ta con fas to, produción conti·
nuada con pirotécnia dun dia ou dun verán. Luxo pa·
ra a propaganda, magnífica "ho pitalidade" para todo
os intermediário , mi éria ou orzamento de ub i téncia para todo o demai ...
COPA .- Si foi eficaz e ta política no cultivo do omNada nos vai vir
1úfero,
do ane té ico e da aparéncia. O folklore pL mi·
baixado do ceu:
tido na ditadura dilata e traordinariament a úa
habemos ser nós,
mar e de actuación e, empr que conviva co pr 1duas galegas e
to da "E paña cañí", erá admitido e ibido (ve l·
galegas, quen, co"Luar" na TVC). Que non pretenda o folklore g ego
lectivamente, insamo trar- e como peza fundamental da nación 1e o
tauremos unha nova
criou e arrequeceu; que non ou e conviver con m ica
naturalidade no
clá ica, ali ta de mú ica moderna, todo tipo d e.
século XXI: a de
pectáculo clá ico ou moderno , tradiciona ou
construir e receber
avangardi ta . on: para i to a no dan convem ntemente enlatado todo o que intere a vender, fi ar e
todo como público
con umir da cultura e pañola ou da norteameri ana,
en galega e desde
que para algo e tamo nun mundo democrático, i o i,
Gal iza.
Hoxe, vinte anos cumpridos de dispositivo legalcon Amo Univer al... Copa para todo o que repr en·
te poder e triunfo fóra -galega incluído -, pu rela
institucional autonómico, segue habendo anémia e separa o de dentro; que nunca debe deixar de er "pequeñito" e 'en·
gue faltando autonomía verdadeira, só que con máis elementos de
confusión, ainda que, tamén, con máis síntomas alentadores do que
trañable", isto é, pre cindJbel...
hai duas décadas. Poñamos sobre a mesa as cartas, os paus da baraÜUROS.- Somos ouro, como xa e dixo, en toda a no a traditi 'lOn
lla:
atraizoada e ternos, hoxe, unha auténtica canteira de riqueza e p cenBASTOS.- Pode-se dicer sen hipérbole que elementos represivos da
cial extraordinário . on orno , en ab oluto, un de erto nen un esi·
máis ráncia estirpe seguen actuantes na sua presión negativa sobre a
deratwn: hai de todo e obre de todo e crito na literatura actual, 1ro·
cultura galega. O seu veículo, o idioma, ainda non ten, na proporción
<lutos cinematográfico perfeitamente digno e competiti o ; au m
e na medida posíbeis após vinte anos de experiéncia autonómica, a
e autores teatrai ou intérprete mu icai que ó preci an protecc Jne
devolución que precisa, no ámbito público-cultural, unha oralidade
exibición; moita xente moza e madura que pede a berro locai ara
que vai a menos. Segue reprimido e, no mesmo rego, secundarizadas
actuaren, circuíto , colaboración da rádio e da televi ión públ a ;
- ou inexistentes- moitas modalidades que caracterizan unha cultura
millenta lugare do paí que e peran de nó , o gal o e a gak Ja,
adulta e moderna. Bastos para a protección sustida d9 impresionante
o reencontro nece ário de coñecimento, de aprezo d propag da.
património histórico-artístico que ternos; bastos para unl1a política
Ternos unha nación de ouro, non de plástico n n de purpurina ...
protectora do teatro, a música e a danza, que as leven polo país
adiante coa variedade e dignidade que merecen; bastos para as biCualitativamente, o ouro vale moito mái do qu o ba to , a
bliotecas, arquivos e museus, abrigados a unha subsisténcia non expada ou as copa (como o ete v lo na "e coba" ... ), mai unha
pansiva precisamente ...
tura autónom a, con vocación d tal, non pod viver n cri e pe1 na·
ESPADAS.- O ferrete da discriminación orzamentária é a espada
nente de ine tabilidade e de d finición. Aba , o ponto de par da,
moderna que se espeta inmisericorde no carpo dunha cultura que, a
é suficiente. Necesário será, portanto, que o ouro a copa de
efeitos públicos e normalizadores, podía dar moito máis de si. O Esverdade (non as estupefaciente ) conxuren o pod r e a fun ción do
tado, no que lle toca, incumpre as suas abrigas co mesmo "desparbastos e das espadas. Nada no vai vir baixado do ceu: habemo. er
pajo" con que vén vender á Caliza fume de propaganda en matéria
nós, as galegas e galegas con re ponsabilidade de persoa adu tas,
de infraestruturas ou de axuda a sectores económicos básicos para o
quen, colectivamente, politicamente, instauremos unha nova mtu·
país. 2.500 millóns de pesetas receben alegremente os empresários
ralidade no século XXI: a de que, culturalmente, podemos c~n truir
taurinos para lles subvencionaren a incineración dos tauros previae podemos receber todo como público en galega e desde Caliza Só
mente torturados na lida: nunca cantidade semellante receberon os
asi a enorme matéria cultural de que dispomos se dotará de todas
castelos galegas, nen a Muralla de Lugo nen, moito menos, a cineas formas precisas, en tamaño e en calidade, en artífices e en públi·
matografía ou a música galegas. En perfeita sintonía de submisión e
co, para toda a povoación e non para unl1a elite redundante. A cul·
compracente masoquismo, os responsábeis autonómicos renúncian
tura, xa que lago, dunha nación formada e que se orgulla de si, do
ao seu deber de reclamaren diñeiros e actuacións e confunden cultuseu pasado e do seu presente.+
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Logo cumprirá cen anos a cabeceira deste semanário
que, neste número mil da etapa actual, representa a
continuidade teimosa de seguir tecendo a história do
país, desde dentro del mesmo e con vontade de representación do que somos colectivamente e do que aspiramos a ser. Tal cal a cultura de noso que, historicamente, na contemporaneidade que aluma o século XIX,
veu constituir unha formidábel arenga ontolóxica, que
se proclama através da exibición en positivo da língua
nacional, a escrita da sua história, como signo dun povo con direito a existir autonomamente, e a utilización
da literatura como magno espello da civilización galega, do seu ser económico, sociolóxico e psicolóxico. A
cultura asi restaurada chega ao século XX con vocación
de actividade e de produto público, senda o grande
megáfono desta nación, en tempos en que a armazón
institucional nada axudaba -antes ben, negaba e hostigaba- a representación do universo galega.
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por CARMEN VIDAL

LITERATURA CON MENOS ANOS
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Nacimos no tempo de Cravo Fondo. Corria 1977 e un grupo de mozos xuntábanse en Compostela para publicar os seus poemas. Cun manifesto reivindicaban a posibilidade de seren escritores galegos. Pasaron mil números. O panorama mudou e xunto aqueles mozos de entón hai hoxe escritores nacidos despois da aparición de A Nasa Terra que xa publicaron vários libros individuais. Case todas son mulleres -algunhas xa moi coñecidas no mundo literário- e case todas
ven con normalidade o feito de asinar libros con tan curta idade. Confian ter nas suas mans o
futuro da nasa literatura.

fins de 1999 a editorial Letras de cal, criaor poetas mozos como plataforma autotionada para publicar o novo criadore ,
ou unha antoloxia eleccionada co voto
ronsello editorial entre o autore que e
on a coñecer no ano noventa. A nómina
prendeu o próprio promotore da iniwa. Uns cen poeta publicaran o eu pri'ro libro na década que ne e ano remataEn D'Efecto 2000 recóllense poema de 21
ore e a mo tra dá tam n a radiografia do
, 1ero mái vi itad entr o rnái no o :
ralidade de propo ta tética , dinami J social, de acralización da lírica, coincincia de vária xeració n activo, r nova)n e ruptura e unha fort pre éncia da
ulleres.

1

1ta1

1ÜU·

;truir
a. Só
udas
úbli' culi, do

Entre os antologado en D'Efecto 2000 atóase Iolanda Ca taño (Santiago de Campo ti>la, 1977), unha escritora que ten catro libros
JUblicados desde que hai ei anos apareceu
•'On forza no noso panorama literário. Estudaba COU e tiña dezasete anos cando publicaba o seu primeirÓ título, Elevar as pálpebras
(Espiral Maior, 1995), avaliada xa co prémio
Fermín Bouza Brey. Virian logo Delicia e Vivimos no ciclo das erofanías, libros que a converterian nun valor en firme na nova poesía galega. Cinco anos despois do seu batizo literário, Yolanda Castaño surprenderianos con
especialnovomilénio

Edénica (Espiral Maior, 2000), unha antoloxia
da sua obra publicada xunto cun CD no que
ela mesma interpreta musicalmente os seus
poemas. "Sempre se deu o fenómeno dos escritores novo ainda que agora poda parecer
máis palpábel. De todo xeito quizais se este a a magnificar a rnocidade, que non pode
er un valor en i me rna", afirma Castaño.

"Estudamos no ensino a
obra das que hoxe son compañeiras literarias"

Yolanda Castaño

Para a autora de Vivimos no ciclo das erofanías, dous son os elementos que conforman
a xeración da que ela participa: "contamos
coa língua galega no ensino e toda a nosa literatura como base de referéncia directa. Estudamos a obra dos que hoxe son compañeiros literários corno Manuel Maria, Xosé
Mª Álvarez Cáccamo ou Cesáreo Sánchez
Iglésias e vemos por isa con máis normali-

A 1iteratura
CO n m e n O$

ano$

dade o feíto literário. Existe boa comunicación entre todos nós e, neste sentido, coexisten vários rexistos nun mesmo tempo".
"Definitivamente". Tallante é Yolanda Castaño cando se lle di que a sua xeración é menos "militante" que as anteriores. Entende ela
que ese é un signo dos tempos e un proceso
que camiña de xeito progresivo, "a mocidade
está un tanto máis desencantada, como se esti vese de volta de moitas cousas". Sen embargo, ela distingue entre o camiño que vai "da
poesia cara adentro e o da poesía cara afora".
Cara afora agraman na xente da sua idade ternas como a insubmisión, a solidariedade ou
o ecoloxismo, "un sentido do colectivo que
explica a criación de grupos". Pero da poesia
cara adentro atópase "o individualismo á hora de criar, a busca de cada autor da sua própria voz, o que conforma un panorama heteroxéneo, de pluralidade e mestizaxe que é a
clave destes tempos".
Se tivese que facer unha autopoética, Yolanda Castaño falaria de "busca" continua xa
que confesa que non gosta de ter definida a
sua própria voz. Recoñece que na sua traxectória, xogaron "condicionantes caprichosos"
que, no seu caso, puxéronse da sua parte.
"Pode haber neste momento grandes xénios
que non teñen nada publicado. Eu síntome
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afortunada" afirma, e, enrre os feítos que marcan a sua vida literária,
coida que acadar o Prémio da Crítica española foi o que máis repercusión deu á sua obra.
Mulleres e poetas
Yolanda Castaño é mullere poeta, características ambas que priman no grupo de novas criadores
con libro publicado. Repítense,
por exemplo, en Maria Lado (Cee,
1979) a quen Leh·as de Cal lle brindou a oportunidade de ver editaOs poemas de Suso Bahamonde xa circulaban polos bares a ntes d e
do o poemário A primeira visión. seu primeiro libro.
Sen embargo, á obra de Lado fóronse achegando os seus leitores
desde outros suportes, revistas
mos a recitar antes de ter nada publicado. A
-¡Arre Sentelha!, Feros Corvos ou Dorna-, lirelación co público é diferente. A min deume
bros colectivos -Nós, Rumbo ás illas, Mar por
un empurrón. Cada vez que me lembro do
medio, D'Efecto 2000, Narradoras- e, en especomezos lendo todo aquilo <liante de xencial, na manchea de recitais nos que particite .... !". Atreveuse Maria Lado epa ou a forpou da man do Batallón Literário da Costa
mar parte do que ela chama "panda de alada Morte, aquel grupo de militantes poetas
que levaban a poesía a tascas e festas, sobretodo na comarca que lle deu nome.

terarios

cráns", é dicer, mozos e mozas que andan metidos en mil histórias relacionadas, dunha ou
outra forma, coa cultura. Por exemplo, ela
mesma. Estuda Filoloxia galega -dado que tarnén se repite en várias das poetas- leva ano

Vender o próprio libro
o último me e Su o Bahamond
vária apre entacións pública do eu
mário. "Mái que nada para vender o 1
que a editorial poda acar outro. Pre
me o tema para rnanter vivo o pro ectc
para rnin, foi unha e plo ión", cornent.

Maria Lado fala co sutaque da Costa da
Morte. "O Batallón Literário foi importante
para todos nós. Os que eramos novas corneza-

pero participan en grupos li-
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Para Maria Lado public r fo¡
"importante" , no eu ca IJ, tamén "barato". "Dáno opor unipublicar o
dade de mover o te to , de preen tal o publicamente e n nha
editorial que ten un co r ello
grande e múltiple. Letras d( ~al é
un pro ecto intere ante e agora a p bilidade de publicación, en er fác i on
maiore que ano atrá ",e plica.
Tamén a Letras de Cal e lle debe a pt
ción do primeiro libro de Suso Bahan
(A Coruña, 1978). ÓXido nas flores da tard
vérteno no único autor masculino que
zamo nado de poi de 1977 e que xa t
libro á venda. Rise coa consideración e t
de que a " urpre a de ta eración e tá I
e ia feíta por mullere ".

A sua escrita é individual

Coméntolle que na lista da reportaxe as
mulleres son a imensa maioria. "Non esperaba esa proporción, pero o feíto é que hai
un incremento grande de mulleres na literatura e todo o mundo é consciente de
que iso sucede. Tamén é algo habitual que
os novos comecemos pola poesía", aponta.

no mundo de teatro coa compañia
Eis, e continua a sua carreira literária que dará en breve un novo poemário, Ca a Atlántica e casa cabaret
( airá en Xerai ). "Posibelmente a
militáncia política exa menor pero
a cultural egue exi tindo. Todo
e tamo implicado en moitas iniciativa e i o tamén dá pontos de
vi ta mái plurai ", afirma.

lica1nde
concaliun
tenpo-

ma
COI

col
de.
ép
po
vo

su
tal

te_
en
ri

pG
er
fe

fes
qu
·ixo
ioe·o e
pa¡ue,

Ex-

sa:

tá

e
rr 1

q
h

A escrita normal
Cando viron a lus xa Franco tiña morto. Cando estudaron a íingua e literatura galega formaba parte dos seus planos de estudo. Escritores
cos que comparten recitais e encontros aparecían nos seus libros de
texto. Son os novos escritores, todos eles nacidos despois de 1977 data da saida de A Nasa Terra- e que teñen nas
librarías ao menos un libro individual publicado.
Un como pouco, pero hai tamén quen, con menos de vintecinco anos anda polo cuarto título
impreso..Trátase dunha xeración que vive o feíto
literário con normalidade e que se gaba da cantidade de información que manexa. Coidan maiormente que non é obriga do escritor ser militante

en diversos frontes pero non refugan sen embargo o compromis1· on
causas sociais como o ecoloxismo ou o antimilitarismo. Mália a idar. os
seus cuniculos son amplos e a maioria participou ou colaborou n un
momento con grupos literários formados por mozos e mozas. A ra,
entenden o feíto literário de xeito indivi 1 e
así talan todos da pluralidade de liñas e · 1tivas que hai arestora abertas. Yolanda C",tai\o, lnma López Silva, Maria Lado, Emma edreira, Emma Couceiro, Suso Bahamonde, 1 edícia Costas, Maria Canosa e Eva Moreda flanes da nova literatura galega da que son protagonistas de máis curta idade. +

Hai quen con menos
de vintecinco anda
polo cuarto libro.
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plosión Letras de Cal e "l~adeira" o Bat~
llón Literário no que el se mtegrou cando tiña dezanove anos. "Cómpre comezar por
recitar. E recitar en bares e mas mellar que
en institutos e centros oficiais. Aí nacen tamén os proxectos conxuntos", explica Bahamonde quen, como reza na lapela do seu libro, garda do tempo no que participou no
grupo poético da Co ta da Morte "moitas
am 1,,ades, moita copas e alguns libros colecti os como ós, Rumbo á illas e Mar por
me J" . Tamén é certo que da ua etapa en
Co 1postela, o poeta con erva a ime mo
"n1 boas amizade , moita copa e o libro
cole ti vo O entrelazo das palabra ". Coincide: ·a que fai o peitar que a di tintas
ép• s da vida do poeta e van definindo
po r oi boa amizade , moita copa e novo bro colectivo . Aponta Bahamonde na
su presentación que Óxido na flores da
tai non é o eu primeiro libro. Título anter ·es son Estradas, Campamento Rem e Poerr io absurdo. Que foi dele ? "Son poemáriL ue e pasaban. Deixában e en Comp .a nun bar e a xente os lia. De cando
z levábao para a ca a e era e a unha
fe a de achegar e á literatura".
0

os
un

Outra das características que a ficha de
apre entación de Emma Pedreira comparte
con vários membros da sua xeración é a
activa participación en grupos literários
mái ou menos estábeis. a dela signifícan e o Verme Verde e o Colectivo Poético
Humilladoiro. As ideas está máis claras
cando se discuten, para min participar en
colectivo é importante como tamen o é
/1

"A literatura
española arrasa
con todo"

seu poemário e tá compo to de manife s que falan do cotián. "É reali ta porqu rata tema do dia a dia, de per oa da
Interé ame darlle importáncia á causa iviai , o grande tema da poe ia e tá amén na vida de todo nó ", explica.
C •alle definir a ua eración e, ao que
n e; acer ta é a facer unha non-definición,
q dicer, aponta que " difer nt porqu
h ie todo, atípica a car c r d caract rí ~ comun mentr
m nta dúbida oa "explo ión" da qu
falaba apena
tre ano e qu agora nota "moito mái
gada". Recoñece qu , n todo ca o, é
' eno militante porqu nac u na d moc cia e bu ca mái a criatividad " pero, enmanife to manif to, a l áille un
eixo o "a literatura e pañola arra a con
do e a poesia galega ca e non e vende".
/1

on

ma Emma. E certo é que o seu currículo está cheo de trunfos en concursos literários, a
comezar polo Johán Carballeira do Concello de Bueu que foi antesala do seu primeiro libro, o poemário Diario Bautismal dunha
anarquista morta, publicado por Espiral
Maior, editorial que tamén se ten significado no labor de apostar polos poetas máis
novos. Un libro de Emma Pedreira, Bestiario de silencios, inaugura tamén a recén criada editora Madame Mir.

Se Suso Bahamonde ten poemário na
gaveta, á poeta Emma Pedreira (A Coruña,
1978) non lle queda nada en publicar. "Está xa todo o que escribin. Tiven moita sorte.
Gañei concursos e iso permitiume que tivese máis fácil a publicación e mesmo algunha editorial chamoume para publicar como
o caso da portuguesa E di~6es Tema", afirespecialnovomilénio

Suso Bahamonde

formar parte de recitai porque no momento v como on ab orbido o teu versos
dách folgo para eguir. Tamén é a maneira d dar a coñecer un xénero que ca e
nunca ocupa un lugar nas li ta de libros
mái vendido . Compre chegar ao espi.fi.azo do leitore e i o fai e coa própria voz",
afirma. Ne a orte de encontro aparecen
tamén o membro da anteriores xeración , co que comparte cenário literário.
"É un bon momento para a convivéncia,
aquel era un segundo rexurdimento e nós
fixámosnos neles a cada paso", di.
Fervor e agóbio
"Non tivemos que buscar ese contacto,
aparecemos coa posibilidade de conviver con
eles. Somos como unha edra, todos entremisturados", coincide a outra Emma, convencidas todas de que calquer sorte de encontro
xeracional lonxe de ser conflitivo semella

Yolanda Castaño na fotografía superior e , na inferior, María Canosa
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Coida Couceiro que, de
certo, a "introdución de novas temas" veu da man das
mulleres e non só das novas
pero, en todo caso, engade
que "hai que estudar as
propostas individuais de
cada unha xa que on moi
diferentes entre i e non
existe unha poética feminina". E como é a sua poética?
"Definiu e corno de intimi rno exaxerado ou radical
pero eu go to rnái de falar
na con trución dun eu poético que, corno todo te to literário, é ficcional. Interé ame perfilar un mundo poético próprio, máis lexítirno
que sincero. Ao fin, entir
sentirnos todos pero i o non
é a literatura".

Maior.

mesmo ser un bálsamo sanador. Senón cal, si
terra se botou por riba de calquer polémica.
Case catro anos pasou Emma Couceiro
(Cospeito, 1977) sen escreber despois de
darse a coñecer con Humidos.as, co que gañara o prémio Espiral Maior cando ainda non
chegaba aos vinte anos, e oferecer tamén As
entrañas horas (E. do Castro). Cal foi a razón
desa parada? "O. comezo foi fervoroso e
ocúpache moito esforzo na vida. Logo veu o
agóbio que me levou a deixar de escreber e é
agora que comezo a facer causas novas". É
así Emma Couceiro a única das consultadas
que confesa sentir nalgun momento vertixe
pola presión da carreira literária. "Son poeta
porque escrebo, pero iso non me soluciona a
vida. Como di Yolanda Castaño -grande
amiga e, segundo .ela, madriña xunto con Rafa Villar do impulso inicial para que se
presentase a un prémio- teño máis cantas
pendentes coa vida que coa literatura, interésame máis", confesa.
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Con novela ao catorce ano
Se máis sonoros e tán a
ser os nomes das poeta , hai
tamén na nosa literatura e critoras de menos de vintecinco anos que xa asinaron
libros de narrativa, relato
pero tamén novela . A mái
coñecida de todas ela é Inma López Silva (Santiago de
Compostela, 1978) que gañou hai xa cinco
anos o Prémio Rua ova coa novela eve en
abril e posterioremente publicou Ro as, cor-

"Non é causa do noso tempo empezar tan
novas. Carvalho Calero era case un adolescente cando se deu a coñecer corno escritor",
afirma. A sua traxectória comeza, como a
maior parte dos da sua idade, gañando un
concurso literário. No eu caso, o obxectivo
era conseguir o carta para unha viaxe a
Alemaña. E gañou. Lago foi e animando a
continuar, en especial e crebendo relatos ,)or
unha razón técnica que a própria autora xplica: "Agora e tau e crebendo unha nO\ ~Ja
pero até agora adiqueirne fundamentalm€lte
ao relato por falta de tempo e tamén or
ent.ido práctico, qu r dicer, por e perimer ,ación. Son con ciente de que á miña id de
prodúcen e cámbio e e a mudanza pocen
afectar o tempo de elaboración dunha nO\ 'Ja
que é arredor do dou ano . Co relato l: 1 co o meu e tilo".
1

Para Inrna López il a a ua xeración xperirnenta cámbio "de de o ponto de ta
da atitude porque vi imo outro tem o,
non e tabamo na marte de Franco e ag ra
preocúpanno cou a diferente e vivin
doutra forma a literatura. óta e mái 1a
poe ia na que se bu can maneiras altem j .
vas para chegar ao público". Para a na1 adora, o autore do eu tempo on, front a
xeración anteriore , "mái libre " e i o ~
nifica que non teñen "pre uízo nen ta 1pouco por que u tificarno . Xa non v 1 1mo o ano no que o galega e taba pe i do ocialmente e podemo dicer o que r
peta". Láia e da incerteza do futuro n n
"pai non normalizado" pero non e re i e
a mo trar e optimi ta, a alando a ua p 1ción polo feíto de que "nunca publi u
tanto como agora".

"O comezo foi fervoroso
pero lago ven o agobio"
Emma Couceiro

vos e cancións (Galaxia). Licenciada en Filoloxia Galega, o seu traballo literário non pasa
só pala criación. Inma López está a facer a
sua tese doutoral sobre a construción do canon no teatro galega contemporáneo e como
crítica e autora colabora en diversas publicacións como Ágora, Doma, Citánia, Grial, Revista Galega de Teatro e O Correo Galega.

Con catare ano e cribiu a ua prim a
novela Ledícia Co ta (Vigo, 1979). Tiña d
mái cando rematou Unha e trela no ven i,
obra que enviou ao pr mio M rlin que 101
a Edición Xerai d cidiron publicar. "A n ña ilusión era publicar d d gu tiña cat ce e cribia unha novela por ano. Para min 1
literatura é un xeito de vida" afirma.
Non agacha Ledícia o seu ímpetu literário. Entre rnans di que ten unha novela, un
libro de relatos e un poemário. E fala da litera tura coa norrnalidade coa que entrou na
sua vida. "Cando leo un texto que non entendo vólvome tola, por iso quera que a mi
ña escrita sexa clara e que os leitores a disespecial novomilénio
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vin por prirneira vez un libro da miña
nai pareceurne extraordinário. Agora
os meus compañeiros de faculdade
nen saben que escrebo 11 , sinala.

fruten. Gústame a literatura realista,
que reflicta o que pasa e que haxa unha
mensaxe para que os leitores saquen
conclusións. Quera, entre outras causas,
reflectir o que lle pasa aos mozos. Estábase escrebendo moito sobre o pasado
pero agora está tamén renacendo unha
11
litera tura urbana , aponta a autora
dunha novela na que recriou unha historia arredor das di criminacións.
Como quen fai un pan
Mái amp1o é o historial de Maria
Cmosa (Cee, 1978). Á marxe da manci Pa de prémios literários que lle foron
o 1cedido , a autora ten en librarías
tt título individuai , Bramido Maino,
A pedra de seixo e A espreita da penumb Para Maria Cano a con truir unha
n ·ela é como facer un pan, un proces de criación natural, en maiores
c 1lplicación e nada tran cendente.
A iteratura e tá na ua vida de de a
i áncia mái temprana. Cano a di
q e e crebia cando ainda non abia ese _ber. E como é i o? Dicia poemas
e '1 tre ano que miña nai anotaba 11 .
sua nai é a e critora Concha Blanco,
a utora preferida da filia.

Os clásicos máis novos
Desde os quince anos púxose como
meta escreber cada dia. Eva Moreda (A
Veiga, Astúrias, 1981) vive en Ribadeo
desde nena e estuda en Compostela Filoloxia Clásica, formación da que está
pegada a sua literatura. O prémio Rua
Nova de Narracións Xuvenís recaiu nela en duas ocasións e até o momento
ten publicada a novela Breogán de Guisarnonde, o cabaleiro da gaivota (1997) e,
en español, o libro de relatos Mitología
contemporánea (2000). O seu nome aparece tamén no volume colectivo Narradoras (Xerais), libro que recolle unha
mostra de relatos dun amplo grupo de
escritoras novas.
Ledícia Costas.

11

"Os meus compañeiros de
facultade non saben que
son escritora"
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O artífice da publicación do eu prieiro libro foi o galegui ta Manuel Beis que, ante da ua morte, entregou
r oalmente o ori inal de Bramido
iaino en Edició do Ca tro. Coñecérana raiz do prémio Rua ova no que
no a tivo unha mención pecial. A
,ira urpr nd rall que aqu la moza
"itivera tan contenta cun prémio tan cavo e actuou d m diador. Tr c ano
ña cando e cribiu o qu
ria o eu
n imeiro lib ro publicado.
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Singularidade en Maria Cano a é
que teña e collido para o eu e tuda
a carreira de Enxeñaria que cur a na
J niver idade da Coruña. 11 Son con tante e traballadora. Para min e creber
e ler son paixóns, é unha afeizón. Agora teño a literatura un pouco abandonada polos estudos e bótoa en falta,
pero estou desexando integrarme no
mundo laboral11 , comenta. A literatura
apareceu de xeito tan normal que afirma que nunca lle alterou a sua vida co11
tiá. Desde fóra magnificamos. Cando
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Maria Canosa

María Lado.

11 Meus pais son grandes leitores. Eu
escrebia, dáballo a ler e eles anirnáronme. A literatura é un cauce de evasión
da ratina cotiá. A publicación do prirneiro libro foi moi importante e non
pensei que chegara tan cedo. Desde entón, a literatura xa non era só para min
senón tamén para a xente que me lia e
corno eu quería, converteuse en cornunicación11, cántanos Eva Moreda.
O seu prirneiro libro é un relato de
tema artúrico e no seu proxecto literário ten un lugar predominante a reconstrución de mitos clásicos, a actualización da tradición literária na que
se insire porque, ao seu ver, non se
pode 11 ignorar o pasado 11 Non me
sinto ainda capacitada para escreber
unha novela longa 11 , afirma. Coida
que a madurez literária ven co tempo
e o resultado do que está a facer esta
nova xeración só se poderá analisar
dentro duns anos.
11

•

Suman xa unha marea de libros que
escreben maiormente sen que lles
afecte ao seu ciclo vital. Cantan continuar na literatura e, de seguir asi,
prometen unha ampla bibliografía.
Saben tamén que a peneira virá co
tempo. Pero medo, medo, non parece
que lle teñan. +
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por CARMEN VIDAL

s

De onte a hoxe, entre un cravo fondo
e un batallón
descoñecidos, a criación dun grupo era
tamén unha acaída estratéxia para comezar a facerse un nome no mundo lit erário e editorial. Contactar con Xesu s Rábade Paredes, daquela xa con
certo prestíx10 1 formaba tamén parte
do plano de acción. Case un cuarto de
século despois, el seguiria asumindo o
manifesto do grupo -no que se recoñece a sua man- que resume do seguinte xeito: "Sen prexuízo do naso
compromiso persoal e solidário reivindicabamos a própria literatura. Dicíamos que por progresista que unha
obra fose no ámbito político, se non o
era estéticamente e con valores literános non era boa para o país e iso naque! entón era moito dicer. A poesía
era, para nós, un fin en s1 mesmo''.

Apareceron moitos nemes naquel
ano. A vontade de ruptura pairaba en
1977 e nacian propostas que, co tempo, pasarian á história da nosa literatura.
Aires de renovación nun tempo de descoberta, de noves pules, dunha mocidade que compaxinaba as mobilizacións
nas ruas no momento da restauración
política co afán de revoltar o panorama
literário. Pasaron mil números e os nemes que entón aparecian son agora recoñecidos autores da nosa literatura. Os
mesmos que os máis noves afirman que
xa estudaron nos seus libros de texto.
Referéncia abrigada de 1977 é a aparición do grupo poético Cravo Fondo,
un conxunto de poetas que se daban a
coñecer cun manifesto reivindicativo da
sua condición de escritores galegas e
un libro no que oferecian as suas propostas literárias. Xúlio e Xesus López
Valcárcel, Ramiro Fonte, Xavier Rodríguez Barrio, Xesus Rábade Paredes, Helena Villar Janeiro e Fiz Vergara Vilariño
asinan o libro colectivo e asumen o manifesto na daquela única cidade universitária galega.
Os irmáns Valcárcel e Ramiro Fonte
son os promotores da iniciativa, verdadeiros ideólogos dun grupo que aparecia
nun tempo militante coa lírica idea de
facer da poesia a sua bandeira. "A esa
altura, xa marta Franco, a literatura seguia pegada ao movimento socialrrealista que tivo grandes poetas como Manuel Maria, Celso Emílio ou Luís Seoane,
pero que limitaba o panorama literário.
A carón deles estaba unha liña oculta
que partia de Rosalia a través da xeración dos vinte, con nomes como Aquilino Iglesia, Luz Pozo, González Garcés
ou Antón Tovar e esa corrente nen estaba valorada nen tiña continuidade",
afirma Xúlio Valcárcel.
Aponta que a maior parte dos poetas de Cravo Fondo andarian arredor
dos vinte anos, estudantes chegados a
Compostela con moito alento. Case

Francisco Salinas Portugal.

''Reivindicabamos
/

.

a propna
literatura"

Xúlio Valcárcel.

Móstrase vítonoso Valcárcel ao afirmar que a lrña de Cravo Fondo foi a que
trunfou e "non a de Rompente, que era
a manuelantoniana xa que resultaba ser
unha anacronia absoluta, unha liña surrealista que a xente non entendía".
Rompente levaba dous anos en acción
desde que se dera a coñecer en Vigo en
1975, cun ideário no que tamén se deixaba ver a factura de Antón Reixa, Alberto Avendaño e Manuel Román e que
anos despois ( 1979) asinarian o seu
particular manifesto: Fóra as vosas suxas mans de Manuel Antonio. En Madrid,
tamén en 1977 criábase Loia, grupo
construído arredor da revista do mesmo nome e que tamén 1a xuntar a mozos con dinamismo cultural como Manuel Rivas, Lois Pere1ro, Vicente Araguas ou Xosé M. Pere1ro nunha irnc1at1va
que daba a man ás artes plásticas con
Reimundo Patiño, Menchu Lamas ou Antón Patiño.
Construir, construir
Asi se formou Cravo Fondo, con tres
mozos estudantes que, de seguida, decidiron formar un grupo para dar a coñecer
os seus versos. Pero eran grupo? Para
Xúlio Valcárcel, ao seu ver as liñas poéticas eran coincidentes en todos os seus
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membros e, por riba, tamén funcionaban "como amigos e
en actos públicos". Na memória qué dalle a aparición nun
programa da TVE e o recital de San Domingos de Bonaval,
coa preséncia de Celso Emílio Ferreiro. Para Ramiro Fonte,
outro dos mentores do grupo, as poéticas eran individualizadas. Entende asi que Cravo Fondo constituía unha
"aposta nítida pala poesía nun momento en que a politización extrema abrigaba a pedir permiso para o lirismo, era
unha defensa a ultranza da poesía". Que os unía? "Avocación de ser poetas".
Define ao xeito Ramiro
Fonte a cultura daqueles
anos: "res1stenc1al, con indixénc1a nos referentes e mo1to voluntansmo, era tempo
de construc1ón e necesitábamos coñecer os precedentes.
Non quenamos romper coa
tradición senón construir,
agora vemos que certas ruptu ras o que agachan é un
golpe de estado". A tradición
levounos, por exemplo, a
evocar no nome do colectivo
á mesma Rosalia de Castro.
A denominación naceu na Ram iro Fonte.
compaña dos 1rmáns Valcárcel nunha ronda de viñas na compostelá rua do Franco.
De igual maneira que Valcárcel, Ramiro Fonte afirma que
continua agora a defender o mesmo ideário que asmou hai
case un cuarto de século, amda que, por veces, certas expres1ons do marnfesto lle "suban as cores". "Cada noite
escreb1a un poema en galega, tiña unha
et1ca da escritura. O naso radicalismo residía en querer ser poetas en galega e fixemos o grupo sen pedir permiso a rnngué n, con plena independencia. Cravo
Fondo ten importáncia porque entón non
hab1a nada. Ha1 anos dos cincuenta nos
que ha1 máis produc1ón literána que nos
setenta", comenta.

travagáncia ser escritor en galega" defende Xúlio Valcárcel, un poeta que, como os do seu tempo, atopou
a cordialidade en Bernardino Graña, en Uxio Novoneyra
ou en Salvador García Bodaño e que con eles compartiu unha "cultura da resisténcia na que calquer novo
era aceitado".
Un alén, por casualidade
A traxectória que seguiron os membros de Cravo
Fondo fala de que aquela xuvenil iniciativa distaba
de ser froita dun dia. Todos e cada un dos seus
compoñentes labraron
cos anos as suas carreiras na escrita. Aquela
primeira apresentación
agoiraba , como eles
mesmos din, verdadeiras
"vocacións literárias".
Máis conxuntural semella
pasado o tempo a aparición no mesmo ano do
colectivo Alén, que publica un libro coa autoría
múltiple de Miguel Anxo
Mato Fondo, Xosé Ra món Pena e Francisco
Salinas Portugal, os tres
destacados estudosos da literatura pero que apenas
volveron visitar a criación poética.
"Foi unha casualidade, éramos compañeiros dé carreira e fixéronnos a proposta de publicar un libro
conxunto. Entre nós tíñamos pouca
relación, case non nos coñecíamos" ,
explica Francisco Salinas arredor da
orixe dun colectivo que só ia dar nome a un libro e que nacia auspiciado
polo profesor Ricardo Carvalho Calero.

Eran tempos
dunha cultura
resistencial e
voluntarista

Coida Ramiro Fonte que agora os
mozos teñe n máis doado pub licar.
"Agora mesmo hai xente que gaña cartas escribindo libros en galega, antes todo era por vocación. Pero antes os libros competian, cando saia un
ias a por el e agora é posíbel que un libro importante
pase completamente desapercebido", afirma Fonte.
O discurso mudou entre uns e outros. Os membros
de Cravo Fondo talan da singularidade de ser escritor
en galega naquela época. A normalidade preside a fala
dos novas autores. "Agora hai estupendos poetas e é
extraordinário continuar unha tradición tan rica. Atopan unha cultura máis normalizada, xa non é unha ex-

Para Salinas, a releváncia do grupo
veu dada "desde fóra". "Non había proposta comun nen vontade de grupo.
Levábase a poesía social e os nasos
textos non entraban e asi foi tamén
considerado un exemplo de ruptura literária", afirma Salinas, que lago participou tamén nos
dous libros colectivos De amor e desamor, publicou en
solitário un único poemário, Os habitantes da culpa
(1988) e ten un libro de poemas que verá proximamente a luz. Móstrase Salinas Portugal medio crítico, medio
irónico, á hora de valorar a proliferación de poetas novas. "Teño a impresión de que non se está a romper
nen un fólio. As facilidades para publicar son maiores.
Hai voces interesantes pero non todos son Rimbaud. A
variedade é moita. Pode que saian figuras pero compre
esperar a que se consoliden", aponta. +

OPINIÓN
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A por internet
É certo que lle quero aos libros, sen embargo para min
non son algo natural que estea aí desde sempre e que sexa
parte de min. Podería vivir sen libros; non podería vivir
sen comer, beber, durmir, e demais procesos físicos, sen as
persoas queridas e amigas ..., sen o pracer grandísimo de
tratar con persoas, sen falar. Falar e escoitar, para min a literatura é antes de nada iso. Así se me apareceu, na forma
de chistes ridos, de contos contados, de contos radiados ...
Para min a palabra escrita non é mais que unha parte da literatura, de feíto paréceme que os libros son a literatura en
conserva. E gustando moito das conservas, gusto aínda
máis das causas frescas.

O que si que fai Internet é pasarnos
polos fociños a realidade á que estivemos escapando ata
hoxe a culturiña
galega.

Por isa teño cada día máis fame de teatro, de cine, de
ópera, de cancións, de escoitar contar, recitar... Se cadra é
que tomo á infancia, cando aínda non tiña libros mais tiña
literatura, ou se cadra é unha deformación causada por adicarme tanto a
escribir nesta pantalla estes signos que enlatan en conserva as palabras,
que disecan os sons da fala.
Non idealizo o libro, moito menos a novela. Podo argumentar o sentido
que ten para min escribir novelas, narracións, e o sentido que ten a lectura.
Penso que a lectura é o alimento da conciencia individual, e que é unha garantía de reflexión, pois ese distanciamento, esa fame intermedia entre o dita e o atendido que é a lectura, a decodificación, permite que o lector poda
debater, discutir, disentir, o que le. A comunicación audiovisual, por exemplo, é o contrario, un meigallo, un feitizo que anula a conciencia e hipnotiza.
E iso, que é tan fermoso na arte e tan buscado polo espírito fatigado, tamén
é perigoso porque permite o control das nosas mentes. Defendo a lectura,
mais cambiaría sempre un libro de reflexións por unha narración fermosa
que me contasen; e sei que non hai máis verdade nun que noutra.
Mesmo diría que para a poesía Internet é unha nova oportunidade. Agora mesmo unha empresa podería servir, mediante pago, as poesías na voz
dos poetas galegas a calquera que as quixese ''baixar'' da rede. E sería útil e
fermoso volver escoitar os poetas, mesmo ver recitar a poetas mortos. ¿É iso
peor que o libro? Ademais iso non elimina o libro, coque podemos acompañar o recitado e reler as palabras.
E se non idolatro a palabra escrita, moito menos idolatro o libro. O libro é unha tecnoloxía que ten uns centos de anos, funcionou ata hoxe e
seguirá a funcionar. De feíto a alternativa que se prefigura segue o modelo do libro; isa si, é probábel que o libro, como o xomal, deixe de ser de
papel. E os autores e os editores .comercializarían o contido a través da
Rede. Se iso vai adiante o que non sei é o lugar dos libreiros. (Confeso
que lle teño máis cariño ás librerias, porque como os bares son un lugar
de encontro, que aos libros).
A Rede é parte da vida e así danse dentro as relacións de poder que se
· dan na vida. Hai grandes, pequenos, depredadores, depredados .... Tamén
no quiosc_o de prensa hai relación de poder, tanto as hai que é ben difícil ato-
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par prensa que o exprese a un; case todos os xornais din 0
mesmo e son dos mesmos donos. Non idealizo a Rede. Mais
a Internet, precisamente gracias á súa me ma tecnoloxía,
permite non só recibir senón tamén emitir e, polo de agora,
pode emitir calquera. A rede permite editar o que nm pode
er editado doutro modo, dicir o que o dono dos rriedios
en papel non deixan publicar no eu xornais. Realmf '1te só
valora a Rede quen experimentou previamente o lúTu es da
liberdade de expre ión.

Sobre que e Internet é un problema para a lingua alega
ou se a lingua galega é un problema para Internet. Éun
problema de medo, o medo é libre. Esta Galiza que p decemos é un país encollido e medoñento (lémbrame a quilo
que contaban da gata Flora). Antes de nada diría que r nten
sentido plantexarse e Internet é boa ou mala para o e: Jego,
porque xa está aí e non ten vol ta atrás, é tan parte da no a realidade e mo o
automóbil, a escrita por signos, a electricidade... Así que para qué iiarrie
porque exista. Ademais precisamente a Internet a quen dá unha op tuni·
dade é a quen a precisa, a quen non a tiña na anterior ituación tecno xica,
aos pequenos e sen medios. Ou sexa a nós. Os medio de comunicad 1 que
chegaban a nós xa eran todos en castelán, quen queira ten a oportur dade
agora de construír outros en galega, por exemplo. Porque Internet, a con·
trario que os medios de comunicación tradicionais que só permiten a ~e¡r
ción de mensaxes, permite que emitamos ao mundo directamente.

O que si que fai Internet é pasarno polo fociño a realidade á qt. esti·
vemos escapando ata hoxe a culturiña galega. Porque e te ano dt tran·
quismo, posfranquismo e autonomía administrativa pola dereita esp alista encerráronnos nunha perspectiva pitoña, nun horizonte cerrado p Pa·
dornelo e o Miño, encerrounos nun horizonte de catro diputacións m qui·
ñas. Como sempre, volvamo de vez ao "Sempre en Galiza" e recob mos
perspectiva histórica, que Galiza e o galeguisrno non emp zou con R 'Jlón
Piñeiro e as guerriñas tristes do galeguistas da po guerra, do ano e enta
e setenta. Recobremos a perspectiva europea, mundial. Na Rede r t un
grande e ahondo o río e crito coas no as palabras, mai tán e critt por
brasileiros e portugueses. A Rede plantexa de novo a conveniencia d modernización ortográfica, que curio amente é a volta á raíz, e tamén da rrela
reintegracionista. Co realismo, co gradualismo que se qu ira, mai hai J to·
do un mar para nós navegar. A idea de nó como r erva etnográfica, ola·
da, é asumir simplemente o sude envolvemento. E condúc no a estra ~xias
de queixas que namais ocultan que xa se está derrotado.
Internet é unha nova oportunidade para quen aínda queira dar a bttalla
por existir. Quen queira "resistir, sobrevivir, ... " e todo iso xa está ben as con
esta normativización e normalización "da fala", cobran a nómina a fin de
mes e seguro que haberá para eles nesta Galicia algún cargo, algunha p aza,
algún choíño, medallas quizais. Para eles Internet namais será unha pr cu·
pación. Para que os que soñamos cunha Galiza é unha batalla renovada por
saltar alfándegas. Oxalá que os amigos de ANT colguen este texto na súa
páxina web, o lugar; ideal, virtual. +
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Pensar no cinema galega significa dirixir a mirada cara a unha indústria secundária con
sérias limitacións. Desde o rexurdir da cinematografia feita en Galiza na década dos 70
até agora, a consolidación do sector vese obstaculizada pola situación periférica do noso país. Os últimos anos, sen embargo, teñen visto nacer obras autóctonas de calidade,
ainda que non é unicamente no campo da produción onde hai que situar a mirada.
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O bosque animado, produción enteiramente galega, supón un gran paso cara a difusión internacional do no so cinema.
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Po ib lmente a vida dunha p lícula para calquer pectador empezará acabará na m ma
sala de cin ma á qu acod guiado pola critica
ou a simple curio idad . n mbargo, o d vir
de calquer filme tá ometido a un longo proceso que vai de de qu un criador ten unha
idea até a sua entrada n pantallas de cin ma
e po teriormente na de t l vi ión. Ne te proceso os ob táculo on múltipl e acotamo
o terreo ao no o panorama cinematográfico
constataremos que bebe do déficit cultural que
impera na Galiza, de aí unha parte importante
das suas clificuldades de consolidación como
sector identitário. Como sinala o crítico cinematográfico Celso López, "non se pode falar de
xeito singularizado de cine galego xa que as
mostras que houbo até o momento non teñen
que ver coa crónica do país".
O tamén crítico cinematográfico Miguel Anxo Femández advirte sobre o excesivo recurso
do noso audiovisual á ruralización de Galiza e
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do galega como elemento representativo que
dá como re ultado obras fílmicas cun sesgo da
no a identidade. Preci amente o que ternos
que evitar e queremos abrimos ao mundo e

"O mercado globalizado
consume o produto
áudio-visual como quen consume pipoca"
(Miguel Anxo Fernández)
deixar de ser os arrabaldes dun sistema avanzado culturalmente, idea compartida por Celso
López e Miguel Anxo Fernández. Unha histó-

ria de encontros e desencontros (fio argumental agochado detrás de case calquer película)
pode darse en calquer parte do mundo, darlle
un sentido universal á existéncia é un dos principais valores do cinema.
Criación versus globalización
Aqui comeza o cine, no momento no que
un criador enfoca a sua cámara cara un aspecto mínimo da realidade para oferecer finalmente unha narración única que sexa
comprensíbel ao transpasar calquer fronteira
física e ideolóxica. Posibelmente o éxito se
sosteña a priori sobre esta idea, unha combinación perfeita entre a cultura na que nace a
obra e o sentido universal da criazón. Se te-
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Chanzo a chanzo
vos do momento: O herdeiro (1976, MiFacendo repaso da cinematografia feita
guel Gato); O cadaleito ( 197 6, Enrique R.
en Galiza até a actualidade é necesário
Baixeras) e O pai de Migueliño (1977, Miapuntar que, desde o cine documental muguel Castelo).
do de José Sellier, a
finais do século XIX,
Os anos 80
até a década dos 70
comezan cundo XX a evolución foi
ha série de exlenta, debido sobre
periéncias intodo á situación de
teresantes comiséria cultural que
mo Veneno
se vivia durante o
puro, de Xafranquismo no noso
vier Villaverde;
país. Os anos 70 sige Galicia sitio
nificarán a toma de
distinto de
consciéncia de deAntón Reixa.
terminados colectiO panorama
vos sociais en relacomeza
a
ción coa importáncia '
do cinema para a di- Momento da rodaxe de Unca unha das primeiras longamecambiar
e
a
traxes en 35 milímetros do cine galego.
dotarse de difusión da nosa cultunamismo, sera. É a época dos cigundo apunta Xosé Nogueira, desde o noneclubes, dos encontros e dos festivais,
meamento de Luís Álvarez Pousa como Dital como sinala Xosé Nogueira, no seu libro
O cine en Ga/iza. (Edic. A Nosa Terra). Un
rector Xeral de Cultura. A política áudiovisual galega empeza a tomar forma e venome asociábel con aquela época é o de
se afortalada polo éxito das Xociviga de
Os Lupa, o grupo pioneiro establecido en
Carballiño encabezadas por Miguel Anxo
Santiago e formado por Roberto Vidal BoFernández. Chegamos ao ano 1989 e tres
laño, Eulóxio R. Ruibal, Félix Casado e Ana
Antón entre outros.
títulos empezan a escribir a história do cinema galego. Sempre Xonxa, Urxa e Continental convértense en referéncia para
O resultado do seu traballo foron unha
série de curtametraxes con apelido galeobras posteriores e inauguran unha época
go, por fundo e forma. O colectivo
máis fértil para a cinematografía na Galiza.
Enraba, constituido por Enrique R. BaixeOs anos 90 comezan coa criación de dous
ras, Miguel Gato, Xavier Iglesias e Antonio
proxectos fundamentais, a Escola de lmaSimón desenvolve o seu labor desde A Coxe e Son e o Centro Galego de Artes da
ruña realizando diversas
lmaxe; unha mínima
curtametraxes, o título
infraestrutura que comáis senlleiro foi a película
me za ria a dotar de
A tola, un filme controvercorpo o áudio-visual
tido para o momento polo
galego. Son os dous
seu tratamento da miséria
últimos anos desta
humana do franquismo. O
década os que se
terceiro e máis activo gruconverterán en refepo foi o coruñés lmaxe, forréncia para o sector.
mado por Carlos L. Piñeiro,
A língua das volvoreFélix Casado e Luis Gayol
tas, Cando valvas ao
,
que comeza a apuntar cara
meu lado, Dáme algo,
a necesidade de domínio
Fisterra, Fronte ira
das técnicas cinematográfiSur, e Nena son as
cas. Con este colectivo relaciónase Luís
obras que maior repercusión tiveron no
Ruppén, que se convirte no principal proano 1999. No 2000, Arde amor, Divertidutor cinematográfico dos anos 70 en Gamento e Sei quen es comezan a ver froiliza ao producir os títulos máis significatitos no mercado internacional. +

A evolución foi
lenta, debido sobre
todo á situación de
miséria cultural
que se vivia durante o franquismo no
noso pa1s.
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non é difícil con tatar e ca e re ulta unha
obviedade dicer que a indústria cinematográfica e tadounidense lidera calquer mer
cado internacional.
O primeiro problema e tá na hi tória , a
ben os criadore galego contar hi tória ? f
re po ta é óbvia, non hai mái qu acodir á ne
a literatura, arte plá tica , mú ica ... ademai
falar de colectivo nun eido tan individualiZ<i
do como é a criazón semella unha inxenuidL
de. Mais, se pensamo nun sector tan com¡x:
tit:ivo como o cinematográfico (e, por exter
ión, o áudio-visual) non e trata ó de abfo
contar hi tórias senón de aber facelo para u
público amplo. Miguel Anxo Femández ubh
ña a importáncia de que se crien hi tória ga
legas con sentido universal, ó asi se poderáI

"O problema do sector
radica no desenvol-vimento dos proxectos"
(Pancho Casal)
realizar produto competitivo , "un produt
galego ten que nacer para a úa difusión n
mercado internacional" debe, para i to, dei
xar a un lado "o folcl ri mo para público popular e pouco exixent ".
A carreira polo cartos
Xa temo a hi t ria e chega o momento de
levar a cab
proxecto, comezan a dificultade . De de a tre prim ira m tras de longametraxe en 35 mm, Urxa, Co11ti11ental e Se111pre
Xonxa (as tre producida no 1989) até o recente
e e pectacular lanzam nto do primeiro 6Jme de
animación europeo en 3D, O Bosque animado, a
hjstória da cinematograEa ga l ga veu nacer escasas obras, moita da cale quedaron en meros proxectos sen desenvolver debido a problemas no financiamento. Segu ndo o produtor
Pancho Casal, o grande problema do sector no
campo da produción radjca na fase de desenvolvimento dos proxectos. É aí onde se teñen
que facer máis investimentos, a compra de direitos (se se trata dunha adaptación dunha obra
literária), o deseño do guión e o da produción
son os campos onde son máis necesárias as
especialnovomilénio
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axudas institucionais e/ ou privadas, xa que tal
e como sinala "é a fase máis criativa pero ta-

mén a máis problemática". Conseguir os entre
15 e 20 millón de pesetas que custa desenvolver esta fase supón un investimento de grande
JSCO xa que ainda non se abe con seguridade
se se vai levar adiante o proxecto.
As po ibilidades para conseguir financiar o
ilme a partir <leste momento pa an, na maior
.:iarte dos caso , pola coprodución con outros
qupos, ben galegos, ben foráneo . A autarquia
ien cada vez menos sentido no tempos que coren. Ai non reside o problema, por outra parte
a Ad.mini tración e, cada vez máis as entidades
inanceiras como Caixanova, axudan a custear
,Jmes, en embargo esta axudas concédense
'ras o minucio o estudo do proxecto por parte
dunha comisión. Censura encoberta, a fin de
cantas, que de botará hi tórias por motivo
ideolóxkos ou intere e comerciai . Por i o
Pancho Casal subliña o interese das produtoras
independentes de que as axudas se outorguen
de xeito automático en función do orzarnento,
sen nece idade de o proxecto pasar por unha
comí ión. A re peito do futuro o produtor de
Sei quen e considera que "o carniño vai pola
consolidación das empresas de capital risco que
axuden a olidificar e te pro ecto ", inve timento que tarnén ignificarán un beneficio para as me mas entidade porque "a empre a
teñen que entender que terán futuro e fomentan a cultura autóctona, porque detrás da cultura vai todo. e t sentido on optimi ta"

A ax uda in ti tucionai e privada
complétan e coa participación na produción áudio-v i ual por
parte da TVG. Entre o
ano 1999 e o 2000 de tino u ao r dor de
7.500 millóns de pe etas á coprodución de
longametraxes, documentais, curtametraxes e séries. As axudas orzamentárias da
UE son unha parte
máis do camiño percorrido polos produtores para financiar a
sua película. Sen embargo non resul tan
demasiado eficaces se

Luis Tosar é
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sucede o que menciona Pancho Casal,
"do Media Plus só recibimos 4 millóns
para Fisterra, que tivemos que devolver.
Hai un lobby moi forte e nós ficamos fora,
estamos ignorados, a pesar da nosa presenza en festivais intemacionais, isto só serve para que as grandes producións francesas teñan saída internacional".
Pero non só isto fai
que o cinema francés ocupe a posición privilexiada dentro de Europa. A existéncia de regulamento sobre o áudio-visual é un caso excepcional en Francia, a sua protección do cinema próprio através dunha alta porcentaxe de
cuota de pantalla é o alicerce para a consolida-

O filme de animación
O bosque animado supón un
fito para tratarse de cine
galega.

ción dunha indú tria própria e forte. Outra
das cue tións pendentes en Galiza e no estado
e pañol que deixan constáncia da nosa situación periférica.

O realismo máxico
galego vende
Fisterra, Sei quen
es e Arde amor son
algunhas mostras máis de que
o cinema do noso
país ten posibilidades de
difundirse alén
das fronteiras e
atapar receptividade
en públicos e mercados
alleos. la o ano 1993 e o desaparecido cineasta galega Chano Piñeiro declaraba nunha entrevista
a A Nasa Terra sobre a escasa difusión exterior de Sempre Xonxa, "na Galiza viuna todo
o mundo, fora pasou bastante desapercebida . A comercialización do cine está nas
mans das multinacionais". Era o nacimento
dun sector practicamente inexistente até o
momento en Galiza; na actualidade a saturación do mercado cinematográfico deixa
pouco espazo para filmes de baixo orzamento en comparanza cos estadounidenses.
Asi o constata o distribuidor cinematográfico Emilio Baños cando sinala que a empresa
que dirixe, Baños Films, é, xunto cunha
subdelegación da Warner en Vigo que subdistribue para as vilas, o único distribuidor
que opera no momento na Galiza.

O presente ano foi partícipe do despontar do cinema de animación feíto na Galiza
coa estrea de O Bosque animado, de Maun dos actores galegas con m áis proxección dentro e fo r a das nosas pantallas.
nuel Gómez. A respeito do éxito de taquilla acadado pola
película, o codirector e guionista.
Ángel de la Cruz felicítase de que teña
alcanzado nas primeiras duas semanas pertp dos 200
millóns de pesetas
en cifras de facturación, e considera este feíto "un fito para
tratarse dun filme
galego" . Por outra
parte secunda a idea .
de que o éxito tamén ven de que "se
trate dunha história
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universal que ten que ver coa nosa cultura.
O realismo máxico galego vénde e ben fóra" e di o se trata, de er quen de vender o
produto no estranxeiro, unha das maiores
dificultade para unha indú tria como a
ga lega, e o principal obstáculo co que se
atopan os produtores á hora de di tribuir
en Caliza é a cue tión lingüí tica xa que teñen que lidiar coa majors norteamericana
o número de cópia na no a língua. I toé o
que lle ven sucedendo á ver ión galega de
O bosque animado, segundo denúncia a Me-

sa pala Normalización Lingiit'sticn.

LONT

Arriba o director Chano Piñeiro nun moment o da rodaxe de Sempre Xonx a; a baixo os act ores Man uel
Manquiña e Uxía Blanco, tres das figuras máis representat ivas do cine m a galego da última dé cada.
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O problema para o filme de baixo orzamento é que teñen meno po ibilidade de
realizar cópia da ua fita para un grande
número de distribuidore . De te xeito, chegan a poucas salas e pouca vece saen das
galegas para difundir e internacionalmente.
O papel das majors norteamericana é neste
punto, fundamental para a perpetuación do
status qua que atopa a sua mellor expoñente
na indústria cinematográfica.
O futuro na televisión
"O futuro? egrísimo" agoira Miguel Anxo
Fernández. Diante da nece idade de gardar
sempre unha esperanza apunta ao campo da
produción sinalando que "a procura de axudas externa abrirá portas internacionais". De
todos os xeito , o feíto apontan lonxe das alas de cine, tan só unha parte do sector do audiovisual. As telesérie e o te]efilme para televisión on agora o grande valor d futuro
para a indú tria, tal e como corrobora Pancho
Casal cando sinala "por onde pod rá e tabilizar o ector rá poJa televi ión". a indústria cinematográfica galega ch ga a e tancarse, como pre áxian crítico e produtor , a
televisión convérte e na nova e p ranza para
o audiovisual galego. A adaptación cin matográfica de O tapis do carpinteiro, que e e tá a
rodar en distintos Jugare de GaUza babeo a direción de Antón ReV<a e Los lunes al sol de Fernando León e coproducida por Pancho Casal,
apuntan, sen embargo, cara a un cine máis
ambicioso e universal. No segundo dos casos,
a pesar de non ser considerada unha película
galega, a preséncia na mesma de actores de
aquí e, sobre todo, o feíto de que a rodaxe se
realice en Caliza é un xeito de relanzar o sector, segundo Pancho Casal. Haberá que ter
paciéncia, pois, para que o cine galego consiga
un nome a rjvel internacional xa que a evolución se apresenta lenta.+
especialnovomilénio

Pontevedra, con personalidade propia !
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Unha nova xeración de criadores estase a abrir camiño no mundo das artes plásticas.
As suas obras rolan por galerias privadas e centros públicos e os seus nomes
están a ser valorados no difícil mercado da arte. Boa parte deles foron xa alumnos
da Faculdade de Belas Artes de Pontevedra, un centro que os analistas
situan no cerne do actual dinamismo da arte galega. Desde Atlántica non
asistíamos ao nacimento dun grupo de nomes tan recoñecidos
e que apenas pasan dos trinta anos.

Hai vida
despois de
Atlántica?
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Cando a meados de 1999 o director do Centro Galega de Arte Contemporánea, Miguel
Femández Cid comisária a mostra Novas camiñantes, aberta no Pazo da Cultura de Pontevedra, estaba a pór sobre a mesa un grupo de nomes de novas artistas que se habian de mover
con forza nos circuítos artísticos. Era a aposta
do director do centro público de maior releváncia do país e reunia tamén a meirande parte dos novas criadores que despontan no noso
panorama artístico. Sen embargo, Novas Camiñantes formaba parte da programación do Xacobeo 99. O CGAC non se tiña destacado até o
momento por producir nas suas instalacións
exposicións de artistas galegas novas. A mostra Transfer, coa presenza de cinco nomes galegas, ia ser unha singularidade ao igual que o
recén anúncio de que na próxima tempada o
CGAC acollerá exposicións individuais de Mónica Alonso, Salvador Cidrás e Xoán Anleo.
En Pontevedra, formando parte de Novas
Camiñantes estaban Mónica Alonso, Alberto
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Barreiro, Vicente Blanco, Salvador Cidrás, Verónica Dopico, Almudena Fernández, Ana
Fernández, Arturo Fuentes, Celeste Garrido,
Tatiana Medal, Álvaro Negro, Andrés Pinal,
Carlos Rial e Manuel Vázquez.

O domínio das
novas tecnoloxias

é un signo dos novas
criadoras

Definia entón Miguel Fernández Cid os
signos desa nova promoción: bon nivel de información, domínio de novas tecnoloxias e,
en especial, unha ruptura de referéncias con

Atlántica. Todos ele naceron entre 1
1975 e pre umen dun amplo currícul iue
vai de de o e tudo univer itário até " laboración de te e de doutoramento e ct o
de e pecialización na que a maior parte ,taban implicado . "Son un grupo de art tas
que fan unha obra n refer ncia anten res
e <liante dos qu non val o i tema de !oración empregado até agora na arte gal ga.
Pasaron vinte ano de de qu o de Atlá ica
se deron a coñecer e a ruptura do novas xa
total. Son arti ta que teñen unha infor lación pontual, que pertencen a unha xera<1ón
-apesar de non teren unha propo ta colt 2tiva- pero que se moven decididos fóra las
nasas fronteiras", afirma Fernández Cid no
momento no que abre a mostra. "Saben u.ilizar a fotografia, coñecen a linguaxe dos orlenadores e educáronse con meios aos que á xeración anterior lle resultaba dificil acceder",
engadia. Ali estaban as maquetas de espazos
domésticos da fonsagradina Mónica Alonso,
as pantallas recriadas nas instalacións de Al-
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berta Barreiro, as ficcións de Vicente Blanco,
os departamentos de Salvador Cidrás ou os videos de Verónica Dopico. Tarnén palabras peneiradas de fortes cores na pintura de Almudena Femández, referéncias cinematográficas
para as fotograbas de Ana Fernández, tecnoloxia que con templa o infinito en Arturo
Fuentes ou obxectual arte de conceitos de Celeste Garrido. E cul tura experimental na propostc. de Carlos Rial, enigmática viaxe interior 11 Alvaro Negro, campo ición fo tográfica ie André Pinal ou feix de luz na pintura ' Tatiana MedaJ.

guel Fernández Cid que, polo cargo que
ocupa, está en disposición de pór o CGAC
en contacto con relevantes centros de arte de
fóra das nasas fronteiras . O director do

"O papel dun centro público
é tamén facilitarlle
aos criadores a realización
dos seus proxectos"

A npla sombra de Salvador Cidrás

David Barro
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D s ano de poi , a mo tra Transversais romovida pola Fundación La eiro
en
o habia de dar canta dun do eleme s de maior pre enza na arte contempor ea, o recorrente u o do arti ta da
fotL afia como aporte de e pre ión. Entre nove nome recollido
na posición , dou e tabar a presente en ovos
Ca 'antes e, no meio, repetir; e nunha rnanchea de
exr sicións con te e própr: <; e pro ecto indi idu
que nutren o eu
arr os currículo : Vicente
Bl co e Salvador Cidrá .
Po ¡JÓr outro e emplo, alva >r Cidrá , o eu irrnán
Xo l e Vicente Blanco on
os ti ta gal go qu a com1 ria Maria M lina introdt.. na rno tra Arte emerger ' organizada p la
d E tatal E paña
M nio
ne

CGAC a máis de comisário de Novas Camifiantes, é autor do texto do catálogo de Transversais e foi rnernbro do xurado de Arte emergente, por revi ar a ua presenza nas tres

mostras até agora citadas nas que sempre
aparecia Cidrás.
"Ás veces a complicidade do crítico co
artista pode ser boa. O apoio case cego de
certos críticos a alguns criadores acabou
acreditando que aqueles polos que apostaban eran grandes artistas", afirma David
Barro, crítico e director da revista Interesarte. Para Barro a figura ponteira de Cidrás é
fundamental para a nova xeración de artistas. Ao seu ver está a "abrir camiño" para
os novas criadores. Entende que a próxima
exposición de Cidrás no Reina Sofia será
un fito porque, segundo di, "vai repercutir
na maneira de mirar fara a arte galega". É
optimista Barro ao falar da nova xeración
de artistas e o lugar que ocupan no panorama internacional: "Non se trata dun grupo como no caso de Atlántica, pero si ternos xa grandes individualidades. Manexan moita información e é máis fácil que se
miren desde fora . Un artista
novo como Álvaro Negro leva xa catro anos indo a Arco
e hai galerias como Ad Hoc,
Marisa Marimón ou Sargadelos que están a apostar polos
novas valores" . Os novas artistas están, segundo engade,
a romper o "tapón que se creou despois de Atlántica. Entre
o 84 e o 94 sairon poucos nomes novas . Agora estamos
no mellar momento desde
aquel grupo que se criou como estratéxia para darse a
coñecer pero que, de todos
xeitos, conseguiron que mudase a situación, por exemplo, coa criación de novas infraes truturas"

1

epíte e a i o qu ar tora
é r nome do criador d mái
p1 xección da nasa nova art .
Sa vador Cidrá (Vigo, 1968)
prepara para a próxima tempada unha exposición individual no Centro Galega de Arte Contemporánea e será o
primeiro ar tis ta galega que
mostre a sua obra no Reina
Sofia de Madrid. No mundo
da arte a ninguén se lle escapa o empeño persoal de Mi-

especial novomilénio

A fotografia é un soporte privilexiado na obra das xoves criadoras, como amosa o
exemplo de Fran Herbello.

David Barro é tamén promotor do ciclo Miradas virxes
que oferece un espazo para a
intervención de novas artistas
no centro Torrente Ballester
de Ferrol. Vicente Bl anc o,
Alvaro Negro, Mónica Trastoy, Andrea Costas ou Arturo
Fuentes son alguns dos participantes. "O papel dun centro
público é tamén o de facilitarlle aos criadores a realización
dos seus proxectos. Se hai un-
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ha característica da nova arte é a consolidación do sentido de artista á marxe dos xéneros. Xa non podemos falar do fotógrafo, o
escultor ou o pintor. Os criadores pensan o
que queren dicer e fanos coas ferramentas
máis acaídas. Rompeuse a división, desapa.receron os lindes".

nova ou a Fundación Barrié están a promover proxectos pobres, pacatos e conservadores. Se facemos un repaso á programación vemos unha arte académica,
consolidada, sen riscos. Non hai exposición de tese".

Para Buxán, a nova xeración de artistas
ten como elemento fundamental "a presenza da fotografia e as novas tecnoloxias co a mesma forza da pintura en
Para o profesor da Faculdade de Belas ArAtlántica. A fo tografia é un soporte xa
tes de Pontevedra, Xosé M. Buxán, hai dous
normalizado, reivindicando o seu carácfeitos que fan a arte galega entrar "nos circuíter artístico". Artistas desta nova xeratos internacionais". "Por unha parte está a
ción como Fran Herbello ou Alex Mene
criación do Centro Galega de Arte Contemtomaron a fotografia como xeito de exporánea que trae ao país obras que son refepresión criativa e, á sua par, Buxán sinala
réncia e as propostas máis novidosas e, pola
outras propostas interesantes xa, algunoutra, a criación da Faculdade en Pontevedra
has
tiradas dos recén saídos da Faculdaque actua como sementeiro de artistas e posta en valor dos novas criadores", sinala. Bude e que, ao seu ver, compre seguirlles o
camiño. Caso do estudo do espazo doxán é o coordenador da mostra Situacións 00,
méstico de Mónipromovida polo próca Alonso, do traprio centro universitáballo criado arrerio e na que se recolle
dor do mundo
obra dos seus alunas e
"Son profisionais desde moi
eléctrico de Artualunas.
ro Fuentes, das
novas e coñecen os
"Diria que unha
instalacións de
mecanismos da arte
das características
Holga Méndez ou
<lestes novas criadores
dos videos de Joscontemporánea"
é que son moito máis
hua Moon ou Félistos para coñecer os
lix Fernández que,
mecanismos da arte
ao seu ver, aporX.M. Buxán
contemporánea. Que
tan "novas pulas
dicer, sábense manee novas temas de
xar e coñecen o que
reflexión de cara á
funciona. Son profiarte contemporásionais desde moi cenea". Dentro <lesdo e crian obras moi pulcras. Saben como
te panorama de propostas rupturistas,
funcionan as feiras de arte e os mecanismos
Xosé M. Buxán quer facer unha mención
da crítica e, nese sentido, son pouco intuitiespecial ao grupo LSD (lesbianas sen dúvos e moi ortodoxos" advirte Buxán.
bida, ou lesbianas somos diferentes, ou
sen diñeiro ...) que "sen ser un grupo gaSe David Barro ve con optimismo unha
lega si teñen algunha componente galega
arte que está a transpasar fronteiras e que,
como o caso de Fefa Vila. É unha reivindentro do panorama estatal, está ao nível
dicación política e sexual, case un grupo
de centros ponteiros como Valéncia e Bilartístico de acción radical desde unha
bao, Xosé Manuel Buxán coida que está a
perspectiva queer que integra politólogos,
haber máis capacidade para xerar novas
sociólogos ou artistas plásticos". David
proxectos en Cataluña, Euskadi, Madrid
Barro incluiría na sua nómina de novas
ou Valéncia. A explicación da sua afirmanomes unha aposta firme: a lista de Noción ven da man dunha denúncia: "Quen
vas Camiñantes á que engadiria propostas
produce aqui arte contemporánea fara do
como as de Carme Nogueira, Suso FandiCGAC? En Cataluña a.topamos o comproño, Andrea Costas ou Mónica Trastoy.
miso das entidades financeiras con proxecUnha ampla baralla da que o tempo dirá
tos arriscados e aqui Caixa Galicia, Caixacales son as cartas seguras. •
Entrar nos circuítos e saberse vender

[5 8]

A rri ba Sete idiot as buscando límites ( 1998) d e A rtu ro
Fuente e abaixo (de) M arco (en) cadro de Mónica
Trast oy.
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Ocm
4 40 cm
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Máis de 2.000 m2/día de plaqueta standar
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Poucas, pero cada vez máis concorridas, as tendas especializadas oferecen, animados por bonecos de
South Park, chaveiros de Hommer Simpson, cartaces da A ameaza pantasma, xogos completos do Señor
dos Aneis e camisetas de Asterix, tebeos para todos os gastos. Os leitores non adoecen do complexo de
Peter Pan, senón que procuran un meio de expresión, a banda deseñada, cuxa escaseza de publicacións,
que non de autores na Galiza, wntraponse ao incremento de adeptos nos últimos cinco anos.

quer beneficio. "Estamos investindo un cartas que, OlJ- oéorre un milagre ou non os vol tamos a ver. Intentamo con eguir unha mínima subvención da Xunta para que, ainda que

Suso Sanmartín, Hugo Covelo, David Rubin, Manel
Cráneo, Xosé Roi
son alguns dos novas
valores da viñeta.

a revista se siga automantendo, que é a idea,
os autores poidan chegar a cobrar, alomenos
como mostra de que se tenta facer algo por
pagarlles", explica Dasilva.

"Queremos oferecer un produto que non
poda sacar unha editorial, non tanto porque
non queira senón porque hai determinados
argumentos editaríais que llo impeden. Queremos sacar unha revista con moitos autores,
unha revista con todas as páxinas de banda
deseñada agás a reportaxe, sen censura de
nengun tipo, unicamente de calidade textoilustración, para o que hai un pequeno consello editorial". Kiko Dasilva é un dos novas valores da banda deseñada en Galiza e promotor de BD Banda, revista con ambicións a xulgar polo primeiro número. Oitenta páxinas,
vinte a cor, autores galegas e de fóra, edicións
en castelán e galega e combinación de novas
e veteranos nomes. Esa é a idea que, segundo
Dasilva, non pode satisfacer as editaríais.
Idea con intencións humildes, segundo recoñece o próprio debuxante. Un exemplo, as librarías que a comercializan renúncian a cal-

Un bon momento criativo. Asi de optimista
se amasa o debuxante e director do alón Viñetas do Atlántico, Miguelanxo Prado. O difícil é
publicar. Que a criazón goza de aúde tamén o
sabe Benito Losada, director da Casa da Xuventude de Ourense. Desta cidade xurdiu
anos atrás a Frente Cornixario e
nela convócanse a
Xornadas de
Banda
Deseñada ás
que concorren
novas valores.
E os traballos
expostos
apontan moita
calidade ano
tras ano. Os últimos talentos,
ainda que non
inexpertos, que
por ali se deixaron cair foron
Suso Sanmartin,
Hugo Covelo, Da-

Cóntamo
en viñeta

vid Rubin, Manel Cráneo, Xo é Loi Hermo e
David Roi, ntre outro . Para todos les, M ando aparte o año , a banda de eñada é Llnha
paixón que ó e traduce en afeizón, non n mha
ocupación profi ional. Algun de te v, ore
participan na revi ta BD Bn11da; é o ca o t rnén
do ouren án O car Villán, premio nacior 1de
Ilu tración en 1999 por un libro editado 1:. Kalandraka, O coe/liiio branco, Femando Ru .al e
Miguel Anxo Robledo. Uns traballan en i morí mo xomalí tico, outro en ilu traciór algun continuan e tudando. e te ponto ''ko
Da ilva é claro. "Aqui non ·en do e cepci como Xaquin Marin ou Xan López Domíngt. ., de
facer debuxo non vive ninguén". Outrc '10n
aturan quedo e autoeditan as uas própr , viñetas, como Víctor Tizón en Debuxo debu 1dos,
á e pera de que
a hi torieta galega
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Viñ a de O coste/o Regadeira, publicada por Norberto Fernández.Abaixo, personaxes de Miguelanxo Prado no 2000.

algo máis que unha ucesión de proxecto
efé eros e boas vontade .

SeJ1

A :>res novas, pequenas histórias

acer un álbum de banda deseñada é unha
l0t Jra". De e xeito o define Fran Jaraba, que
pr ocou en 1999 do pouco acontecimento
ed iriais na banda de eñada galega. Cita na Haba publicado por Xerais, recriaba a história
du galega que e alista voluntário á Guerra de
Ct 1 para eguir a pista da muller que ama. a
sa a do álbum Jaraba e plicaba que puidera
p nitir e o luxo d traballar dou ano n ta
hi xia porqu r prof r dáballe tranquilidade 'Nengun rapaz novo adica dous ano a r aliz un album d banda d ñada p rqu, ntrE utras cue tión , hai qu com r durant o
te po que e tán adicando a e prox cto o
áll rmes non on rendáb i . O rapac novo
fa história curta ".

•'°'rolfiíi.o seria o protagoni ta douh·o acontec1 1ento. Unl1a revista de tinada ao público
infantil, editada por Xerais e dirixida por Miguel
Vázquez Freire. Ali danse
cita consagrados e novos
como Fausto Isorna, Peixe, Pepe Carreiro, Andrés
Meixide, Norberto Fernández, Alberto Ferreiro
ou Xaquin Marin. Elipse é
o nome doutra publica-

ción "promesa", neste caso dirixida por Miguelanxo Prado e subvencionada pola consellaria de Cultura, que ten un futuro incerto,
despois da saída do primeiro número, pala
sua dependéncia oficial.
Prado, desde a sua experiéncia, aponta
olucións para de envolver o cómic en Galiza. A principal, que as editoriais aposten pala coprodución con empresas de fóra. "Isto

Segundo Miguelanxo Prado,
unha solución estaría na coprodución de banda deseñada con empresas de fara.

parecia unha utopia hai cinco anos porque
carecíamos de xente rodada no meio para
competirmos a nível internacional. Non se
podia considerar a edición dun autor galega
por bon que fose á altura de consagrados
como Moebius, Vittorio Giardino ou Mike
Mignola. Coido que a situación mudou e revistas como Elipse ou Golfiño amasan o nível
adquirido por autores como Capeáns, Norberto, Kiko Dasilva, Andrés Meixide e tan-

tos outros. A via da subvención para producir pura e simplesmente existe, pero a min
non me parece a adecuada porque remata
por converter os criadores en funcionários,
xa que descoñecen a aceitación real. da sua
obra". Máis de cincuenta milleiros de persoas visitaron na Coruña a última edición
de Viñetas do Atlántico en Agosto, leitores potencia.is para posíbeis historietas que adema.is de expórense, poderian debuxarse neste lado do
océano. +

por ARANCHA ESTÉVEZ

Os bocadillos que nos gostan.
De doce a cincuenta anos. Os leitores que entran nas tendas non
respostan a un canon determinado, ainda que unha vez dentro, uns e
outros decántanse por baldas diferentes. Os máis novas cara o manga
e os xogos de rol. Aos que o cómic xaponés colleunos vellos tíralles
máis o "de autor", o que cadra mellar dentro da definición de narración gráfica. Entre
eles, un best seller no
Estado é o alemán Ralf
Konig , responsábel
non só de que moitos
leitores que abandoaran a banda deseñada
retornasen outra vez
aos bocadillos, senón
de que o cinema virase
a ollada cara as viñetas para levar á pantalla O condón asasino e
O home novo.

dez hai tres anos pola sua série Río Veneno, ainda que xa nos oitf-•1ta
criara a revista Love and Rockets co seu irmán. A irrupción máis ~ 0 •
nada foi a de Peter Bagge, cronista dunha xeración, a xurdid' ao
abeiro do grunge, que "non ten nada que dicer". Buddy Bradle 0
seu personaxe, achégase aos trinta anos con complexo de Peter
unha família lam
bel e poucas gana
asumir responsabr ades. Non hai indul ncia cunha xeració
Bagge observa de<. a
altura que lle da
dez anos máis. N
so de Daniel Clow
seu mundo é
máis onírico, desqu ado, estraño. Os irr s
Hernández, Beta e
me, proceden dt. a
famílía chicana
suas orixes que n
plasmadas nas viñ s.
Cunha preferéncia
ra palas personaxe
mininas, as séries
das polos brother
zuman frescura e t
mia a partes iguais.

Resul1
unha
nos de
inglés'

'12~

RETAZOS DA

VIDA

Konig, co seu costu mismo gai, atrapa
homosexuais e heterosexua is por igual. Os
primeiros en especial
polo sentido de humor
ácido e autocrítico: o
alemán rise do estereotipo de loca e dos
culebróns montados palas parellas horno. Ciumes e películas mentais
son comuns a hornos e heteras, ven dicernos o alemán. E estes últimos gastan do debuxante e guionista
porque con el adéntranse nunha comunidade, a gai, que se abre de par en par e,
ademais, con moito humor. En calquer
caso, con Konig o tebeo europeu próbase a si mesmo que pode ser un best se1/er no século XXI e deixa paso á reflexión
sobre o que é realmente importante: o
meio de expresión ou a história que se
cante. Ou o que é o mesmo, en tempos
de Tomb Rider e Final Fantasy, por que
milleiros de leitores optan por ler a un
autor que pinta uns macacos intentando
ligar permanentemente?

Nas tendas galegas tamén gozan da atención dos leitores au ' s
como Miguel Angel Martín, o debuxante que trata a violéncia nos
tes do políticamente aceitábe l,
maiorquin Max, criador de Peter Pi ,
agora concentrado en traballos m
comerciais, que participou nas Xorn
de Banda Deseñada de Ourense hai e s
anos. Ademais das preferéncias xurd s
nos últimos anos, os vendedores d
beos saben que non poden presc1 1r
dos clásicos: vólvese vender Paracu s
de Carlos Giménez e mantéñense rr tres europeus da viñeta como Tardi, ~
go Pratt e Lauzier. Tamén continua a
ter un lugar no ranking de máis vendrr .is
as séries de Mortadelo y Filemón, s
que lbáñez segue encarregándose per almente e que rematarán cando el moi. a,
tal como ten anunciado. E que dicer Je
Tintín e de Asterix e Obelix? O primeiro continua a ser o detecti 1e
preferido para moitos, ademais do cómic máis vendido na história ~n
Europa, e os dous galos, cuxas aventuras foron traducidas a dúc:as
de idiomas, incluído o galega, protagonizan sátiras que hoxenó1a,
ademais de divertir, conservan a sua vixéncia. +

Nas tendas
non se pode
prescindir
dos clásicos:
Tardi, Pratt, Herge,
Uderzo e Gasciny,
Lauzier, Herge, etc

Outros que conquistan os leitores son
os autores americanos de última xeración: á sombra dos superheroes e de Robert Crumb, inventor do cómic independente, medraron alguns rapaces que hoxe son supervendas. Peter Bagge, Daniel Clowes e os irmáns Hernández xa non son
nenas, pero as suas histórias gozan de recoñecimento fara de Estados Unidos desde hai ben pouco. Barcelona premiaba a Beto Hernán-
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Resulta máis dificil atapar un disco rock galega nunha tenda que
unha agulla nun palleiro. Edítanse realmente? Agáchanos os danos das tendas intencionadamente debaixo dos de Eminent, Britney Spears e Woman DJs? Por que todo o mundo canta en
inglés? Que din? Dilúese a posibilidade de exportar o rock galega
ao mundo tras o éxito do G-8 na sua actuación de Xénova?
Haberá que ir por partes.

l .ha oportunidade
tre o bravu e a arroutada.
·dade é que alá polo ano 1994 un grupo de
rap e e reunen para inventar o rock bravu.
Ao ·dar dun cocido, membro de Rastrero , Diplo lticos, Skomnboi , Pnpnqueixos, Bochechiñns e
Oe nándo ria Ten, deciden que hai que batizarse c. mo rnovimento. De úpeto, coinciden varias 1andas en galega, que amo an que e pode
ens TI na aldea. Contra o imperialismo musical, '.lck bravu, "do que lle arde o peito". E e é
o1 a patentado por Xurxo auto, un do promo re dun rnoviment qu co gue concerto aparece n meio d comunicación. "Era
unl etiqueta qu no rvia como parauga ",
ext ca Souto. Aqu l batizo tamén canta con
bor ?adriño: o e critor Manu l Riva , que e benef ia do cocido como o que mái , mentre
pre a todo o u al nto a t ou ado .

' ália a ilu ión po ta por ele me mo , pla ma 'a en iniciativa como o di co pala selecció galega, e labore corno o realizado por Suso glesias á frente do programa televisivo Xabarm, no que aparecen rnoitos de tes grupos
por vez primeira na pequena pantalla, non se
produce nengun boom. Xa eles mesmos se perguntan no primeiro simposium se o fenómeno
ébravu, bravo e arroutada.
Derivacións.
"Estamos condenados ao sector servizos",
di Antón Reixa cando aparece Made in

especialnovomilénio

por ARANTXA ESTÉVEZ

O rock galego
·prescinde
da palabra éxito

Galiza, despedida de Os Resentidos en forma
de trece ternas, momento que o seu líder
aproveita para protestar contra a falta de
criatividade. Hoxe en dia, tras a experimentación con Nación Reixa, o artista decántase
polo xornalismo radiofónico, o sector áudiovi ual e dirixe a película O lapis do carpinteiro. Semella a retirada musical do autor dun
do himnos galega , Fai un sol de caralla. Tamén diver ifícanse outros músico , corno
Xulián Hernández, que renega da "superficialidade idiota" do oitenta para unha viraxe ao grupo no noventa, i o si, sen deixar a
mú ica. on deixa Toñito de Poi aos Herdeiros dn Crus, pero e recria na sua carreira te-

"O bravu era unha etiqueta
que nos servia de paraugas"

Xurxo Souto

levisiva. Quen si abandona é Xurxo Souto
no ano 2000 os Diplomáticos, ainda que segue
considerándose bravu. "Todo o que faga na
miña vida terá que levar esa etiqueta. Agora
o que máis me apetece é escreber, pero sem-

pre con ese epígrafe e con ese rexoubo musical de fundo", anota.
Novas corredoiras.
Bush Doctors, da Coruña, gábase de ter teloneado á mesmísirna Rita Marley. Dez coruñeses e un mozambicano adicados ao reggae na
Coruña porque "é unha música exportábel,
que fai levar o ritmo, rnove a xente". Neste cornezo de século A Psicofónica de Conxo busca o
seu ritmo entre as buguinas, a música de rock
a todo volume, rnuiñeiras nas prazas e unha
marea de berros humanos" ..É a sua Psicópolis.
Un angolano, Alberto Bundi, xúntase cos
rnernbros dos Papaqueixos e funda A turma Angologalaica, para reggae e música caribeña. Lamatumbá, que desde Ourense prometen dinamizar o panorama musical, continuan a liña
de pachanga emprendida por outro galega de
orixe, Manu Chao, e Toni Lomba e Elio dos
Santos, herdeiros dos Tres sudamaricones, prefiren a canción lixeira a xeito de paródia. Donas de locais e promotores de concursos aseguran que hai que prestar atención ao que
pintan os galegas nas novas músicas. Que dicer de Prozack, que desde unha vella casa das
Rias Baixas opta polos ordenadores ou Estereocéano polos públicos especializados na electrónica. O crítico Xavier Valiño considera os seus
respectivos discos Tan lejos e Caleidoscopico como dous dos dez traballos imprescind.fbeis no
rock galega. Xa o explicaba o basca Kaki Arkarazo sobre o seu traballo con Reixa en, vala
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De esquerda a dire ita, Xuntanza bravú en Chantada, Elephant Band, Elviscristo, Furious Madrine e Fame Neghra.

a redundáncia, Nación Reixa. "O noso sistema
é moi simple. Un sampler Akai 300 KC, un zip
e un programa Cubase Audio para PC. No directo levamos un Atari portátil. O noso PC é
un Pentium 233, 32 megas de RAM e 4 Gbytes
de disco duro". Entendido.

Galician people speak english.
Yellow Pixoliñas, desde Monforte en galega,
gravan en 1994 o seu segundo disco Lacon Lover, tras un primeiro titulado Galician people
speak galega. Seguro? Os grupos máis novas
de vilas e cidades apostan, na maior parte dos
casos, polo inglés. As razóns: a música que escoitan é a máis fácil de emular. "Polo son, como a ninguén se lle ocorreria cantar flamenco
en inglés, tampouco cae ben o punk noutra
língua", explica Marcos de The Mary 's Green
Jungle nunha opinión compartida por outros
gmpos como as Pussycats. Laura, de Salty Wa-

Venden camisetas os
de sempre: Siniestro
e Os Suaves
Non só se mede o éxito dos
grupos no número de discos vendidos, senón tamén no de camisetas. E neste terreo o público
do país ten duas preferéncias
claras: Os Suaves e Siniestro Total. A Charli, baixista e fundador
de Os Suaves, debúxaselle sorriso de primeiriw cada vez que se
cruza pola rua cun rapaz de Ourense vestido coa camiseta suave. "Que camiseta máis guapa,
rapaz!". Non se resiste. Pola sua
parte os de Vigo xeran todo tipo
de camisetas: coas portadas dos
discos ou con xogos de letras,
moi lucidas polos fans. Ambas
bandas teñen elementos en comun se se deixa aparte o estilo
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ter, tamén canta en inglés. "A nós non se no
considera representativo da Caliza ainda que
poderíamos selo tanto como o foil<. Ele cantan coas comisións de festas e nó ternos o camiño moito máis difícil", sinala. outro e tre-

"Podemos ser tan representativos cantando en inglés
como en galega"

Salty Water

mo, os Nen@s da Revolta. "O idioma limita,
non pinchan gmpos en galega na rádio, cal-

musical que profesan: desde hai
perto de vinte anos viven profisionalmente da música, están recoñecidos en todo o Estado, as
suas cifras de vendas de cada
disco superan os 25.000 exem-

oe es

quera banda en ca telán, ainda que teña tras
mái radicai , t n rnái oportunidade que
nó ",comentan.

de D
de O
vas, í

Cantar en galega é para moitos gru¡.. un
prinópio irrenunciábel e, non en pouca caión , unha razón para facer música; p a os
que optan polo inglé , e te é o idioma d núsica que lle go ta e non dubidan en co 1derar e incluso máis marxinado que os g gocantante . en uns nen outro e tán p '.Ilocionado ; Os Resentidos, en galega, e Kille. Barbies, en inglé , on caso excepcionais. He que
chegar ao 2001 para que por vez primeir : aixa Galicia e comprometa coa música en alego atravé dun convénio coa Asociación a 111sico en Língua Galega para celebrar con tos
no verán. Grazas a e te vinte millóns de •seta , poden tocar en directo Mari ol Mai rada, rapeira da Coruña, Non Re ident, col vo

mas 1
p

Denei

símbolos, non so en Ourense e
Vigo, senón en toda Galiza.
O seu apego á casa non ten
connotacións políticas, senón
que ten que ver coa morriña. Non
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tante dos Suaves nos con
ourensáns, plagados das ca
tas xa mencionadas. En O
viven, en Ourense ensaian,
mítense vacilar aos técrnc
equipa de son, con base er
léncia, cando teñen que at
sar a península para o con(
máis especial: o das Festa
Remédios en Ourense.
Os sempre suaves non só · ·imitan á Galiza. No refúxio de f rli, en Ourense, onde hai cant1 · e
de discos e variopintos obxec s,
compróbase in situ o que sign.r. a
ser seguidor. "Mira, este é un J1tista de Astúrias que nos veu t -111ta veces, ese cadro pintáron• ·lo
uns amigos de Valéncia, este e :Jn
home de sesenta anos que me pediu un autógrafo no País Basco e
xa nos vira cinco veces, esta e a
1

Os Suaves

piares, compoñen maioritariamente en castelán, e xa chegaron á fase de convertérense en

consideran necesário viver tora
das suas cidades. "Na miña casa
chamádeme Yosi", berra o can-
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uerda a direita. Nenos da Revolto, Heredeiros da Crus, Toni Lomba e Elio dos Santos máis Pussycats.
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tras facer un tema en play-back. Trátanos
de D}s de Compostela, Cinco talegos, hip hop
mal, danlles un bocadillo e a canción entra
de O des e Cerceda, Setzsacha, coas letras bravas, tzaros, hardcore compostelán, Acceso
Dene~il!Ío, que tratan en Quiroga os problemas a mocidade do rural, Drinkin' Tinto,
punl
de Tea, Ruxe-Ruxe, sen medo no
rock no folk, Lamatumbá, noite de festa
des Ourense, Humanoid, ou sexa o lucen& Arturo Vaquero, Dr. Think, pincha
de b Jse e hip hop, Lord Keison, residente n pub de Compostela Ultramarinos,
Bast ites Llon, cun traballo autoproducido
en ieira, e Samesugas, vencellados ao selo L ·o Urbano. A asociación pon enriba
da
todos estese máis nomes de artistas usicais en galega.
Xenreira, grupo fonnado na Estrada.
asomarse pola pantalla.
ft s composteláns Túzaros -case dez
ano xuntos!- bótanos do programa Luar

un fan de Valéncia á que
s de convidados...". Char1i
, coas fotos na man, como
sempre os apoian e recris xomalistas por ir facer11e
istas vinte anos despois do
lembrado concerto na Coruneando os Ramones. 11 Que
ue non podo levar guedellas
eiros con cuarenta anos!?".

é Jíl

. pe-

;:o e
ea

11án Hemández, cantante de
ro Total, non outorga excesi' ortáncia ao feito de cantar
ou' 1 en galego, ainda que o incar · 1;:imento do grupo na cultura
do . 1s vai in crescendo. Otraballo
qu .. ,a¡ editado este 2001 para comen rar o vinte cumpreanos gráva 1.: o Parque de Castrelos, en Vigo, ·1lln concerto memorábel no
que cantan coa participación do
gaite1ro Xosé Manuel Budiño, o

antes de que o cantante estexa listo. Desde
aquela son rotundos ao afirmar que non

acordeonista Rómulo Sanjurjo dos
Diplomáticos, e o Coro Clásico de
Vigo, que se desmelena para a ocasión. O show, redondo. Nacionalistas de carné non paran de mover o
corpo. 11 Mágoa que non se ache-

hai piar enemigo do rock galega que a televisión publica. Xabarín e Chambo son os
nomes dos dous espazos que máis cancha outorgan aos grupos galegas nos
últimos anos. O primeiro, un espazo
infantil que divulga o rock en galega; o
segundo, un intento de que o público
novo non faga zappíng permanente coa
canle galega. Xaime Fandiño dirixe e
Belén Regueira conduce este programa
que comeza a emitirse en 1999 e aoque
a televisión só outorga unha tempada
en antena. "Como nós hai moita xente
con ilusión que non ten onde darse a
coñecer. Antes contabamos co programa da TVG Chambo pero desde que o
sacaron xa non ternos xeito de promoción. E se ninguén nos coñece non podemos cobrar nas actuacións", quéixase Laura, de Salty Water.•

de casa, ainda que Miña terra galega só sexa un título en galega.
Se Os Suaves teñen un futuro
asegurado mentres sigan saindo
como patacas xeracións de ado-

Siniestro Total.

guen ao galego máis que rozando",
láianse. Pero o público de Siniestro
séntese fachendoso de que sexan

lescentes de camisetas negras e
cabelos longos, e 11 a Yosi non lle
falle a voz", os Siniestro tamén.

Ainda que nunca se moveron en
desorbitadas cifras de discos
vendidos, teñen seguros os contratos e os directos. Ademais,
como moitas das bandas que levan duas décadas, cada un dos
membros diversifica as suas actividades. O máis activo, Xulián
Hemández, que tanto apresenta
un portal de internet dunha revista musical como reflexiona
sobre o petardeo do seu próprio
mundo no libro Hay vida inteligente en el rock and rol/. Non lle
queda atrás o seu compañeiro
Segundo Grandio, que se está a
converter no produtor omnipresente nos poucos discos de grupos de rock que ven a luz na Galiza e que se gravan na sua Casa
de Tolos. Uns e otros van seguir
vendendo camisetas durante uns
cantos anos máis. +
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"O rock precisa de novos Reixa, Xulián Hemández
e Xurxo Souto"
Se poucos son os discos nas tendas, menor é o número de libros sobre o rock galego. Rock&Grelos de
Alberto Casal e, posteriormente, Rock
bravú. A paixón que queima o peito,
de Xavier Valiño, reflexionan sobre as
frustracións e esperanzas musicais dos
grupos. A Valiño perguntámoslle por
que camiños discorrerá o rock. "Necesitamos nomes próprios", resposta.

Se tivermos que empezar a analizar as
caréncias do rock galega •..
Falta indústria, promoción e progra·
mas especializados. Eu teño unha cola
boración semanal no Estudio 3 da Rádio Galega, pero apenas se adica te
po á música galega. Os selos ou s
crian para gravar determinados prod
tos ou son moi pequenos e teñen a ce:
pacidade moi limitada. O máis impor
tante, BOA, céntrase no folk e as co
pañias estatais só se fixan nos grupo.
que venden, como foi o caso de Fonomusic cos Diplomáticos. En xeral, amósanse máis interesados polo folk.
#

Que queda do rock bravu?
A maioria dos grupos aparecen e
desaparecen por cuestións de idade,
traballo ou cansazo. Realmente xa hai
uns cantos anos desde que se batiza o
bravu e poucos grupos quedan dos
que o fundan. Nos últimos dous anos
xorden novas bandas que dalgun xeito
se adscreben ao movimento ou amasan a sua simpatia por el como é o caso de Mal de moitos, O Jarbanzo Negro ou Ruxe-Ruxe, pero xa se dilue a
etiqueta. Dos primeiros case todos estan desaparecidos.

Escóitase música electrónic
fe ita na Ga li za ?

fund

Xavier Valiño.

Canto ten o idioma que ver no éxito ou
fracaso dun grupo?
Nun país pequeno a pervivéncia
dos grupos de rock sempre é complicada. Existe un incremento de
grupos que optan polo inglés, considero que se repite un fenómeno
que xa se deu noutros pontos do
Estado coa música indie a princípios dos noventa. Dentro da Galiza
coido que un grupo en galego pode
ter máis repercusión que un que
canta en inglés. Hai casos excepcionais como Deluxe na Coruña,
que conta co apoio decidido de Radio 3, pero tamén a repercusión redúcese polo estilo de música dos
sesenta que poñen en prática.

É unha cena dificil de coñecer se un
non está mergullado no estilo. Quer di·
cer, no campo da electrónica ou da
música de baile hai quen da a cara,
que concede entrevistas pero despoi
están unha marea de DJs que son anónimos para o
público. Hai poucos nomes que transcendan en Galiza,
Juan Carlos Ordóñez "Prozack", nas Rias Baixas, Arturo Vázquez, "Humanoid", en Lugo, e Dar Full Full, ini·
ciativa dun compostelán, que actuou este ano no festival de Beni·
cássim, un feito a destacar para
un grupo galega. Móvense na
electrónica pero con moitos elementos vencellados ao pop.

"Existe un incremento
de grupos que optan
polo inglés. Repítese
un fenómeno que xa se
deu noutros pontos do
Estado a princípios dos
noventa"

En todo caso xuntarse baixo a etiqueta
do bravu axudou o rock en galego?
Alomenos servíalles aos mesmo grupos para darte pulos.
Éunha etiqueta decidida por eles mesmos, que non viña imposta por modas nen polos meios de comunicación.
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Son eses os nomes do
futuro?

Aventurar o que vai pasar no
rock galego é imposíbel. Sempre
estivemos un pouco a remolque
do que viña importado. Neste
momento ternos de todo, e moi
disperso. Para poder aventurar un
futuro determinado teñen qu e
xurdir nomes próprios con transcendéncia, personalidades con ideas, novos Xulián Hernández, Antón Reixa
e Xurxo Souto. Porque Reixa, ao fin e ao cabo, é o que
amosa que pode existir o rock en galego e triunfar tora da casa. Considero que os novos grupos deben ver
claros estes antecedentes. t
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Xosé Manuel Sarille, profesor de xeografia e historia

OPI IÓN

XOSÉ

MANUEL

SARILLE

ntiago Matamoros e a nación galega
Ne&es tempos o principal ataque aos nacionalismos
baséas nunha suposta agresividade e afán <lestes por
deses bilizar a convivéncia democrática. No entanto
hai 01 .ro discurso engadido, coque diversos historiadores p tenden cuestionar os fundamentos ideolóxicos
nacic listas. Reinterpretan os discursos históricos elabora ao longo do tempo en Cataluña, Euskadi e Caliza; áis que reinterpretalos desprézanos para inutilizalos ) noso pasado, tal como eles o ven, seria unha invenc de ideólogos interesados en glorificalo, coa única fh 'dade de usalo para a invención definitiva e esplen rosa da nación. Quizás Aranzadi, Juaristi e a
mult de de tertulianos e xomalistas vulgarizadores se
base nunha obra anterior e moi suxestiva de Eric
Hob: m, O invento da tradición; de calquer xeito entran moito mellar coas novas correntes filosóficas
que rman o remate dela mesma, da filosofía. Di Michae ';rosso: "os nasos pensamentos son arbitrários e
os p tos de vista aos que nos acollemos carecen de
fund 11ento, nadamos nun mar de continxéncias, sen
mili utoridade que a que resulta pragmática, porque
as n as ideas non son máis que meridianas ficcións".
Afir .n por tanto a falsidade da História, da história
das cións sen estado, abolindo tamén conceptos como
o pr reso, as ideoloxias e a própria ciéncia da história
(se a e lle pode chamar). E de de o" tatu quo" dopoder, sde o pragmati mo do poder do E tado, máis difícil cuestionar, elaboran un di cur o para a de construc l dos "mito " nacionais.
1

colectivas. No entanto a hexemonia política asentada
hoxe na Galiza produce novas referentes que non se
imbrican na tradición identitária galega, que non axudan á coesión e que mistifican con premeditación, partindo para iso dun galeguismo rexionalista, subalterno do nacionalismo español. Ainda máis, fronte a un
nacionalismo galega excesivamente optimista a respeito do futuro, e que xoga demasiado ao curto prazo,
reelabóranse desde o poder galega arquetipos ancorados na concepción máis intolerante e integrista da história de España. É o caso da reinvención do Xacobeo.
Se na construción da nación se están a obter certos resultados, hai importantes factores que non se desenvolven satisfactoriamente, e outros que xorden cunha
grande forza e aparecen como factores de desintegración da identidade.

O nacionalismo das principais correntes políticas españolas (PP e PSOE, agás o PSC) apóiase historicamenUnha cualidade dos
te na poténcia nacionalizadora da Castilla cristiá e guenacionalismos de
rreira que exaltou Ortega entre outros. Tal como indica
estado consiste en
Eduardo Subirats, desde Séneca, que era cristián sen
manter vigorosos,
sabela, até a España Invertebrada, España é bastante brecon relativa facilive: romanos máis visigodos, Filipe II, nada de árabes
nen
de xudeus, e o pasmo posterior ante a aparición
dade, os seus
por arte de máxia dos nacionalismos e das masas devalores históricos,
mocráticas.
Os historiadores que se opoñen a esta conas suas verdades,
ceición
imperial
e exclusivamente cristiá de España, os
os seus mitos e
que
se
apañen
á
invención histórica de Menéndez Petamén as suas fallayo, Sánchez Albornoz, Ortega, Unamuno, Maravall ...
sidades históricas.
simplesmente non son lidos nen escoitados. Américo
l ia cualidade do nacionali mo de e tado conCastro é un esquecido porque as suas teses rebaten os
sist n manter vigoro o , con r lativa facilidade, os
mitos fundacionais do nacionalismo casticista, as nocións fabulosas
seu. alares hist rico , a ua v rdade , o eu mito e tamén as
sua. alsidades históricas. A debilidade das nacións sen e tado obdo pasado. Para el a palabra España, xunto co signo de identidade
nacional e cristiá ligada a ela, foron un artefacto, unha construción
sén ·e na fraca defensa do seu pasado, da sua his tória vivida e
con 'U.ida, cos seu mito , a ua verdade , a suas representahistórica. Para Castro o nome e a realidade nacional dos españois están asociados á violéncia e á intoleráncia e coinciden coa configuraciór colectivas e a uas fal idades tamén. Historicamente son
ción dunha identidade heroica, con mitos e símbolos que lles foron
mái ráxiles, menos "gloriosas", menos fortes que as histórias das
nac s que fundamentan os e tados. A identidade de Galiza apóiaarrebatados polo cristianismo triunfante aos pavos que ía dobregando e excluíndo, aos árabes e xudeus precisamente. O mito de povo
se e cesivamente en factores de identidade estáticos (língua, costume~, história ) en detrimento dos
elexido incorpórase desde a trasigr JS dinámicos; ademais son
dición xudea, e Santiago Mataesca os os referentes colectivos
moros, patrono dos exércitos da
nacidos dentro do século XX.
chamada reconquista, fundaTalvez o máis importante sexa a
méntase na guerra contra o inconstítución legal do governo
fiel, na guerra santa. A concepgalega, coa amalgama de instición casticista da nación espatucións que fan aparecer unha
ñola cruza os últimos séculas da
nova potencialidade, a de penhistória de España, desde Ortesarnos desde nós mesmos e a de
ga pasa aos ideólogos do franconstruir novas representacións
quismo, e desde aí aos princi1
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OPINIÓN

Xosé Manuel Sarille

RI

FC

pais partidos democráticos, sen que ·houbese unha ruptura dela nen
un cuestionamento político.

ritualidade, a relixiosidade do Camiño, pero si o aparato ideolóxico
e material, ultracatólico, intolerante e nacionalista español. Certamente, hai que convivir co pasado, coas pegadas que deixa, e coas
Afirma Georges Steiner que os tópicos son verdades cansadas, pero
suas consecuéncias, por iso seria necesário repensar o Xacobeo desque se poden espertar, e gardan en si a forza irritante das intuicións de
de outras esferas, con outra visión da História de España e sobre toonde nasceron. Santiago Matamoros abandonou os ridículos mini-teledo da espiritualidade contemporánea (se é que queda). Non é verdavisores de plástico desde os que ameazaba coa espada nos escaparates
de que polo Camiño cheguen tamén persoas que teñen unha relixiodas ruas vellas de Compostela, agora revive nos ritos
sidade diferente, como afirmou o anterior alcalde
difusos dos peregrinos, nas cunchas e nas aguilladas,
de Santiago, que camiñen, agnósticos, ansiosos de
que por primeira vez están á venda nas tendas de
transcendéncia. O noventa por cento do pere riTal vez non sexa casual a
Triacastela. Compostela énchese de cruces e até hai
nos a Santiago son católicos de fe, e os cidad ns
reafirmación da deidade
grupos xuvenís que poñen o xoenllo a terra para dar
que non viven esta fe non lle encontran senti a
gracias ao patrón de España, e corean lemas integrisbuscar
meta nengunha, debido sen dúbida ao rino proxecto da Cidade da
tas. O Xacobeo é seguramente o maior invento de
xismo propagandístico e á imbricación das inst uCultura, conceptuado
Fraga Iribarne, unha conxugación ultraconservadora
cións promotoras do Xacobeo coa Igrexa Cató :a.
como conservador por
de política turística e fundamentalismo nacionalista e
Tal
vez non sexa casual a reafirmación da deid ie
expertos en arquitectura.
católico. Tamén de Rouco Varela, que acadou o carno proxecto da Cidade da Cultura, conceptu fo
denalato desde o arcebispado de Santiago (o arcebiscomo conservador por expertos en arquitectt a.
pado enviou nestes días aos meios de información
Peter Eisenman, o autor, apresurouse a aclarar ie
unha nota na que advertia aos seus seguidores de
non seria unha obra "nostálxica", mentres afir aque o límite do Camiño era Compostela, non Fisterra
ba que queria tocar as mans de Deus desde Sar anen outros). A estas alturas o Xacobeo é unha realidade seguida por
go. A reinvención necesita outra reinvención, non teocrática, por ie
milleiros de peregrinos, o noventa por cento de fe católica, que nalgun
como <licia Elias Canetti (se a memória non falla), a vida é com
ano ingresan en Caliza medio billón de pesetas.
camiño de peregrino, e nela a meta resulta invisíbel e inalcanzá ~1.
Os crentes vena clara e precisa <liante de si, e non necesitan con. rUnha realidade que non foi matizada no seu dia, da que se debemarse no seu lugar cun vago símbolo. No noso caso cun grande s 1ria pensar a sua posíbel reelaboración. Non se trata de negar a espibolo da barbárie occidental. +
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Cúmprense 25 anos desde que as primeiras formacións de folk, inspiradas na riqueza
da tradición, subian aos cenários sen sequer imaxinar que farian escala. Dignifican o
próprio e medra a sua proxección e recoñecimento internacional. Bandas novas soñan
con seguir os seus pasos: ser músicos e poder viver da profesión. Pero pode consolidarse no século XXI a idade de ouro que semella estar atravesando o folk galega?

por PAULA BERGANTIÑOS

Folk contra
globalización
para a nasa mus1ca porque a base da
que dispomos é abraiante. Esa calidade
ten que ter saída á forza -engade o de
Milladoiro. A nasa música folk esta ao nível de calquer outra e pode interesar en
todo o mundo, desde o Xapón até a Finlándia". Neste ponto fai unha pequena
chamada de atención. "Con todo o meu
respeito para a xente que fai fusión, penso que non debemos cair na tentación de,
por tratar de sermos máis intemacionais,
renunciar á tradición, buscar espazos comuns que non permitan identificar o traballo como música nasa. É importante,
en contraste coa globalización, non perder a identidade, a nasa personalidade".

Aeintosa perrnanéncia dos grupos que
emr zaron co foil< é un dos sinais de
ide idade do panorama actual deste
mo mento. Lonxe de pasar de moda, cada vo traballo, tal e corno sinaJa o crítico música Xoán Manuel Estévez renova gasto do público por históricos como filladoiro, Luar na Lubre, Emilio Cao,
Na a, Berrogüetto, Doa -que reaparecen
no JOOcun cuarto disco- ou Fuxan os
Ve1 s que seguen xerando beneficios,
má pasar 15 ano até que volven a gravar .stévez é optimista co futuro pero
fai eco tarnén dunha preocupación
lat te no sector despois da eclosión de
no forrnacións que se produce na déca dos noventa. "Existe o temor a que
tividade dos novas se esgote e non
po a darse un relevo xeracional", come a. O gasto da xente moza polo foil<
foi utrindo progresivamente a oferta
<lis 1gráfica. Pero "dáse certa aturación
do ercado", engade o crítico.
que si é certo é que "a música acado un estatus impensábel hai 25 ano
-ce 1enta Nando Ca al de Milladoiro, o
gn rnáis emblemátic da n a mú ica.
Gr as ao traballo d gaitero , a tradicié manten e viva e engancha a m ita
xe moza que pod apr nd r a tocar
inF ..unentos como o acord ón ou a gaita,
inc o para facer outro e tilo de mú ica'· Pero ollar para o éculo XXI upón
tar ~ faJar de globalización. "Ao paí
ser Estado vainas er moito mái difícil
m;; 1ter o naso idioma, a no a cultura
-e. gade Casal. Pero, como di Eduardo
Ga eano a globalización non pode ser bobal zación, por isa eu teño esperanza. Temes que ser intelixentes, ser quen de
combatir a asimilación, pero non só na
música. No século XXI ten que producirse un novo Renacirnento, para que o home e a muller, e non o dólar, volvan ser o
centro da vida".
O carniño a percorrer pala cultura dos
países sen Estado non vai ser doado, pero "podemos viver mil primaveras máis
1

especialnovomilénio

De arriba a abaixo, Chouteira,Anubia, Berrogüetto e Maria
Manuela.

Durante os últimos anos, diferentes
bandas de foil< empezan a apostar pala
integración das letras nos seus repertórios. Unha das voces que veu nutrir panorama case exclusivamente instrumental é a de Guadi Galega, descoberta polo
público no segundo traballo de Berrogüetto, Viaxe a Urticária. Esta multiinstrumentista di que "estarnos a viver unha
reconversión da nasa autoestima como
pavo, que afecta todos os ámbitos e, como non, a música, que é a máis antiga
das artes". Defende que estarnos a atravesar "un dos mellares momentos, en
todas as suas vertentes", porque "todo o
que soa a galega ten un sítio, sexa no
rock, no foil<, na música máis tradicional pura". Hai, ademais, "un mercado
que progresa e que se vai consolidando
dentro do Estado español. Os músicos e
as músicas somos máis e quédanos moito que dicer e facer. Mirar o futuro con
optimismo fainos crer máis en nós",
afirma ao tempo que explica que "o século da antiglobalización convida a ter
un anaco de nós no mundo, e, como
non, da ·nasa música. Desde Uxia, que
este mesmo ano acada co seu disco Vivindo no ceo un recoñecimento europeu
importantísimo até Susana Seivane, que
se nos vai aos Estados Unidos, ao igual
que todos os músicos que xa pisaron La~
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tinoamérica". Ao éxito de Susana Seivane coa
gaita súmase o de Cristina Pato, que fan do
fin do milénio tempo de gaiteiras.
Carlos Núñez convértese hai uns anos na
. ponta máis visíbel da internacionalización
da música folk. Outros nomes próprios relocen como Xosé Manuel Budiño, Rodrigo Romaní, que emprende unha carreira en solitárío deixando atrás Milladoiro ou Mercedes
Peón, a investigadora que comeza no programa Luar amosándolle á audiéncia a riqueza da música de raíz e que ven de asinar
un disco, Isué, cuxas boas críticas fora pálian
o siléncio na casa.
Pero as matérias pendentes a resolver no
novo século polo sector non son poucas. "Esta música bebe da tradición, que ten como
fonte fundamental de riqueza o mundo rural.
Sen embargo -sinala Xoán Manuel Estévezos grupos que están no candeeiro non forman
parte dos carteis das festas populares. É dicer, os circuítos lirnítanse ás cidades, e polo
tanto non dan moito de si". Estévez, autor,
xunto con Óscar Losada, do ensaio Crónica do

Folk Galega. 25 anos de historia (Editorial Tris
Tam) refírese ás incompatibilidades entre os
próprios músicos. "Unha mesma persoa toca
en diferentes bandas e, para os directos, vai
optar polo que lle dá maior seguridade económica" di Estévez e pon este exemplo: "As
composicións de Doa forman parte da banda
sonora de O Bosque Animado. EMI ten o pro-

Nos últimos anos, diferentes
bandas apostan pala
integración das letras no
seu repertorio
xecto de editar 50.000 exemplares pero isto
non vai ter un reflexo nos directos, porque o
seus componentes teñen compromisos con
outras formacións".
A maiores "seguirnos sen indústria discográfica -di Estévez. A situación tamén aquí é
de minifundismo. A máis forte é Boa, galega
pero afincada en Madrid, logo están pequenas

De esquerda a direita, Pancho Álvarez, Nando Casal e Antón Seoane, os dous últimos membros de Mílladoiro.

casas como Sons Galiza, Clave Record.
ma ou Do Cúmio. Seria bon xuntar es
criar un elo importante como existe e
lunya e en Euskadi. A situación da in
tamén é un síntoma de que as bandas
venden máis fóra do país que dentro"
novo tampouco o interese das multina
que despois das experiéncias con Millad
Fuxan os Ventas, xa reclaman outros gr
solistas como Leilia, Budiño ou Uxia.
Con todo Estévez é optimista. "Ainc
corramos o risco de que se esgote a cr
dade moi pronto e de que o mercado
como xuíz implacábel, moitas cousa
quedar. Existe un momento progresh
voz que empezou nos noventa e que
como moi positivo". De cara ao novo rr
tamén destaca o papel dos concursos. ",
te negativa, a competitividade. A posit
prémio, quer dicer, a gravación dun clis
crítico sinala que <leste xeito viran a 1
ballos como os de Caldaloba e xorden pi
sas como Noitébregos, gañadores da úl
edición do concurso Sons Foil<, que org
a discográfica Sons Galiza. +

~ou-

os e
atatria

·gas
né
ais,
ou
JS e

ue
vian

ºª

>ro

úo
aro

o
a1ena
za

REP

TAXE ,
ENTREVISTA A UXIA PEDRE:IRA

por PAULA BERGANTIÑOS

'A nosa música aparenta

ser maior do que é'
ch anza importante na cada vez maior
1 ofisi onalización do folk galega foi a criaón do Conservatório de Música Tradicio1 e Folk de Lalin. Uxia Pedreira, ex comnente de Chou t eira , é a sua directora e
ofesora de can t o, desde a sua criazón
i aproxi madamen t e ano e meio . Ali asis,n a cla ses case que un cento de alunes
t eresad os po r esta arte .
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Hai demanda de formación?
O conservatório leva pouco máis de un ano e ten ao
redor de oitenta alunas matriculados. A maior parte son
da comarca do Deza, pero tamén hai demanda en Vigo,
Ourense, Lugo e outras zonas.
Xa están tocando os alunes?
Hai de todo, mozos e mozas que queren probar tamén. Unha das rapazas de
dezaseis anos que ia tocar a
pandeireta e que non queria
cantar, de repente descobriu
que tiña unha voz prodixiosa.
lncentivámola para que siga
por ese camiño.

Como pode repercutir
nasa música a cria' n dun conservatóri o
e folk?
O que intentamos criar desº primeiro momento foi un
gar de formación. A xente
e está no folk ten estudos
' sicos ou é autodidacta pero
n existia unha escala que puse facer un seguimento forativo exaustivo e incluso
1entífico. Os rapaces e rapas ademais de estudar o seu Uxia Pe d reira..
1strumento, que non é que sea o principal, teñen unha parte
eórica para complementar, para que eles saiban tamén
orno funciona o mercado onde están, as teorias do follare a nivel mundial e ao que se van enfrentar unha vez
1ue saian do conservatório. Do que se trata é de intenar criar profesionais para a invesigación, para a interpretación muical e a criatividade. Hai moita
ente que en moi pouco tempo pa)ou a facer as suas próprias com,JOSicións ou a ter a idea de, por
. xemplo, misturar arte contemporanea con danza galega e facer unha performance. Queremos que a
xente se atreva a reflexionar. O
mercado é grande pero tampouco
dá para todos. Agora mesmo tes
duas opcións: ou cantar nas romarias, porque che gasta ir ás festas,
ou subir a un escenário. Cando sobes ao palco tes que ser bon para
competir aqui, pero tamén nun
mercado internacional.

Que instrumentos poden aprenderse?
A zanfona, a gaita, a flauta, o acordeón diatónico, teoria e métodos Xosé do Pico,
solfe xo, percusións e canto.
A preocupación pola
investigación tamén está presente.
A aula de teoria e métodos inclue seminários de
invest igación co ánimo de publicar un anuário. Existe
t amén a posibilidade de criar algunha bolsa para facer traballo
de recollida de campo. A xente
que está interesada na parte teórica da música de raiz non ten
opción nen a publicar nen a traballar exaustivamente. Irnos tratar de criar unha engrenaxe para
que, unha vez rematadas as aulas, aquel que quixer poda seguir
traballando no conservatório.

No conservatório
inténtase criar
profisionais para
a investigación,
a interpretación
e a criatividade

especialnovo milé nio

Pode ser unha maneira de
sistematizar a conservación
do traballo de recollida?
Este ano empezamos a barallar
esa posibilidade, despois de cha-
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maren várias persoas
interesadas en depositar no conservatório
o seu traballo de recollida. Despois de estudalo decidimos que
irnos facernos cargo
dese material para investigalo. Ao final, e
pola vontade da xente que se puxo en
contacto connosco,
pouco a pouco poderemos ir facendo un
arquivo.
Mllladolro, cando ainda estaba Rodrigo Romani na tiormadón.

Semella que o século entra con bon
pé para a nosa música folk.
Pode e ten que ser ser
mellorábel. Perdémos
nunhas causas e gañamos
neutras. A música galega
hoxe en día é como un
todo e se coxea un pé,
reséntese o todo. Que
desapareza unha produtora ou un seto discográfico pode converterse
nun problema moi grave.
É como unha cadea na
que falta a unión dos músicos e da xente que nos
adicamos profisionalmente a isto, o día inteiro. Fai
falta unha asociación. Hai
grupos novos, pero tamén houbo un baixón en
concertos por parte de
todos, o sector está en
movimento continuo. Segue existindo Nordesia
como produtora e non
hai moita máis cousa que
lle faga competéncia. Os
discos séguense gravando en discográficas de
tora. Hai xiras internacionais, pero iso tamén o
facia o Real Coro Toxos e
Flores que segue aí desde 1914. Acádanse prémios, todo isto é positivo, pero os galegos e galegas seguen a demons-

A música galega é
como un todo, e se coxea
un pé, resíntese todo o corpo
O grupo Muxlcas.

trar que lles interesa
pouco a nosa músic
non compran o qu::i
nós necesitamos p .a
viver. lso é un grar
problema. Logo hai b
as iniciativas, grup
que están traballand
e funcionando, pero ·r
país non axuda na
Os meios de comun
ción tampouco, sobr
todo neutros estil ·,
como o rock. É co
alguén que quer m
drar, que aparenta s
maior. Bótase en falt;
apoio por parte de toda
as institucións á cultu "
no caso da música deb
maneira moito máis dec1
dida os circuitos de ca
certos nos concellos, n
verán pero tamén no i
verno. Decatarse de que1
ademais de xente maior
que quer escoitar orqu tras hai un público mozo
que está completamente
esquecido e que tamé
ten ganas de festa.
Que se pode
perar do novo
culo?
O que hai que facer é
traballar duro, se es un
bon instrumentista sempre vas sair adiante. A
xente ten que formarse,
incluso tora, observar o
que se fai neutras partes do mundo. Hai que
esforzarse en oferecer
espectáculos ambiciosos, o público cada vez
é máis exixente. Xa non
se trata só de oferecer
boa música, porque non
chega. É necesário toda
unha posta en cena nova, que surprenda, que
responda as suas expectativas.

CONSELLODA
CULTURA GALEGA
www.consellodacultura.org

Sede:
Pazo de Raxoi s/n
15705 Santiago de Compostela
Telf: 981 569020
Fax: 981 588699
E-mail: correo@consellodacultura.org

HISTORIA E CIENCIA
Frei Rosendo Salvado (1814 - 1900)
O BISPO DOS SEN ALMA
15 de setembro - 15 de novembro
Pazo do Xulgado - Tui
Do 15 de setembro ó 15 de novembro, Tui , a cidade natal de Frei Rosendo Salvado, acolle unha mostra na
que se rescatan os aspectos menos coñecidos da obra cultural deste monxe que participou na formación de
Australia no século XIX, onde fundou un mosteiro.

MEMORIA
1 Congreso Internacional
O EXILIO GALEGO
24 setembro - 29 de setembro
Consello da Cultura Galega - Santiago de Compostela
Co gallo do setenta e cinco aniversario do comezo do exilio galega do 36, o Consello da Cultura Galega
reúne en Santiago de Compostela a estudiosos e especialistas de dous continentes para lembrar a aqueles
que fuxiron tralo comezo da Guerra Civil en 1936. Serán analizadas a política, a literatura, as artes, as ciencias, os medios de comunicación, as memorias e as biografías e as dinámicas sociais. E, sobre todo,
estarán os testemuños vitais.
lnscripcións:
http://www.consellodacultura.org/xomadas/x2/

DESEÑO

WEB

Hillman Curtis
TEMA, CONCEPTO E DESEÑO NOS NOVOS MEDIOS
15 e 16 de outubro
Consello da Cultura Galega - Santiago de Compostela
O recoñecido deseñador web neoiorquino Hillman Curtis imparte un seminario para profesionais e unha conferencia aberta a tódolos públicos os días 15 e 16 de outubro. Hillman Curtis foi galardoado no ano 2000
como un dos dez mellares deseñadores web do mundo.
Máis información:
http://www.consellodacultura.org/xomadas/x5/

ESPACIOS PÚBLICOS
111 Encontros
CULTURA E CONCELLOS. Cultura e p~rticipación.
30 novembro - 1 de decembro
Consello da Cultura Galega - Santiago de Compostela
Estas xornadas estudiarán experiencias de participación en vilas e concellos como xeito de creación de vínculos colectivos e horizontes comúns.

EMIGRACIÓN
ÁFRICA 2001 - GALEGOS NA DIÁSPORA
O fotógrafo Delmi Atvarez percorreu o litoral africano este verán nun proxecto fotográfico sobre os galegas
emigrantes. Descubre o proxecto no portal culturagalega.org (www.culturagalega.org).
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MULLERES QUE PRECISAN DOUTRO SECULO

Van desenvolver boa parte da sua vida no século recén estreado.
Voces con inquedanzas e reflexións sobre o camiño percorrido
e o longo treito por andar.
Son mulleres que viven no meio urbano e outorgan grande importáncia
á formación e ao desenvolvemento profisional.
Falamos con elas de cámbios urxentes, feminismo ,
maternidade, parella e traballo.
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A formación é considerada fundamental para conquistar espazos vedados. Á esquerda, viñeta de Pepe Carreiro sobre a atitude dos homes ainda neste século.

mo

Que é o urxente? Cales son eses ámbitos e
situacións nos que "xa está ben"? A profesora
e socióloga Amada Traba coida que os retos
son mundiais. "O máis importante é tender
unha rede solidária que permita ás mulleres e
a todas as persoas do planeta ter garantidos
os seus direitos básicos. Ainda que pareza
abstracto o reto que ternos <liante neste momento no noso contorno é a supresión dos espazos de exclusión, tanto nun sentido xerárquico ou vertical como no horizontal, os que
veñen sendo denominados espazos público e
privado", explica.
Ademais de considerar que a igualdade
non é real, a artista compostelá Montse Amigo aponta un reto moi concreto: a píldora anticonceitiva para os homes. Para Ana González, profesora universitária de español en
Londres, mellorar a situación a curto prazo
pasa polo "respeito á muller frente o papel
denigrante que padece en meios de comuni-
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cación e publicidade, o cal contribuiría a evitar as situacións de violéncia sexista. Outra
das conquistas que aprémian, para esta muller de 28 anos, de nena emigrante en Euskadi, agora na Gran Bretaña, é a do "salário
xusto no ámbito laboral".

"Son conscientes, ainda fuxindo
da etiqueta feminista, que os
seus direitos son irrenunciábeis"

"O reto no século XXI é conquerir a igualdade real, fundamentalmente en representación,
que as mulleres sexamos o 52%en todas as instáncias representativas como somos o 52% da
povoación do mundo. Imaxina o cámbio que

suporia nos parlamento , en todo o po~
de dirección, en todo o lugare de tomas
decisión! Isto obrigatoriam nte arrastraria
de i outro cámbio fundamentais", expl
Beatriz Suárez Brione , re pon ábel da cáte
de feminismo na Univer idade de Vigo e,
mén, pre identa do colectivo Legais pioneiro
confluéncia de gai e le biana .

reh
en
do
1

O atractivo do feminismo
"As mulleres que rexeitan a etiqueta fen
nista probabelmente a aceitan se poden defu ila ao seu xeito e se reflexionan sobre todo o
conseguido. Pero tamén esa falta de compromiso e activismo pódese explicar como consecuéncia dunha tendéncia ao individualismo e
dunha confusión xeracional con desconfianza
en movimentos e organizacións", sinala Ana
González. Os estudios sociolóxicos retratan a
unha muller nova que, mália ter adoitado unha atitude autónoma, non só non se identifica
senon que descoñece o significado do movíespecialnovomilénio
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MULLERES QUE PRECISAN DOUTRO SECULO

mento feminista. A
pintora Montse Amigo coida necesário
que o feminismo reforme atitudes "porque tamén compre
adap ar os discur os á
vido actual". Láia e
Beat z Suárez Brione
de e a con ciéncia
histc 1ca exa tan fráxil " que o feminismo
pare algo prehistórico p ra as mozas que
sen nbargo disfrutan
de do os direito
que nqueriron as femin .as como o direi-
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ra permitirnos ver o
protagonismo do feminismo nos cárnbios
que levamos experimentado".

Onde quedan fillos e parella?
''Mentres os homes
non poidan parir, a
maternidade vai seguir definfudonos en
boa medida, pero tarnén é certo que o papel do home pai mellara co tempo e estanse a implicar rnáis
A desigualdade salarial actua como motivo de
frustación para as traballadoras.
na paternidade", coto a ducación ou ao
menta Montse Amipró 10 carpo. Aco turnamo a pensar que as
go, para engadir que "ter parella é xa unha
con istas ociais on irrever íbeis: o caso paopción, o bon é que poida ser unha decisión
vorc. de Afganistán deberia facemos pensar
persoal e non unha imposición social".
que s direito humano son reversíbeis sernpre, ue as forzas do conservadurismo e o fun"Coa posibilidade de eleición, a rnaternidarr ntalismo e tán rnoi vivas".
dade revalorízase socialmente -di Amada
Traba- e, se isto é así, nun tempo razoábel é
A a González aponta a outro elemento
po íbel que o que conleva esta eleición non
que istorsionan a análise tradicional da realiupoña un atranco para as persoas que asudad home-rnuller e apela á ua experiéncia comen o compromiso".
mo aballadora no e terior. "A mullere en
Lon viven nunha capital caracterizada pala
Ana González coida, pala sua parte, que pame· Jra de cultura e
rella e fillos van contipor o hai factore conuar tendo rnoita irnmo nacionalidade ou a
portáncia. O feíto de
Adopción e avances en fereh 1ón que influ n
que ambas alternativas
eno ement , ad mai
exan olladas "doutro
cundación desestabilizan o
do nero e da opci n
xeito" revalorízaas. "As
sex1 l. Como cidad caposibilidades criadas
papel exclusivo da muller
pita ta e ta e truturada
pala adopción e polos
como nai
por lase ociai polo
avances en fecundación
esta JS ávico do inrnidesestabilizan a exclusigrar es, asi que ta cirvidade da nai biolóxica
c táncia~ fan que o binómio home-muller
corno reprodutora", aponta. Diferéncia Beatriz
pen 1 primada", sinala.
Suárez Briones "o estado relativo de direitos
no Primeiro Mundo" frente á grande maioria
de mulleres do mundo. "Non naso contexto a
.Amada Traba reseña a ampla perspectiva do
feminismo. "O feminismo é un movemento
maternidade é unha opción libre. Adernais, a
abeito que na actualidade está presente xunto
biotecnoloxia posta ao servizo radical do ser
con outros movernentos sociais de gran calado,
humano é unha revolución inminente que de
e as suas posicións están senda asumidas pola
necesidade vai ampliar o hurnanisno nas relasociedade en xeral. Pode ser que pareza que as
cións entre as persoas", di.
mulleres novas non militan no feminismo pero
ocerto é que son conscientes dos seus direitos e
Como nos ven
que estes son irrenunciábeis, como con rnoitas
"Ainda hai demandas machistas para rnanoutras conquistas sociais. A primeira vista ocúlter priviléxios e estatus superior, cando as exitase a razón do cámbio, pero a história está paxéncias do denominado macho o que fan é un1

1

por ARANCHA ESTÉVEZ

especialnovomilénio

Maior formación,
máis decisión,
poucos ascensos
Nengunha queda xa indiferente ante unha escena
de dominación do home sobre a muller, sexa unha
agresión física ou un berro sen sentido. Esa é, segundo sociólogas e feministas, unha das grandes
conquistas das mulleres ao longo do século XX: o
cámbio de mentalidade. Segundo os estudios recentes A contratiempo. Un estudio de las tempcr
ralidades juveniles, do Centro de lnvestigacións
Sociolóxicas, e Las mujeres jóvenes en España, da
Fundación La Caixa, a imensa maioria das mulleres
urbanas de entre vintecinco e trinta e cinco anos

O cambio de
mentalidade é,
segundo feministas
e sociólogas,
unha das grandes
conquistas
do século XX
combate coas suas atitudes o domínio masculino.
Trátase dunha persoa que, decida ou non viver en
parella, considera natural que esta teña un funcionamento baseado no respeito.
Rebaten o feminismo como termo, ainda que acto seguido actuen tal e como o teria feito calquera das loitadoras deste movimento. Nacidas
ao redor de 1968, para elas intelixéncia e imaxe
non só non están reñidas senón que conciben a
satisfacción do aspecto físico como un rasgo positivo. Sabedoras de que a formación é indispensábel para a sua autonomía amasan frustración
ante a desigualdade de salários cos homes e as
trabas para ascender de categoría, tal como reflexan as enquisas de Mujeres y empleo e La posición de los hombres dentro de la familia, ambos
publicados polo Instituto da Muller. Cada vez son
menos as que queren renunciar ao traballo polos
tillos e máis as que aprazan ou simplesmente
aparcan a matemidade para poder desenvolver a
sua vida profisional. •
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Cando se lle pergunta a Amada Traba sob
. .,
re
a ace1taaon por parte dos homes das transformacións na vida da mulle1~ resposta con sosego e optimismo. "Tocamos un tem de fundo.
A aprendizaxe do que somos, de como debemos comportarnos, do que os demais agardan
que fagamos... é unha aprendizaxt lenta, que
ten que ver coa interiorización de nJ mas e valores culturais, interiorización pn •Jnda que
no~ é fácil de cambiar, por iso é un "u cto que
vai lento. Para os que agardan os 1 1bios, estes suceden con lentitude pero real 1te a sociedade está a protagonizar cambie, 1oi rápidos neste sentido".
Á conquista do espazo
Montse
Amigo traballa no seu
Girls in a taxi, cadro de Beryl Cook.
Compostela preparando os proxe
vindeiro meses en pintura e grav
pre espazos que consideraban próprios", enha caricatura dos homes. Coido que mellorar a
ción artística tampouco está exent
situación da muller beneficia a todos, porque
gade. En canto á homosexualidade tamén é vimas
nunha cidade de tanto calado
os homes se liberan da escravitude de reprevida de diferente xeito por homes e mulleres
mo
Santiago.
'"É difícil atapar locai
sentar un papel de masculinidade extrema,
"No mundo occidental irnos adquirindo direiballar e po
tos, máis os gais que as
que exclue sentimentos e vulnerabilidades. E
proxectos co
acaso non son estes os que definen ao ser hulesbianas pero non porde
da Cultur
mano?", explica Ana González. "No meu enque eles sexan máis, seque
os que
torno os homes apoian os cámbios de rol da
non porque eles son hoA alta cualificación non
poden
accede
muller porque axudan a mellorar as relacións
mes e gozan do privilépazo. Noutr
evita a discriminación no
entre sexos", admite Montse Amigo.
xio de partida de pereuropeas
pre
tencer ao grupo hexepasto de traballo
Hcios
en
de
"Para os homes a igualdade significa a permónico. Para homosealugar
barat(
xuais, homes e mulleda de priviléxios que lles da ser amos. As mutistas", di. Ar
lleres posuímos o 1% da riqueza do mundo.
res, un govemo conserlez continua
Imaxina, cando falamos de redistribución de
vador supón un impás, cando non un retrocemáis
en
Londres,
adiando
un poucc
riqueza e de poder, a magnitude do cámbio!",
so permanente en direitos. Próximas as eleidecisión
de
instalarse
ali
ou
voltar a c.
aponta Beatriz Suarez. "Ameaza para moitos,
cións este debería ser un motivo de reflexión
ela
a
formación
é
chave
para
entendi
xustiza social para outros, a revolución femipara a comunidade homosexual: un 14% da
réncias coa xeración anterior, a da
nista obriga aos homes a compartir para sempovoación galega".
Amada Traba, pola sua parte, non J
As mulleres amosan maior procupación pola solidariedade e posta en común dos problemas. Na
dúbidas de que a formación vai segt
foto, festa de Entrepovos en Redondela.
un "instrumento necesário, ainda que
ficiente, para acadar un lugar no á
mercado de traballo e do espazo pú
xeral, pero no caso das mulleres non
un trato igual xa que seguen actuand<
minacións que teñen que ver coas di
o reparto do poder", sinala.
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Mália ter acadado a cátedra de ferrur smo,
Beatriz Suárez Briones considera que n"' Universidade de Vigo "como no resto ait!da se
poden apresentar equipas de governo sen
que sexa un desprestíxio ou unha forma de
autoimpugnación que apenas incluan a mulleres. Na empresa privada ainda é roáis escandaloso porque para empezar non se da a
equidade salarial". •
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ENTREVISTAS

A NOSA TERRA

EN1

Ricardo Carvalho Calero
'O

Venres 2 de Nadal de 1977 saía á
rua o número O do semanário e
con el a sua primeira entrevista. O
profesor Ricardo Carvalho Calero inaugura a ampla xeira de conversas que recollerá
a nasa cabeceira. Catedrático da Universidade de Santiago e membro da Académia
Galega, Carvalho Calero fala con Antón
Galocha do Partido Galeguista, da cultura
galega no fra~quismo e da situación da língua. Defínese o profesor como "galeguista
puro entendendo que as solucións dos problemas concretos deberían ser as que o pavo de Galiza, libremente consultado, libremente decidir a".

GALEGUISMO

TRIUNFOU'
~

º

"Compre unha série de medidas de tipo
máis social que legal para conseguir que a
superioridade social que o castelán ten adquirido no transcurso de vários séculas,
non manteña ao galega en posición subalterna", afirma Carvalho Calero. Reférese

tamén á normativización e o que seria

~ tempo despois un dos máis firmes defen-

,,

j sores do reintegracionismo sinala que

z~ contra do que ere moita xente, esta fun/1

damentalmente conseguida, xa que as diferéncias prácticas de tipo ortográfi o ou
morfolóxico que se dan entre os eser ores
son hoxe mínimas" . Tempo aquel t én
no que a língua comezaba a ser em¡ gada de xeito habitual no campo da p tica.
O entrevistador destaca o uso do g ego
na propaganda da UCD e o profes respande: "Significa, pura e simplesir nte,
que o galeguismo ten trunfado nese Jecto, que comprenden que non cabe oxe
formular ningunha reivindicació1 ue,
dalgun xeito, se refira a Galiza sen ei regar a sua língua. Iste é un dos feítos 1áis
venturosos que podemos inscribir r haber do galeguismo tradicional".

Son "galeguista" puro,
entendendo que as solucións
deberian ser as que o pavo
libremente decidira"

Número O 77)
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que, se puidera, non !aria ningunha exposición no ano ... di e
desdícese moitas veces e veña
a rirse con toda a seriedade en preocuparse
porque non se lle leve a contra: é pouco amigo de cavilar até sobre da sua pintura ... con
frecuéncia faise o xordo inda que estar, tamén o está un chisco". Margarita Ledo visita
o pintor de Lalín e así define o encontro con
ese artista "teimoso como o merlo que vai e
quere cantar en francés e lle sai un alalá".
Retranca e bon humor non lle faltan a
Laxeiro que aponta á necesidade de que
"eses señores" proprietários de indústrias
encarreguen murais para as paredes das fábricas. "O governo debíalles abrigar a iso
para que a xente disfrutara e ao mesmo
tempo fose unha maneira de darlle cultura
ao pavo, neste senso, o capitalismo catalán
trata aos seus artistas con máis amor que o
capitalismo galega" afirma.
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QUE

ESTAR

PINTADAS

C ON

MURAIS'

Hai pintura galega? "Eu sempre con .,to,
~ e ás veces á xente non lle gasta, que a F tura é unha causa univer al. Ternos a Ch ali,
~
.
~ por poner un ca o, un pmtor ruso que coñecido no mundo enteiro e que a travf da
sua pintura vese que o é -outro que nor ra
ruso non poderia facer as causas que fa 1-.
Tarnén un pintor galega, se leva a Galiza ien
dentro, por forza tenlle que sair... pode q a

0

o

xente intelectual teña preocupación de s
en se hai ou non pintura galega e un pt cor
pinta, pero non para Galiza, senón por tar; é como un paxaro que está nunha árbJre
e non anda a mirar que ninguén lle este- a
escoitando. El canta. Un merlo galega se
ramente vai a Fráncia e canta igual que acó,
pero como está noutro país, ao saírlle un
anaco dunha muiñeira no seu canto, dirán
coño, que maneira ten de cantar ese merlo!, pero
el non se preocupa cliso".

Número 30 (1978)
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Eduardo Blanco Amor
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PRESA'

z

púxenme a descubrir o outro rostro do ho~ me galega, a parte esperpéntica iniciada
>
-~..11•.·.r'.- 8 por Valle-Inclán, cunha vida crua, ruda,
~ cunha linguaxe forte, directa. Existe unha
tendéncia á idealización, até Neira Vilas
estiliza os personaxes que son sofridores
pero neles non se perfila un esforzo vital
por sair desa marca un tanto fatalista. En
A esmorga viven e marren facendo burradas e disparates, que é unha das dimensións da história galega que está no xermolo da nasa vida feudal, unha vida de
loita, de disparates". Remata a conversa
referíndose ao futuro do nacionalismo:
"AB posibilidades do nacionalismo son de
"Púxenme a descubrir o outro
infiltración lenta, dunha dialéctica pausada, de convencer, non de vencer; entón,
rostro do home galega, a parte
probabelmente
se é oportuno tanto social
esperpéntica iniciada por Valle
como politicamente que Galiza seña unha
lnclán"
nación, hase conquerir".

ctualmente déixase sentir prea, aceleración, os rapaces (os
novos escritores) non meditan
nen e. túdian, non van ao fundo. Teñen preª po10s prémios, e tán excitado pola popula1 dade, entón, non e pode falar dun
fren t coerente como o houbo deica hai
pouc· que o formabamo u por cronoloxia, 1 éndez Ferrin por perfección, eira
Vilas >ola brillantez do eu estilo, bu cabarnos cancelación dos valore tradicionais
e da e tructura confu as". Non era
Edua fo Blanco Amor nada conde cendente co 1ovo e critore na entreví ta concedida xornal.
A1 : >r aos e enta ano de A esmorgn, o

e cri r falará tamén de ta novela que, ao
seu ' r, supón "a desmitificación da narrati galega. Todo o traballo novelí tico
ante : >r partía do upo to de que eramo
unha raza, acougada, perfecta... entón eu

Número 41 (1978)
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MIÑA

MISIÓN

aim grácia cando falan da
Encroba ,
u digo qu chegaron a r a Encr ba p rque taban organizado d ntro d MNPG, nón pa aria n p · na nen glória. A
miñ mi ión foi axudar, e din a cara porqu ería com n nte, p ro había moita
mái xente traballando. A min d tivéronme ndo fi xeron o cuarto int nto de ocupaci n e houbo o enfrontamento . Mai
tard tamén fun 1 vado ao cuart liño polo Baldaio, xusto durante a campaña
elei1)ral do 15 de Xuño, que ia de senador olo Bloque". Mancho Valcárcel, o
cura das Encrobas, fala do seu compromiso político e a necesária organización do
mundo rural.
"As dificultades son espantosas porque todo o van tentar canalizar pala
Xunta e irnos dados! Pero a loita será como foi sempre: que se folgas do leite, que
se reclamación de aqui, que se reclamaespecialnovomilénio
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z ción de alá e hai que ver a violéncia que

6
sofre o campo, incluso ten direito a en>
8 frontarse anque somentes fose como lexí~ tima defensa (. .. ) O labrego é político pe-

"O labrego é político
pero non ten mentalización
política dabondo"

ro non ten mentalización política dabondo. Ao españolismo non lle interesa que
a teña, porque ao mellar queda ao descuberto e quen deu certa politización foi,
como lle chaman no campo, o Bloque.
Non é propaganda nin puñetas, é asi,
axudou a concienciar e a proba é que é
quen ten influéncia no agro, os outros
fan paternalismo". Mancho Valcárcel explica tamén as razóns de non se apresentar ás eleicións xerais: " A miña posición
virá condicionada pala entrevista que tiven recén co Arcebispo, que non poñen
impedimento, pero baseándose no de cura das almas pódeste presentar pero tés
que cesar na parróquia".
Número 46 (1979)
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Xaquín Louren:zo
'QUEREMOS

ESTUDAR

PARA

CRIAR

CONCIÉNCIA'

5

nacionalismo e o antiimperialismo de
Sempre en Caliza foi o ideário da Xeración Nós. Quen isto afirma é Xaquín
Lourenzo, historiador, arqueólogo, antropólogo e unha das figuras fundamentais do Seminário de Estudos Galegas. Xocas fala neste fin
de Febreiro da releváncia do antroido na nosa
cultura e da significación que as manifestacións populares tiñan para o galeguismo. Faóase política? "Claro que si, por exemplo collera
un par de rapaces "tecles que ir a tal sítio dar
un mitin ... pero eu non sei, eu non falei nunca ..." sentarse, escribirlle o discurso ... Asi se facia e dábanse mitins nas aldeas máis absurdas.
Precisamente unha vez foron Otero, Castelao e
Bóveda a Lobeira, na primeira fila estaban unhas mulleriñas e cando Otero estaba nun dos
seus parrafeas houbo grandes aplausos e unha
dille a outra: ai que ben fala este home, quen
fara nova e o merecera. Vosté concibe que se
poida dicer unha causa máis bonita? Otero
partíase de dsa cando llo contei".

º

Xaquín Lourenzo explica as diferéncias queel
ve entre o galeguismo anterior ao 36 e o daquel
momento: "Hoxe xa é máis marcadamente político, entón era máis un galeguismo chamémoslle "científico", tratábase de estudar para cnar
unha conciéncia de Galiza e despois viria a política, porque non se pode traballar o ferro en 'o
e facer algo en base a unha xente que <lepen ,
única e exclusivamente, do cacique -<:haméIJl
lle alcalde, intermediário ou o que sexa- que 'pendia do sistema político organizado. A xe re
tíñase que dar canta que tiñamos unha persa ilidade galega. Despois, o galeguismo foi di.. mente represaliado. Lémbrome nesta mes a
habitación con Risco, Cuevillas, Ramón Oter
Peña Rey. De vez en cando, Risco erguíase
de puntillas deica a porta -Risco tiña moito n dcr e e.scoitaba. Comentabamos o que falal;
as leiteiras de madrugada: 'Hoxe, ai na carreb l
quedaban oito mortos' e todos os dias asi".

'IMPRESIÓNAME

E
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Número 51 (19'" )

Luis Seoane
mprendía Luis Seoane a sua
derradeira viaxe a Caliza e, na
despedida, conversaba co seu
amigo Ricardo Palmás nunha léria
que percorria a sua traxectória humana e artística e tamén os proxectos de
futuro. "En Calicia todo parece disolverse na néboa. A falla de memória
colectiva é un fenómeno impresionante, que non resulta <loado de esplicar. Parecería ser que ninguén se
lembra do que pasou nas derradeiras
décadas, e non me refiro unicamente
aos sucesos políticos. A xente nova
parece crer que está a descobrir Caliza, e moita xente da miña idade semella ter amnésia".
"O que está a pasar en Caliza é
un disparate político, cunha grande
auséncia, a do Partido Caleguista,
que de existir teria servido aos desexos populares de autonom_ia. A

(

A

FALLA

DE

MEMÓRIA '
~

rniña atitude presente e futura é f
·~ cer co meu traballo o qu poida
prol de Caliza, en t r nada que V
o::
<C coas institución políticas que
form n e c a vixent na actual
dade". Fala Se ane da necesida
de recuperar o património artístic
perdido, en e p cial o do exílio, e
fin de "salvagardar un pasado qu
lle dé sentido ao pre ente de Gal'
za, pero esta tarefa vai máis alá dt
esforzo que p oidan realizar algun
h as p ersoas ". Rema t a Palmás
"Luis Seoane, lonxe da sua terra ou
n ela, continua a trab allar coa tei
mosia e a forza dun mozo, proseguindo unha obra que é das máis
polifacéticas que poida presentar
calisquer dos intelectuais galegas
dos nosos tempos".

a

Número 58 (1979)
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Anxel Fole
'EU

ueel
tquel
polí-

nosrnar
polít

<io

ei
)

-

; a
e
e

SON

UN

ARISTÓCRATA'

rande contador da nosa história. É a
definición máis acaída do escritor que
comeza a relatar <leste xeito a sua vida. ''Eu son un ari tócrata. Meu pai chamábase 'einaldo Fole Quiroga, miña abuela, Jacoba
Q troga Sangro, miña bi aboa, Sangro Taboada meu bi abuelo Juan Quiroga de Temes ...
so apelido ari tócrata por parte de pai.
Er '1 propri tário por exemplo da torre de
A o en Chantada, da de O ili en Buralla ...".
E i continua e ta longa entrevista na que a
x nalista, Margarita Ledo, desaparece para
d ar voz ao narrador que fia de seguido todc o eu relato. "A po ición no a, dos galegt tas puro é moi rara, comprometida e
ce fu a porque, mire vo tede, en gran parte
re Jltou un tremendo fraca o xa que inda non
e. aba maduro e veu aquel aluvión de cousas
p iticas e, claro! O galeguismo é unha tradic n, en ela non hai cultura, unha tradición
q e polo xeral chama ao rnillore e e a é a
g: ande victória".

o

Dá tamén Ánxel Fole a sua visión da li-

~ teratura: "Unha das cousas que máis me satisfai é a narración breve, o conto, que para
min é o canto contado, e os poemas. Son incapaz de ler unha novela longa, iso que lin

muitas, até aquela de Thomas Mann La montaña mágica, que é un latón espantoso, inda
que a novela é a gran literatura social. Que
se vai comparar con Dostoiewski! Nada!
Porque o que non é realismo case non é nada, até Freud sacou os nomes de "complexo
de Edipo", "complexo de Electra" das novelas de Dostoievski". E remata contando unha anécdota sobre Xúlio Camba: "Escribia
no Sol. Estaba no café Español de Santiago,
alá polo 17, dician que era moi folgazán:
"Julio, hombre por Dios, escribe ese artículo
para El Sol...' Entón bostezaba ali no diván e
<licia: 'Mira, chico, es que hay años en que
uno no está para nada"'.
Número 61 (1979)

Manuel Colmeiro
' A

/ G

OBRA

aleguiceime de rapaz, eu coido,
porqu taba na Ar entina e toda
a miña pr ocupación era aliza.
miña id a era cr b r, e creb r obre o que
• o recordaba, p ro via unha dificultad : "hai
1e e tudar tanta gramática", e debuxaba, de1xaba cou a que traguia rniña nai, froita , bo1lla , e por que fa isto?, p rguntoum un dia o
1eu profe or que viña cun pintor uizo, porque
1e gu ta; que p n a facer?, u pen aba facer
losofia ... de poi veu o m u pai: olla, e ta xene di que ti pode dar algo no debuxo ... Eu nunra crin nos prodíxio , xa de de rapaz, a prirneia exposición que fixen foi en Vigo no ano 28 e
~n contra da miña vontade. Non creo que un
pintor se faga en poucos anos... Pero voltou en
1926 Colmeiro a sua San Fiz de Margaride na
comarca do Deza para labrar a terra, o material
no que primeiro debuxou. Referéncia clave e
retomo abrigado na biografía <leste artista que
teria de novo que marchar despois do golpe
militar de 1936. Arxentina, outravolta, e París
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PINTOR'

"Nunca crin nos prodixios. Non
creo que un pintor se faga en
poucos anos"

son os destinos de Colmeiro que afirma <laque. ~ la: "Un dia deixarei aquilo [refírese a Paris, on<(
~ de tivo o estudo aberto case até a marte que
~ aconteceu en 1999] e vireime para a aldea; tardo ainda en o facer porque un debe estar agradecido a onde lle foi ben e nisto ·da pintura é tamén mirando aos máis, un mundo que ven
desde as cavernas, que é unha necesidade ainda que non poida dicer o por que me metin por
ese mundo, (... ) Lémbrome da miña nai chorando cando vlñera da Arxentina no 26 que ia
ser da tua vida, pero o caso é que sempre vivin
da pintura, ben ou mal". Colmeiro era da idea
de que toda a sua vida, desde as orixes en Margaride, quedaba marcado nos lenzos. "Na obra
dun vese todo, que un pintor fai a sua radiografia queira que non, vénselle os defeitos,
vénselle as ambicións, vénselle os trucos, a aspiración que poida ter, queira el o~ non. Véselle a sua opción social, si, tamén..."
Número 74 (1979)
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Xose Maria Alvarez Blazquez
'RETOMAMOS

A

CULTURA

PARA

MANTERO GALEGUISMO'

z tos abertamentos político . Nós o que fixemos

n doce anos, a colección O Moucho vendera, á altura de 1980, 800.000 exemplares en todo o país. "Algo tiveron que facer", <licia Xosé M1 Álvarez Blázquez, promotor dunha colección cuxo lema era "libros do
pobo pro pobo" e que nacera no franquismo.
"Pensamos que a única política que podiamos
facer era a da cultura. Ainda así, non se podia
escreber nen falar nada que fixera relación co
pensamento dunha independéncia ou dunha
personalidade própria. Para nós foi un trunfo
facer aquel suplemento dos Sábados do xomal
La Noche e tiñámolo que facer todo en castelán,
se acaso meter polo medio unha poesia, algun
pensamento arqueolóxico, e tam~n o mataron.
Quizais nos meteramos un pouco de máis nas
cavernas da simples e elemental cultura pero
non se pode esquencer que o galeguismo naceu xa con esa tara, ímoslle dicer asi, cunha forte dose de inquedanza cultural, en certo xeito
herdeira do século pasado. Tiveron que vir homes novas para formular outros plantexamen-

E

<(

f .

~ 01 retomar a

causas culturai para manter esa

aborralla...", comentaba Álvarez Blázquez dti~ quela militante do Partido Galeguista t:as 0

pa o fru tado polo PSG.
"Eu on primo político de Bóveda. A s
muller, Amália Álvarez Gallego e eu tem 11
o me mo Álvarez. Canto tiña 16 anos f
captado por Bóveda para a xuventudl
Que e podo dicer algo de Bóveda que n
exa público? Poi i, eu coñecín a Bóve
cheo de filias, traballando como unha Ji
para sacalo adiante e manter ao mesr
tempo a ua actuación polítca intensísirr
De poi , de poi un abandonaron, out
colleron <lema iado medo, outro morrer
e outro emigraron. Quedamo unha céh.
mínima que mantiñamo a nasas convc
as, a borralla, aquel lume que foi semenl
ra. Isa ténseno que recoñecer" .
Número 93 (1%

Enriqueta Otero
'XA

G

ESCOITABA OS

uerrilleira, mestra, represaliada, resistente. Enriqueta Otero relata a sua
militáncia antifascista: "Cando se levantou aquela onda de violéncia e anormalidade eu tiña feita a miña vida, as oposicións
aprobadas e ampliaba estudos en Madrid, pero teño un conceito da vida un pouco especial
que non consiste en buscar o que satisfai as
nasas necesidades serrón que, por análise, reflexión e sinceridade científica entendo que
somos debedores, que lle debemos aos demais moitas causas, que non somos nada sós.
Entón a conducta é a dun idealista. (... )A min
prendeume a Xunta de Defensa, uns traidores, e pereceríamos na cadea se non decidiramos saír sen máis o mesmo dia que chegaba
Franco a Madrid. Ao chegar a Galiza dixen,
nada de entregarme nen de marchar ao estranxeiro e como entón propugnábase a loita
violenta andiven sete anos na guerrilla até
que a traición se meteu no médio e caín, caín
a bombazo limpo, rompera o cerco e leveinos

[82]

MARTELAZOS

PARA

ME
~

AFORCAR '

dou quilómetro , ferida -aínda levo os xe

~ llos vendado - ga tei o cargadore e de p

g tireille
j

a pi tola, p n aron que era out
bomba e guindáro e para o chan, era un
noite de lua do ano 46.
Enriqueta defénd eJa me ma no Conse
de Guerra ao que é ometida. Despoi de saír
cadea, a gu rrill ira art lla O Carriño: "No 74 r
puxéronme ao maxistério p ro ainda ma fixern1
gorda. Nomeáranme para Folgo o pero quea
pendiente e até o 76 non cobrei un céntimo. AI
diven por Lugo adiante de calza, sen un cént
mo e sacando o carnet, caeume enriba a idad
para os 65 anos e examineime o mesmo dia qmos cumpria. E cheguei aos 70 cunha organización que se chama ProPre, promoción de preescolaridade, e O Carrifío, universidade popular,
que se moveu palas parróquias adiante para levar unha idea de orixe da vida, de concepción
do mundo, xunto con música, teatro ..."
Número 97 (1980)
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Rafael Dieste
'NO

EXÍLIO

NON

CONTACTABAMOS

COA

REALIDADE

DA

GALIZA '
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vencellos nen anduriña , galega nen ca telán . er universalista 1
xilado a Buenos Aires e proibida a sua obra no país, é nesta alé dicer fara a arte galega, fara a arte etru ca, fara a Hngua to ca.
tura cando o escritor e galeguista ve editados os seus libros e
regresa a Galiza. "A xente da AGUEA (Agrupación Galega de
A universalidade non é contrária á difer 'ncia, é o recoñecernento dE:
Universitários, Escritores e Artistas) non tiñamos unha consciéncia
go que nos une a todo , á formiga ao horn , a e trela aos galeg
clara de como estaba Galiza, e desde ali, por máis que o intentamos
ao cataláns. O dir ita do pavo a governa
foinos imposíbel conectar coa realidade", sipor i me mo non pode contradicer des
nala o autor de Dos Arquivos do Trasno ou A
a óptica univer ali ta n n de de ningunha
fiestra valdeira. "Reunidos os intelectuais deSer
universalista
non
é
tra óptica, xa gu é un direito de enso cornu
cidimos facer romances contra do réxime
dicer fara a arte galega,
Até os primeiro coloruzadore non esfarel
franquista, alguns dos que andiveron por ai
ban a identidade do pobo conquistados, pe
claro, eran meus ...
fara a arte etrusca,
os neocoloniali ta xa non fan isa. lso é u
fara a língua tosca
grande erro, ninguén pode resolver os proble
Pero a cuestión está que anque sexa a limas mellar que quen os coñece a fundo".
teratura política hai que facela conforme a unha realidade, hai que coñecer primeiro esa reCanta tamén Dieste que chegou ao nacionalismo xunto co poeta Maalidade. Se se coñece pódese escreber sobre ela", explica Dieste, a resnoel
Antonio cando asistiron a un mítin en Santiago no que participaban
peito da sua faceta literária e política.
Castelao, Cuevillas, Otero ... "Pero o que máis nos impresionou foi Risco.
Nós temas que facer a nasa impronta no Atlántico. Esta frase callou en nós e
Está considerado un universalista. Como ve o direito dos pavos a
tanto el coma eu lanzamos esta tarefa."
governarse por si mesmos? ·"O conceito de universalidade anda por
aí moi estragado. Por que non ha ser un vencello tan universal como
Número 101 (1980)
unha anduriña? Se as leis universais cambiasen, xa non haberia nen

E
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Ramón Piñeiro
'COMPRE

UNHA ACCIÓN

CULTURAL GALEGUIZADORA'

z. soberano e creo que ternos que pensar os

xplica Ramón Piñeiro as distintas
posicións entre o exílio e o galeguisrno do interior: "Non queríamos educir o galeguisrno a un partido senón aleguizar toda a ideoloxias e os rapac irían uns ao cri tianisrno, outros ao
socir smo ...
D nono canta de que habia que actuar
pub amente, a única maneira era pala vía
cultt al: Galáxia". Afuma Piñeiro que non
ten 1 ~onveniente nengun en definirse ideolox amente: "Creo que ne te tempo unha
polí' a que exa axeitada ten que ter un
ent o de xu tiza ocia! pero non a identifico marxi mo, per onalmente non on
mar ta; na arde política mái formal, on
fede lista pen o o problema en termo
peru 5ulares, porque e tau convencido de
que on hai hoxe po ibilidade de illacioni rr , que o problema de toda Europa
está igado , que ningun paí de Europa é

ci problemas en termos peninsulares e resol>

aver a vinculación da Península e o respeito
~ á pluralidade".

"N ós terno s a experiéncia dobre da
clandestinidade e do labor de galeguización político-cultural. A experiéncia de 30
anos de Galaxia é a seguinte: que en Galiza actualmente hai grande parte de galegas que o son emotivamente pero non
intelectualmente, porque os formaron do
Estado Español, non saben nada de história, da cultura de Galicia. Hai uns cantos
que estamos convencidos de que, aparte
do que fan os partidos -mobilizar aos
mentalizados- hai un grande sector que
hai que facelo galega a través da acción
cultural, unha política da pedagoxia galeguizadora", afirma Piñeiro.

"Unha política que sexa axeitada
ten que ter un sentido de xustiza social, pero non marxista"

Número 100 (1980)

Pucho Boedo
' NECESITE!

j

entr vi tadora, Xo efina L. Corral, ab qu
tá a falar cun mito, cun cantor a qu t do o mundo ter audar, abrazar tiradle unha
pal ra . Comezara a cantar con 17 ano ,
de i de traballar como apr ndiz d
bar ira e barnizador. O inicio foron coa
orq tra Los Satélites, depoi coa Solana.
Vin mái tard Madrid, onde cantaba na
sala ie fe ta Villaro a, a me rna, egundo
di, nde debutaron Luí Mariano e Josefina Baker" . Voltou lago para a Coruña e
estivo na orques tra Orien te para fu ndar
temJo andado Os Trovadores. Pero o norne
de fü cho Boedo e tá unido a Os Tamara.
"Virian de África e ao pasar por Madrid
falaron conmigo e propuxéronrne cantar
con eles. Asi foi corno empezarnos a percorrer parte de Europa, Suiza, París, Costa
Azul, sítios cheos dos nasos emigrantes.
Mesmo gravamos discos en Fráncia. Mira
ti se seriamos ben acollidos que tiñamos
1
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CANTAR

AOS

NOSOS

POETAS '

z.

contratos cun ano de antelación. Quizais

~ por isto, e nun determinado momento,

aadicámonos á comercialización. Poi un
~ grave erro, pero, por outra banda, non ti-

ñamos outro rernédio. Nernbargantes, sei
que agora non faria o mesmo, non ... Na
nasa terra ternos rnoi bos poetas que están
sen sair á luz, que o pavo descoñece por
completo. Por exemplo, de Curros Enriquez todo o mundo coñece 'Unha noite na
eira do trigo', pero non rnoito máis e isa é
precisamente o que nós querernos facer de
agora en <liante, sornentes gravar poemas
dos nos os poetas ... Sei que ao mellar non
me vai dar cartas, pero non me importa, é
o que quera e o que vou facer", destaca
Pucho Boedo que anos roáis tarde ( . 225,
1983) confesaría que musicar poetas galegas corno Rosalia, Curros ou Celso Emílio
foi para el "unha necesidade".
Número 100 (1980)
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Alvaro Cunqueiro
'NON

SE

PODE

VIVER

SEN

UN

PAÍ S A O FO N DO '

sar que se pode realizar algo con
/ / E n cuestión de cociña
Portugal, un país dun nacionalisgústalle que as causas
mo exacerbado, con Alxubarrota
seipan ás causas.
na punta dos dedos aínda hoxe; é
Sab facer desde unha opa de allo
difícil. Que nós os galegas poideraaté . n lomo sete princesa e ten prefemos ser intermediários entre o
rén< a polo afumado . Fixo literaturesto da comunidade hispánica e
ra f '1.tástica ante de outro moito
Portugal
é un bon desexo pola
que pola contra, tiveron grande
nosa parte, pero por parte portudi gación comercial. U ou infiniguesa isto non existe, está máis
da
de seudónimos, Álvaro
lonxe Portugal de nós que o poden
Lar ada, Patrício Mor, Manuel
estar Catalunya ou o País Basca.
Ma a, Seoane ..., ensaiou métodos
Por exemplo, non hai un só galega
de eitura rápida, vai a Paris e
importante
- don Ramón Otero
ma da máis de cincuenta po tais
Pedrayo, Risco, Filgueira que foron
par Mondoñedo onde naceu, de pai
aos congresos, amaron Portugalbol ário, e onde andivo na e cola de
que teñan o menor recoñecemento
Ob ros Católico . Gústalle Merlín,
nen
unha condecoración, nen un
do ue algunhas histórias cóntanse
doctorado ... Portugal non sabe que
xa mo populare (a do demo que
estamos aquí, que tivemos até o
se 1nvirte en bañeira para se bañar
século XV a mesma língua, nen
coa monxas) pode dicer que desexa
siquera
nos utilizaron en ningun
qm J futuro e té de parte do pavo
momento
como instrumento polítidif -enciado e, pola contra, coidar
co, causa que puideron facer" .
úti a entrada no Mercado Comun.
Di á enerxia nuclear pero ere no
Para Cunqueiro, escritor que
po r moderador das meigas. Ten
. /
desenvolveu
unha importante tragr ·des amistade infantís inda que
xectória de xornalista, a prensa
"q .zais non me atreva a e cribir
estaba a cumprir un "mal papel. Non hai aqui e fora unha valoración
cot a para nena ", díxono hai tempo. Refíre e a muita cou as con terdas situacións, hai avalancha de noticias cun excesivo peso da emoción
nu e para outras amo a as mañas do anxo , do anxo malo ". É o
cotiá. E enormemente deformadora, que que
ret to que Margarita Ledo fai no comezo
prensa faria eu? Probabelmente daria as notídt. la entr vista na que unqu ir
ituará
cias con seis meses de retraso".
d ro "dunha tradici n oral, dunha tradición
Que prensa faria eu?
p ular, dun país que contou, qu lle gu ta
Respeito ás meigas
Probabelmente daria
co rar e e coitar" Confe a que t n unha
"n >rnória deformante, c rta inclinación a de as noticias con seis meses
Coñeceu a meigas e sábias e profésalle un
mr ;urar a ituació
a p r onaxe e por
de retraso
grande respeito. "Cumpre un papel moi
OL "ª parte eu pen o que e tou contando, conimportante porque a vida humana necesita
tár dalle á xent miña nun ámbito un pouco
certa dose de mistério e
e a meiga
pe ado e determinado".
dálla. E é tamén, en certo modo, un poder
moderador. Eu téñolle un grande respeito.
Que quer dicer coa expresión "galeguizar
Un supoñer: ti tes unha galiña que che deixa de poñer ovos e entón
GQ!iza"? "Dígoo no senso de que a xente sedea canta que non se pode
pensas que che ·botou o mal de ollo fulana, a Xosefa que vive aí e tal.
viver sen un país ao fondo. (...) Coido que esta sociedade ándase galeQueres
vingarte e vas á meiga, e a meiga busca unha causa proporguizando pero a veces teño medo de que sexa como esas feridas que
cionada,
que a vaca lle deixe de dar o leite durante un mes. As duas
curan en falso e que despois dan moito que facer, coido que hai... evirecurriron, probabelmente, á mesma meiga, unha para botarlle o mal
dentemente, a situación da língua variou, hai unha sensibilidade maior
de ollo á galiña da Pepa e outra para quitarlle o leite á vaca de
para os temas e os problemas nasos, pero eu téñolle medo ao que poida
Antónia,
de modo que non se chega a un enfrontamento, hai sempre
haber de situación política, de oportunidade en todo iso".
un colchón, un colchón máxico" .

J~/ /

azar,

Móstrase o autor de Merlin efamz1ia crítico a respeito do optimismo
dunha relación paritária con Portugal: "É de absoluta irrealidade penespecialnovomilénio
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Avilés de Taramancos
'SON

TAN

SUDACA

COMO

GALEGO '
~ pl? ións ~ ~otáronme fara, ben, non era quí~ nuco profi 10nal e habia cantidade de proble-

~ ma · De poi fun vendedor de libros, de za<1'.

sua primeira obra xurdiu dunha subscrición popular feita nas tabernas da
Coruña. A entrevista serve para dar
unha volta pola vida de Avilés de Taramancos
ao seu regreso despois da longa estadia en Colómbia. Subscrición popular en tabernas para a
primeira obra dun escritor que co tempo haberia de abrir en Noia un local para servir tazas.
"Fixen moitos oficios antes e despois de irme.
Traballei nas primeiras pedras que se puxeron
en Genosa, na fábrica de Alumínio traballei de
obreiro, traballei até de practicante, fíxenme
químico e traballei en Emesa, pero o laboratório non andaba moi ben, habia unhas certas ex-

A
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"Estou na recuperación
do meu territorio e
de botar raíces nel"

pato , de botón , traballei de axudante de
pintor, volvin á terra traballar de labregu un
ano en Taramanco , fun a Sarnas fac de
monxe, cando me tocou traballei de rnru neiro", conta Avilé que fala da sua experi cia
en América como a dun "emigrante tra' ional". Ano de pois, xa instalado na sua .ca
tfpica de Noia, (Nº 318/1987) Avilés falar 1os
das suas várias morte : "Recuperas un .ndo pero inte unha audade perrnanent' olo mundo que deixas, e no meu caso é tat aro que o meu primeiro libro feito desp 10
regre o, Cantos Caucanos, é feito precisarr e
para liberarme de todo aquel mundo, de ta
aquela pai axe, de todo aqueles vinte DS
en que estiven en permanente regreso o
que tamén me atraparon e fixeron de IIlL m
home tan ' udaca' como galega. Para n é
empre unha vivéncia nova ese regreso a
recuperación da terra outravolta, como n ezar unha nova vida. Portanto hai unha r- te
interior e permanente e unha nova mar a
de vi ver e conviver coa causas".
Como é e a dobre audade da Galiza 1te e da Colómbia agora? "Supoño ql é
unha en ación que ofren a meirande p e
do galega . É e a dobre vida, e a d e
permanéncia que imp de e tar no s
que ama . P ro apart de a audade e
into agora por Am rica, é mái ben un
forzo por r cuperar a próprias raíces. 1
agora e tou ofr ndo a perda dun territó ,
e qu r un território poético, non só fís ,
pois ao cabo vivin vinte ano nunha tem 1
que me integrei, e vivin como colombia
Pero ao mesmo t mpo ao regresar sínte º
máis galego, máis afianzado na própria rra, aínda que es texas soñando per
nentemente naquela outra Galiza que deix
ches cando te foches". Estaba entón a trab·llar en As torres no ar, un libro no que, Sf'
gundo dicia, estaba "facendo recuperación
da terra, en letra grande e pequena. A terra
como algo universal e da terra de labranza/
da terra íntima. Estou na recuperación do
meu território e de botar raíces nela".
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Mercedes Núñez
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LIBERACIÓN'
~

a biografia dunha resistente, presa en cárceres franquistas, exilada e deportada no
campo de concentración de Ravensbruck.
Mer(ede úñez relata a sua história uaorenta
ano despois de ser liberada, cando percorria
cen -os de en ino explicando a atrocidade do
naz ..mo que ela me ma viviu. "Pecháronno
nur 1a grande barraca á que lle chamaban bloqur Ali con 'capos', cun xefe de barraca que andar co pau na man empre, e tivemos corenta
dia pechada . Dician que era en cuarentena,
per en realidade era para e coller as que tiñan
quE·r ao gas e ás que non.( ... ) Ali elirninábanse
as ullere vellas, as que tiñan algun defecto físicc algunha enferrnedade visíbel, e, ao me mo
ten JO, apontaban o dentes de ouro que tiñas,
xa e debían recuperalo cando te mataban.
AP · de levarte ao crematório arrincábanche
os entes de ouro e poñíanche un tampón na
car para aber que llo tiñan acado. Aproveitab n todo. Coa pouca graxa que tiñan o morto acian xabón; coas cinzas facian abono para

a terra; cos pelos facian vestidos ... eran frios ...
~ uns contábeis do crime" contounos Mercedes
~ desde a sua casa de Vigo, despois de regresar
do longo desterro en Fráncia.
A Mercedes Núñez liberárona nun cabodano
da proclamación da República. O tempo no
campo deixara tanta pegada no seu corpo que o
seu único destino era o gas, fin inevitábel das
que xa non podian render no traballo. "Sempre
me acordo da liberación: mulleres que morreron ás poucas horas puxéronse de pé nas camas
berrando: Xa están aqui! Xa están aqui!, xente
que estaba desfeita completamente ... eu penso
que son unha das poucas supervivintes das
mulleres que estabamos ali. Leváronos a un manicómio (Hitler tiña matado a todos os tolos,
porque eses comen e non producen). Ali a xente
morreu de presa. Parecia que estaba esperando
a liberación para morrer".

Número 221 (1983)
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e literatura e de e ílio conver aba
Mario B n d tti nunha vi ita a Caliza convidado pola A ociación ultura de Vigo; o u último libr , e crito fara ie Montevid o e taban proibido no Urugt ai. "O exilio en i me mo é unha e p riénCJ dolora a, é unha ruptura coa cou a que
er n importante para un como er humano;
a ,Jaisaxe, parte da família, o compañeiro
d militáncia, o amigo , o café onde un ia,
o:, recanto , a cidade. Hai mil cou a que de
sf peto de aparecen. E para rnin foi moi preocupante, do ponto de vista literário, esa ruph.:ra. Para un intelectual latinoamericano é
CGSe imposíbel non pronunciarse sobre a realidade: até é imposíbel para os de direitas.
Borges tivo que pronunciarse, e Octavio Paz e
Vargas Llosa. Esa indiferéncia polo feito político, ese pasotismo intelectual que hai en Europa é case inconcebíbel. Como o era en Europa en épocas: na entreguerra, ou nos anos
inmediatos á II Guerra Mundial, onde todos

o
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;3 os intelectuais europeus estaban comprometi~ dos nun ou noutro senso. O problema é que
~ non só o intelectual de direitas ten esa atitu~ de, serrón o de esquerdas. Iso é que nos parece máis surprendente a nós. A reticéncia que
teñen a respeito das revolucións na América
Latina para nós é un enigma".

"Para un intelectual latinoamericano é imposíbel non pronunciarse sobre a realidade"

Transcorriran dez anos desde que tivera
que marchar da sua cidade, Montevideo, e
a escrita era máis necesária. "Parece que
cando un se sinte mal, frustrado, nostálxico ... o que escrebe parece que tirou de enriba algun peso: como unha válvula de escape. Nese só senso é que os poetas ternos esa
espécie de priviléxio: escrebemos e dalgunha maneira acougamos a dor, a paixón ...
Ponse o acento sobre as miñas preocupacións políticas, pero o amor e a marte están
presentes na miña obra".

Número 240 (1984)
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Jorge Amado
'O

PÚBLICO

É EXTREMADAMENTE

INTELIXENTE'

z profundo do termo. Nunca coa história no sen-

grande autor que deixou na sua obra
scrita a cidade da Bahia dicia que gaegos alá había "en todas as actividades, viñeron e hoxe teñen os seus filias brasileiros". Por isa gostou conceder a entrevista a A
Nasa Terra no meio do apretado programa que
lle artellaron en Guimaraes a propósito dunha
homenaxe. "Nas miñas novelas todo é inventado e nada é inventado, no sentido de que poderia ter sucedido, mesmo aquilo que non sucedeu, dentro da re~dade que é recriada no libro. Todo é imaxinación no sentido de que todas as personaxes son inventadas por min, sobre outras figuras preexistentes, máis nada é a
negación da realidade en confuto con ela", di
Jorge Amado na conversa. O máis popular dos
escritores en língua portuguesa responde tamén á afirmación de Galeano de que para coñecer a história do império do cacao no Brasil é
preciso recorrer a sua obra: "A ficción non é história. Vostede é un ficcionista, un novelista e o
seu compromiso coa história é no sentido máis

~ tido da veracidade do acontecementos. Mais

º

8 na América Latina como o

estudos históricos
~ ofren un atra o ba tante grande os aconteamento son pouco e tudado , e só agora com1
za un estudo máis profundo e, en xeral, era rn
ha hi tória oficial, aí facilmente se confunde
novela coa história. Hai p r oa que me d11 ,
'tal feito non pasou asi', como se cando un t
crebese tivese unha abriga para cunha vera1 dade imediata histórica. Mais eu coido que u: ha parte da novelística, obretodo no Bras ,
ocupa case un lugar na reconstrución histó
ca". Con respeito á boa acollida das suas obr,
múltiples traducións e as maiores tiraxes, Arr.
do afirma "o público é extremadamente inte
xente e sabe aquilo que lle toca máis. Cando t
erebo un libro nunca sei que vai pasar con e
O escritor brasileiro seria entrevistado de no
en 1993 . 587).
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Uxio Novoneyra
'OS

MORTOS

SIGUEN

VIVOS

NA

FALA'
arn

rinta anos despois da edición de Os
Eidos, Uxio Novoneyra fala dun libro
fundamental da nasa literatura e da sua
conceición da poesía. "Todo o que lle pasou ao
meu pavo pasoume a min. Ese resto que quedou do teu pavo ... que quedou na fala precisamente. Os homes morreron, esquecemos os
avós pasados alguns anos, pasados moitos
case esquecemos o acento da voz dos nasos
país. Mais todo isa quedou depositado na fala.
Por isa o idioma, a fala é tan terríbel... é o
único sítio onde seguen vivos os antepasados.
O idioma é o depositário do pasado profundo.
E esa é outra emoción relixiosa, é sagrada. Por
isa non son <loados de desmontar os nacionalismos. É todo o que queda. Todo o que non
naufragou do pasado. E queda en todos nós,
nos ademáns, no tono de voz, pero predominantemente na fala, como materializábel.
Igual agora estamos facendo un ademán dun
tipo de hai trescentos anos, que pasou ao seu
filio, ao seu neto, que chegou a nós ..." afirma

z
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"Escrebe como se nada estivese
escrito, escrebe indo por todo"

ovoneyra, o poeta que e entia alvar
~ pola língua.
8 Explica tamén o p ta da Terra o otaq1
"'< p pular da ua obra: "Eu viña do terreo da Vct
gardas e o 1 ma qu m propuxen cando emp
c i a creb r Os Eidos foi: "E crebe como se na
e tiv e crito". Os vangardista dician: ''Nun
e cr ba como xa e tá crito" e, claro, isto úl
mo mutilou moitas obra lit rárias, rumas esqul
mática I ru<Oa p rder totalidade. Pero, se o qu
no home é inovación é mínimo! A zona de difp.
réncia me mo dun grande xénio, como Rosalia
ou Shake peare, a respeito da zona común dos
homes do seu tempo é moi restrinxida! Que
dicer: non hai que avergoñarse de ter unha
ampla zona común cos homes. Non hai que
fuxir, na tua obra literária, <lesa zona común.
Escrebe como se nada estivese escrito para poder
dar a comunicación da totalidade, dos intres, das
emocións, escrebe indo por todo".
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José Saramago
'QUEN

É ESTE

HOME?'
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co de surrealismo, de existencialismo ... A vida? Xustamente abrazar a
sobre a me a de ca taño hai unha pequena máquina de escrevida, cinguir a vida. Eu penso que isa non pode facerse máis que nos
ber que máis parece de corre pondente na revolución mexicacadros do realismo que son ben máis amplos de aquilo que se pensa,
na. o terceiro pi o da rua da E peran\a, entre o chifro dunha
en certos momentos. Non hai moito perguntábanme nunha entrevista,
rur uláncia e, por e foran o oldado da Inqui ición, pensamo en Setepero vostede é realista? Eu coido que son realista pero xa me situaron
Lú , que camiña no branca da tarde atrá dun e píritu. o lenzo da amno
realismo máxico, no real maravilloso, nas influéncias dos escritores
pl libreiria, un rótulo d cartón ("Hi tória") lembra algun afari de clasilatinoamericanos. Son realista, con certos
fic. ~ión, aboiad n rieiro d novo libro ".
riscos próprios", autodefínese o autor porEr o r canto d Li boa no que hai quince
tugués.
José Saramago explica asimesmo o
an atopamo a Jo é Saramago co que
"Sinto desexos de preguntar aos
seu
ponto
de vista a respeito do comprom ltivemo unha demorada conver a, tanto
escritores que non se pronúncian
miso dos escritores: "No meu país hai un
ter po ante de 11 er concedido o Prémio
politicamente se teñen medo de
certo número de autores que reclaman paN el de Literatura. "Cada vez que alguén e
perder leitores"
ra si o estatuto especial de independente
int re a polo que eu e tau a e creber a ua
das loitas políticas e dos partidos. Pero
pre cupación é onde e me pode colocar. Leo
cando ese autor é chamado a votar teria
crítica e ensaio e doume canta de que unha
que levar a sua independéncia ao extremo
das dificultade xerai obre a miña narrativa
de nen sequera votar. Tan pouco suxas as
é certa incapacidade por definirme. Quen é
mans na vida política, que non move os pés para ir votar. Pero se
este home? Que libro é este? En moitos casos inventan razóns que non esvota, será por alguén, por algun partido, pero como se compromete?
t' máis que na cabeza de quen escrebe, sen apreciar o que é óbvio. Eu
En segredo? E non se pode dicer publicamente cal foi ese compromicreo que podemos tentar de explícalo por exclusión de partes. Eu non
so? Se alguén di: son escritor pero non explico quen son eu politicason un escritor surrealista; tampouco existencialista ....
mente, e corto unha parte da miña personalidade e exprésome parcialmente, eu sinto desexos de perguntar se eses escritores teñen
A medida que vou retirando hipóteses, poida que a única causa
medo
de perder leitores".
que permaneza sexa o realismo. Por todas as razóns, e precisamente
'
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porque eu tento de facer unha narrativa que abranga todo. Con isto
non quera descreber unha narrativa ecléctica, na que houbese un pou-
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Alvaro Pino
'SON

SOSEGADO

PERO

DIGO

AS

COUSAS

Á

CARA'

~

molestaba nad.a er alcumado "el gallego" denua eqUipa, o Zor-BH. ''Desde o primeiro
~ momento tiven o apoio da equipa, xa antls de
~ air. Tanta hora na bicicleta fan que exista mha amizade no pelotón, da que participa o 0%
do ciclista . O ufrimento une e só estandr ili
pode ab r pola quepa amo . on ten ja
que ver con que logo cadaquén faga a ua (11, ira, que ataque cando ve a mái débil ao cm ário". O ciclista acreditaba no seu bon mom o.
"A moral, se non te forza, non vale para a.
A moral, a fe nun mesmo, o ánimo dos esp dore , do director, poden axudarte, pero ser 'e
que ande . O que acontece é que se vas de 1 :!!'
é porque e tás en forma, porque estás forte, e
e tás forte andas, de arnarelo ou de branco"

iña de gañar a Vuelta Ciclista, pero só
dous anos antes as vellas de Ponteareas, cando o vian sobre a bicicleta, berrábanlle "se foras traballar". Aquel "modesto
ciclista gallego", como o denominaban os xornalistas españois, levaba unha semana seguida
recebendo os meios de comunicación na sua
casa de Ponteareas, canso pero compracente.
"Na vida normal son sosegado, góstame facer
as cousas pensándoas ainda que tamén son sincero e cando teño que dicer unha cousa non me
ando con rodeos. Non vou onde outro para que
lla diga. Collo eu e plántolla na cara, sexa o que
sexa e góstelle ou non lle goste. Non entendo as
cousas doutra maneira".
Afábel pero esquivo coas perguntas que rozaban a política, Pino viña de protagonizar unha
campaña a pral do fomento do galego e non lle
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Fernando Iglesias Tacho/as
'GOSTO

DO TEATRO

JJManuel Núñez Búa tiña unha au-

QUE

A

XENTE

PODA

ENT E NDER '

a ua ca a de Bo Aire o actor xa fin
~
guiaba
aa entreví tador pola sua memór
dición en Radio del Pueblo, Au(.')
~ pala dúcia e dúcia de fotografia que n
dición Iberoamericana, diariamen~ traban a toda unha xeración de galega . Ca
te. Falo do ano 1932. A1í me animou a facer un
lao, úñez Búa, uár z Picallo, Alonso Riconto na rádio e tivemos un gran éxito e xa colatodo o que laitaban pala República e que
borei no programa habitualmente durante nove
cebian o apoio do do autro lado do Océa
anos. El dicia que tiña que poñer un nome para
com o actor nacido n Ouren e, o mes
bautizarme. Un día vendo unha foto de Ramón,
qu
rec b u ac ndido elóxio de Lee Str
o seu filio, díxolle Bah, pareces Tacholas! Gostouberg, dir ctor do Actor' Studio. "Gañei diP
me a palabra e pergunteille que era iso e díxoro co teatro en ca telán p ro na causa gak
me que cando era neno o seu pai, cando sentia
non vivín do tea tro. Na cou a galega era
dicer algun chiste, dicia pareces o Tacholas. Pero
amo,
podia elexir, fac lo, di cutilo. Eu son pl
non sabia quen era. Daquela o nome que eu uso
tidário
do teatro directo, que o público non 1
xa pode vir de moito máis alá dun século". O
ña que e tar pergun tándose que é o que ~·
actor Fernando Iglesias explicaba polo miudo
"Hai galegas en Arxentina que
quer dicer. O símbolo hai quen o entende
todo o que a sua memória gardaba, incluso a
quen non". Como via Tacholas desde Bos A1
procuran tapar a sua orixe"
orixe do alcume que lle deu prestíxio no teatro
res
a sua Caliza ideal? "Quixese que fose e
de Arxentina, país ao que chegou a ponto de
summun,
que non houbese ninguén que puicumprir os vinte anos. "Viña coa ilusión de codera queixarse, nen o moral nen no físico do país. Sei que leva adiantado
ñecer aos meus pais e ás miña seis irmás nacidas acá. Eu quedara en Ourenmoito no senso material e, no espiritual, quizais un pouco máis de galese c_o meu avó e a avoa morreu en 1921. Recebia todas as semanas un paguidade non lle viria mal. Porque ainda hoxe, lamentabelmente ainda
quete de revistas desde Arxentina e tiven ilusión de ir alá pero tiña medo de
que moita xente coida que exaxero, pero hai persoas en Arxentina que
coñecer ao meu pai e que que fora un daqueles ches que chegaba falando
procuran tapar a sua orixe".
castrapo, porque eu xa me sentia moi galego. O medo era ver un paifoco daqueles que chegaban con dentes de ouro, falando mal e facendo o ridículo, e
Número 322 (1987)
encontrei que meu pai me abraza en galego pequeno !".
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Chano Piñeiro
' O CINE

denneiro
es de
a un-
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SENDO
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BOA

HISTÓRIA'

z

A cara e a cruz dunha moeda, a satisfacción
.
polo traballo e a falta de tempo para evadirse
§ del, "o cine é un veleno, róubache o tempo. De
~ cando en vez hai que desconectar para viver
normalmente. lsto é unha histéria, vives a unha
velocidade supersónica, perdes relacións habituais. Se queres escreber tes que estar fora desta
voráxine, hai que ter tempo para se aborrir".
Con respecto á situación do cinema galega no
momento, preocúpaballe o fenómeno da comercialización. "Está nas mans das multinacionais.
A menos que eles produzan ou compren a película dificilmente podes entrar nese círculo". Pero, mália os atrancos, o director continuaba asegurando que "o cine é unha boa historia".

ous anos antes da súa marte, en
1995, o director e guionista máis
prolífico da nasa terra concede a
última entreví ta a e te emanário. Despoi dun eguimento pala sua traxectória,
des( e Mamasunción, falábano da ua última Jelícula, O camiño das estrelas, "unha
par bola amábel da Caliza". Un filme que
lle Jroduce sa tisfacción fronte a Sempre
Xo1 ta . "Foi un auténtico calvário: ano e
me· 10 de rodaxe, dous de preparación, tiver que facer de todo. e ta última tiña
un rzamento íntegro de de o prinápio, o
quf me permite adicarme aoque realmente 1 e go ta, que é dirixir cine. Xonxa foi
un a experiéncia dura que me deixou
ba mte canso".

~

~

Número 562 (1993)

0

Eduardo Galeano
' O PRI M E/RO

J

e

MUNDO NON

É ATRACTIVO

PARA

OS

QUE

SOÑAMOS'

':}_ mento no que as regras do xogo do capital inntendo que o Terceiro Mundo non
~ temacional abafaban as posibilidades de depode er coma o Primeiro ainda
~ senvolvímento e no que a produción editorial
que quera. E o Primeiro ábeo.
~ estaba baixo mínimos. "Aos libros que deberan
Est organización univer al montada como
axudar a que a xente se recoñeza en espellos
o dad d con urna condena ao oitenta
novas négaselles un destino comercial moi sepo cento da humanidad a con umir fantaguro. Son de sorte disgraciada, serrón incerta, e
sia e impéd U qu con urna cou a . Vénnon acaen co mundo dos negócios. Pero hai
del ' o ño do c n urna po íbel, abendo
ben de editoriais cativas que serven de veículo
qu e con um impo íb l. e o planeta
para esas obras, ás veces dun xeito maltreito,
en iro con umi como con um a quinta
sen calidade formal, pero efectivo. lsto nunha
pa e da humanidad qu qu ima o oitenta
rexión do mundo na que a palabra escrita nunpo cent do r cur o , a terra, que e tá ao
ca tivera moita sorte. Nen nos mellares mobo le do trago, r b ntaria. Quepa aria e
mentos lembramos unha maioria de latinoatoea a humanidade practica e o ga to de
mericanos exercendo democraticamente o dien, rxia en taxa? Que pa aria co recurso
"Moitos
latinoamericanos
reito de ler ou escreber. Af intervén o que eu
nu 1 mundo que xa ten o ar, a auga, a terra e
chamo a censura estrutural, a máis grave de tocarecen de cartas para mercaren
a a a tan envelenada? Non e pode er codas, contra a que nunca se ten asinado un mama eles. Por riba, tampouco é desexábel. O
libros a prezos de xoieria"
nifesto en nengun lugar do mundo. Non é unm delo da sociedade que chaman Primeiro
ha censura que nace dun decreto de governo
Mundo é moi pouco atractivo. É atractivo só
nen
da
arbitrariedade
militar
ou policial, serrón da própria estrutura social
desde o ponto de vista dun sistema de valores dunha civilización para
que proibe a traveso dos prezos e da economía. Moitos analfabetos non poa que as causas son máis importantes que as persoas. Non é para nada
den ler ainda que queran, pero hai alfabetos que poderian ler e carecen de
atractivo para os que soñamos que o mundo sexa unha casa de todos e
cartas para mercaren libros que ás veces teñen prezos de xoieria".
un inmenso espazo solidário".
Oescritor e xomalista uruguaio Eduardo Galeano reflexionaba nesta enNúmero 566 (1993)
trevista sobre o papel da cultura e da sociedade latinoamericana nun moE
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Paquita la del Barrio
'CÁNTOLLES

AOS

HOMES

COVARDES'

z

JJ N o n

"Se un home se comporta como un covarde e non sabe aprezar á muller que ten
8 é normal que o re entimento leve á v n~ ganza. A muller non ternos porque calar. E eolio a letra pala sua forza, e peno que é e a forza que conteñen o que
mái lle go ta á ente. Hai rancheiras o e
ó falan d amor, ou de amor frustra110,
eu prefiro aquela qu demo tran a fo aleza que temo a mullere . Só unha r uller con moita carraxe pode escreber f' te
tipo de letra , xa ei que pode parecer
lento pero aí re ide a ua beleza".

todos os homes son
iguais, pero os que se comportan covardemente, os
que son capaces de enganar e ferir a unha
muller só merecen desprezo. Hai mulleres
que sofren moito pala sua culpa e eu só
expreso ese sofrimento".

<i::

~

Paquita la del Barrio, cantante e proprietária dun local en México DF onde entre
copa e copa canta unha canción, chegaba a
Santiago nun ano de éxito para ela gracias
ao tema "Tres veces te engañé", que interpretou diante dun público máis novo do
que estaba acostumada.
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Maruxa Villanueva
'COMPRENDÍN

OS

VERSOS

JJMarchei para América en 1926,
xa de moza. Tiña dous irmáns alá e devecia por velos.
Sempre llo dicia aos meus pais, pensando en
botar só dous anos e regresar. Aí coñecín o
que. é a emigración e os versos de Rosalia
Adios rios, adios fontes. la con ilusión pero
cando o vapor avanzaba e perdíanse as costas de Vigo entroume unha pena tan fonda
que me teria botado a nadar para regresar.
Pero xa non podia ser. Na emigración agrándase o cariño á terra, a morriña.
O que era unha viaxe para poucos anos
despois foron vintetrés seguidos, porque non
voltei até 1949". A actriz máis famosa da emigración, Maruxa Villanueva, finada en 1998,
recebia o entrevistador ao pé da Casa-Museu
de Rosalia de Castro, na que exercia de gardesa, e rememoraba os seus comezos no teatro e a criación dunha compañia en Buenos
Aires xunto ao que seria o seu home Daniel
Varela Buxán.
"Falounos de facer unha compañia de teatro galega e queria que a encabezara porque,
asi dicia el, co meu nome que tiña certa sana

[94]

DE

ROSALÍA

NO

BARCO

CARA AMÉR I C A '

z podia air para adiante. Chamouse Comp
ci Gnlegn de Comedias Mnrujitn Villnnuevn, por
5> por máis que pele ei nunca conseguin qut

z

e

~ dixeran Maruxa: era por cariño e non me

dia incomodar. Foron moito anos de act
dade, empre con obra de Varela Buxán".
Maruxa, que tiraba "mái ben á esqt ·
da, ainda que nunca rnilit i", narraba a
volta e corno monto u unha corn pañia
ua aldea d Chantada. "En Ourense
uno algo digno de contar cos empn
rio do Teatro Xe t ira.
Cando oub ron que era unha obra g
ga de confiaron do éxito e tiven que ped lle que me alugaran o teatro o dia de dt.
can o. Asi foi que o dia da estrea a obra t
vo un exito irnenso e no entreacto viñero 1
falar comigo a disculparse, prirneiro en cas
telán e lago en galega para oferecerme o
teatro para representar o que quixera". Morreu Maruxa sen poder facer a realidade a
sua teima dunha película con textos de Rosalia e acreditando firmemente "nun teatro
galega no senso profundo".
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Lois Tobio
'HAI

co~ ten
vm. caJenque
que
Ido,
l
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QUEN

NON

ENTENDE

O QUE

É O MUNDO,
~

// A

primeira clase que se deu en galego na universidade, que eu
saiba, dina eu en 1931 cando ao
rematar o curso de hi tória de direito español,
coincidindo case coa proclamación da República, din un cur o oficial de história do direito
gal go e fíxeno na no a língua. A reacción foi
me boa, me rno cando eu non perguntara a
nin :;uén se e podia ou non. O sentimento galeg 1ista xa e taba larvado". Entusiasta, o dipi 1lático e galeguista viveirense Lois Tobio
ap ~ntaba nestas páxinas as suas memórias,
As ecadas de TL. "Caliza ten figuras míticas
qu non teñen outro paíse nunha situación
ser ellante, e que valen moito. Hoxe as figuras
de :astelao e Bóveda e outras moitas actuan
rru camente, ademais do seu valor racional e
in 1 iectual, e tá o seu valor imbólico que para
mi ten moita importáncia e que noutros sítios
no se da tanto".
úlalizaba as expectativas da sua xeración,
tn. cada polo 36. "De pois da catástrofe o

sentido crítico extrernouse e perdeuse aquela

~ esperanza un pouco parva nos nasos tempos
<(

~

~

1

1 )

DIALÉCTICO'

de xuventude. Pero vexo que ambas posturas
son inexactas: nen a inxenuidade daquela xeración de antes da guerra nen a desesperanza dos primeiros anos que seguiron o 36.
Agora estarnos nunha época de síntese na
que enfocarnos en Caliza os asuntos con
rnáis realismo e exactitude histórica". A fiáis
de vinte países diferentes levaron traballo e
exilio a Tobio, a quen non se lle curou o nacionalismo. "O que alguns non entenden é
que o mundo é dialéctico, e internacionalismo e nacionalismo non se apañen, senón que
se integran. Canto rnáis internacionalismo
rnáis nacionalismo e viceversa. Isto descubrino sobre todo na viaxe a Centroeuropa, e
canto rnáis galega rnáis home internacional
me sinto. Isto non o entende rnoita xente porque non ve o mundo corno é, dialéctico".

Número 650 (1994)
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Manu Chao

/Eu

'O

MÁIS

IMPORTANTE

~)

viña moito de cativo a pa ar o
m de Ago to a Vilalba para visitar á familia, pero a última vez que
pa "i por aliza foi hai i ano , cando viñem co Cnral/o e, d de aqueta, non ti ven oportur idade d voltar. Cando naceu Mano Negra, a
vi ~ fuco que marcháramo por todo o mundo a
traJallar,
pode considerar traballar ao que
faf por paixón, tiñamo o compromi o de aclu,ir aquí. Cando me perguntan por que a Caliza, eu r po to, e por que non Caliza?". Manu
Chao rede cabria a ten-a do seu pai tras ser criado en Fráncia e vender unha rnorea de discos
por todo o mundo co seu grupo Mano Negra.
Nesta entrevista adiantaba os seus proxectos galegas, iniciados xa cunha xira-surpresa, carente
de promoción, por cidades e vilas. "A venda do
próximo disco non nos importa nada, porque
gañamos prata de ahondo para manter ás nasas
famílias. Parécenos estúpida a vida de moitos
grupos famosos no que se chama a carreira internacional. Músicos que gañan cartas e limitan

o
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É DISFRUTAR

DA

VIDA'

~

"Paréceme estúpida a vida dos
grupos famosos que só queren
conseguir máis prata"

a sua vida a conseguir máis e máis. Nós eremos
~ que o importante é disfrutar da vida".
~ "Nesta xira por Caliza non estamos gañando diñeiro como podiamos gañar facendo unha xira forte, pero estámolo pasando ben. Cóstanos viaxar nunha camioneta e aproveitamos
para ensaiar <liante do público. Tamén é unha
forma de preparar o novo espectáculo, pero
raras veces pensamos as nasas xiras en relación
coa saída dun disco. Ademais é o único modo
de facer concertos máis humanos e sinxelos. Se
o anunciáramos armaríase un cacao que nen
nós nen o público ternos ganas de viver". Manu Chao, que continua anunciando algunhas
das suas actuacións un par de horas antes de
que se celebren, explicaba na entrevista a sua
posición dentro do grupo. "O problema de ser
moitos leva a darlle voltas a problemas sen
chegar a nengures, e ainda que non me gaste
dicelo son eu quen decido".

Número 664 (1995)
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Euxénio F. Granell
'O

PAIS

QUE

COÑECÍN

PARECEUME

UNHA

IMENSA
~

Camiño do exílio decánta e pola pintura
e de cobre o urreali rno da man de André
~ Breton corno forma de vida, un xeito de ani~ quilar da mernória a herdanza dunha época
negra e dun pre nte cheo de me quindade.
"O pilare bá ico da conduta moral do surr ali ta fúndan e na poe ía e na liberdade L
nonhaiunha en utra".

/ / o q u e fixo este besta de Franco,
e non quera insultarás bestas,
foi monstruoso e acabou con
todo o que se avanzara neses seis anos." O
pintor Euxénio Granell referíase á República, unha época de entusiasmo, "un momento tan espléndido, tamén no aspecto intelectual, non tiña parangón no mundo", sulagada polo alzamento militar do 36. "A situación económica e cultural dos galegas era
primitiva, e nós queriamos cambiala.
Tamén habia un grupo de galeguistas
con esa idea na Universidade, como Luis
Seoane", sinala facendo honor a un ideal
fondamente antifascista e revolucionário
nacido xa na mocidade. "O POUM xa estaba moi extendido no 1936, estaba senda un
foco de atención para os socialistas de esquerda e para os comunistas desencantados; tiña un futuro enorme pero as causas
non se deron ben".

FUNERÁRIA'

~
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De poi d d , cada e ilado en Latinoa
mérica, lembra con fundo pe ar o panoram
que atopou cando regre ou a Caliza; "ser
tinme coma unha panta ma, non coñeci
nada nin ninguén me coñecia ... o pai qu
coñecia parecíame unha irnen a funerá ria

"A conducta moral
do surrealista fúndase na poesía
e na liberdade"
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O que fi o Franco foi reducir E paña
nada e o herdo que deixou ao que e tán ni
poder é o de erto fí ico e e piritual do qm
non e podia aproveitar nada".
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Número 673 (1995

b1i1

Lois Pereiro
' SEN

O FRACASO

NON

JJ Aenfermidade levoume a descu.

brir o interese de vivir pola vida mesma. Voltei a sentir o desexo de ver a luz todas as rnañáns entrando
pola fiestra. Aprendín que se poden superar
todo tipo de atrancos e fracasos se se supera
a insatisfacción que producen os desexos
non cumpridos".
Tiña lugar esta entrevista con motivo da
publicación de Poesía ultima de amor e enfermidade e pouco antes de a doenza rematar
coa vida de Lois Pereiro. Nos últimos versos
intentaba expoñer que "vida e marte están
rnoi intrincadas e non podernos falar dunha
sen falar da outra.
Ríorne de rnin mesmo, da miña necesidade de amor. Falo dun amor perfecto, ético,
solidário. Na parte final hai unha fuga da
marte. Recupero ese fumo das chernineas
que sae dos cadáveres calcinados dos rneus

[96]

SE
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POESÍA

E VIDA '

Q amig , da nt da miña ración". "(
~ malditi mo v n da tua forma d ver a vida
~ up ño qu no m u ca o influiu o f ito de
~ r af ctado p la lza.

P r u r ñ zo que hai unha ombra
no m u int rior d d
mpr , de de que

r

1

)1
)!

tiv n u d raz n. Ao me mo tempo empr fun ptimi ta.
Par c unha contrapo ici n p ro non o é.
Non pod coñ c r a p e ia, a vida e o amor
quen non coñ ce o fraca o". Expl icaba os
ver o como pinga do eu angue e rexeitaba cair no fatalismo mália a sua dor. "Creo
na forza espiritual da hurnanidade, do ser
humano. A história da hurnanidade é unha
história de infárnias, pero a esas infámias
sernpre houbo quen se opuxera. Eu estou do
lado das vítimas" .
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Número 710 (1996)
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Suso Vaamonde
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Había un grande poder de convocatória, cunha mestura de público. Ian moitas persoas que, despo1, tiraron cada unha polo seu camiño político. Omotivo de reunión era a canción galega e o
qur significaba. Todos cantabamos". Así relata
Su ;o Vaamonde, finado no ano 2000, a situación
d cantautore na Galiza da transición e lembra
o : ino da el ande tinidade, "antes da transición
er n acto clande tino pero xa no ano 1970 fi.xem1 un fe tival no pavillón de Vigo onde estab· 'IlO Paco Ibáñez, Miro Casabella, Mo coso, a
C ral Polifónica de Coimbra mái eu". Unha
éf )ca marcada pola carencia de liberdade de exp1 ión, como explicaba el me mo. "Ao censor
e1 iábaslle trinta cancións e quedábanche tre ;
a ún chegáronme a censurar a Rinnxeira. Penso
q1e censuraban máis á per oa e ao estilo que as
p ' pria cancións, porque eu poclia mandar
q ince e quedarme en nengunha e ia outro,
d1 pois, coas me mas cancións e non lle proib1Jl nengunha".

A

Advertíanos tamén sobre o perigo de esquecer a reivindicación xa que pensa que a
§ canción protesta debe seguir viva "rema~ tau para quen lle daba un único senso: loitar contra Franco. Pero segue habendo causas, na Galiza semella que non variou a situación en absoluto.
<t:

~

Aínda que disimulado segue habendo a
mesma trapallada no país". Situación que o
levou a vivir tres anos en Venezuela nun aparente exilio que el mesmo desrninte. "Non tiven que marchar. Moitas veces mentimos eu e
a rniña familia pero non houbo un exilio. A
rnin condeáronme a seis anos e un clia en Pontevedra e recorrín ao Tribunal Supremo. Non
tiña moi claro que o recurso fose acliante e si,
en troques, que non queria ir á cadea. Marchei
a Venezuela, se o Tribunal fallaba ao meu favor voltaba, senón quedaba".

"Censurábase máis á persoa
que ás próprias cancións"

Número 715 (1996)

Xaquina Trillo

'G OSTARÍAME LER OS LIBROS DO MEU PAi QUE TIVEMOS QUE QUEIMAR '

J

que non mataron .daquela fuxir n para outro paí e e todo
acabou, do mundo da cultur non qu dou n n un". A í r !ataba a poeta
a ituación d p br za cultural na que quem Galiza tra o golp militar do 36, falaba
) galegui ta xilado d aparecido na
JOca da ua família. "Arruinámono epamola n gra .
Un irmán meu e tivo detido e outro tivo
, e fuxir por América, como e foses da cásara amarga, corno te chamaban daquela, xa
non tiña nada que facer, pasábalo mal, tanto económica corno moralmente".
Rememora situacións extremas, sempre
alimentadas polo medo, corno aquela na que
tivo que axudar o seu irrnán perseguido,
"deunos a vida rneu mozo, que era falanxista, porque se preocupou moito por nós. Fumos con rneu irrnán e dous rnáis vestidos de

especialnovomi lénio

::; falanxistas cara Coruña onde tiñamos uns
~ parentes. Eu dixéralle que se mataban a meu
~ irmán non poclia seguir con el ainda que es~ tivésemos xa para casar e entón foi cando el
dixo que se expuña a calquera causa"
No seu relato o que rnáis hai son mortos,
coñecidos e anónimos.
"Mataban cada dia a tantos que non che
daba tempo a lembrar a ninguén, o que máis
o que menos pechaba a porta. Había medo.
Queimárnolo todo como pocliamos, o bo
e o malo, e agora gostaríame ler aqueles libros que meu pai tiña, pero o medo non
nos deixaba nin agochalos", e por iso segue a escreber "por amor á miña terra que
me fascina e na miña lingua que é a máis
fermosa e lírica"
Número 740 (1996)
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Xúlia Vaquero
'HAI

QUEN

CRE

QUE

QUE

POR

LAVAR

SER
A

ATLETA

NON

TEÑO

ROUPA'

z<t: a pecto económico en relación aos homes e
~

i to cria un círculo no que rendes o mesmo.

aProfi ionalizar e para unha muller é máis
~ difícil porque o patrocinadore non ven
rendabiüdade non arri can con nós.

espois dun ano, 1996, que significou
a sua profisionalización como atleta,
conversamos con Xúlia Vaquero,
quen narrou a sua experiéncia deportiva e
apontou as dificultades do deporte feminino. "O atletismo feminino está desprestixiado; as mulleres estamos discriminadas no

D

Por outra part , o home pode preocupar
e n e clu iva da ua adicación porque a
ou tra faceta da ua vida e tán resoltas
Ainda atopo a per oa que eren que por se
unha atleta recoñecida, cunha equipa detrá
non teño que lavar a roupa". A campean
de E paña de ero e terceira de Europa viñ
de participar no XOgo Ol;impico d
Atlanta, "unha a ignatura pendente, cand
aín ao e tádio en Atlanta e quecinme de te
da a diliculdade para chegar, dos que d1
no que cho e, vai frio e te le ións.

"Profisionalizarse para unha
muller é máis difícil;
os patrocinadores non
ven rendabilidade"
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un momento asi inte que paga a pen
adicarse a isto".
Número 762 (199-

Siniestro Total
'OS

OITENTA

/ / o s anos oitenta eran felices e
tamén estúpidos. Daquela o
que se levaba era facer o gamberro . Pero que un grupo sobreviva máis de
dez anos non é facit é complicado; o cansáncio chega inevitabelmente". Os Siniestro
Total sacaban á rua o album Cultura Popular
tras máis de 16 anos de traxectória e preparaban Sesión Vermú "en homenaxe a todas
as orquestras que despois da misa das festas tocan unhas pezas. Manuel Rivas fala
<lestes músicos en ¿Que me queres amor?".
Amosábanse satisfeitos de non ter que
depender xa de Madrid "porque agora
podemos facelo todo desde Galiza xa que
hai uns estudios de gravación e unha promotoras que traballan perta de nós . De
calquer xeito os músicos galegas non receben o trato que merecen. Teñen que facer
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FORON

UNHA ESTUPIDEZ '
~

frent á m tad do ga t d gravar u1
di c para qu d p i n n e venda ben
~ porqu non é pr m cionado u imples
<t: m nt porqu non hai m rcado.
~

O m io de comunicación non os apoian
non t ñ n locai ond tocar". O grupo de
Vigo expli ca ba a dificultade de vivir da
venda de di co refería e ao concertos
como garantía d upervivéncia. "Os concellos deixaron de contratar música porque os recortes de cartas afectan primeiro
á cultura.
Pero ademais nos oitenta os políticos
vestian de new wave e presumian de facer
concertos de rock. Hoxe o que lles vai
máis é a revista do corazón".
Número 774 (1997)
especialnovomilénio
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Nélida Piñón
' A

LITERATURA

OC U PA

É ANTROPOFÁXICA ,

O PENSAMENTO

E O CORAZÓN '
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~ da Piñón achegábase a Santiago a receber o

engunha narrativa se sustenta
en a noción de tempo e a de
memória. É un legado extraordmário que actua mesmo sen ser consciente
d er <lepo itário dela. Vexo en min vários
t po de memória: a da miña vida, a da miña
l rdanza, a da condición de mulleres e aquel ou tra que nen abemo que ternos. Poder.1os ter mái ou meno imaxinación, pero ter o un imaxinário garantido que constitue o
}atrimónio da língua, do saber da casa, do
ecto da familia, a comida dun país, as fábu1
dunha nación ... forma parte dun patrimó10 que e herda en e forza, un dos patriónio mái democrático do mundo". Prieira muller pre identa da Académia Brasi~ira da Letra , primeira muller e escritora
'1 portugué gañadora do Juan Rulfo, Néli-

~

doutorado Honoris Causa desta Universida-

~ de . Tratábase dun feito que a vencellaba
<(

máis ainda a sua terra de orixe, presente na
obra A República dos Sonhos.
"A literatura é feita polos fortes, precisa
fortaleza. Nunha época tan mercantilizada,
tan mercenária, necesítase resistir, non facer
un texto carnívoro para gañar diñeiro e contemplar as delícias do mercado. Acostumo a
pensar que todos os días alguén bate na porta, queren posuir o teu amor, mais non o teu
traballo, o teu esforzo. Piden tempo e a literatura é antropofáxica, ocupa o pensamento e o corazón".
Número 824 (1998)

lnge Morath
' TIREI
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PRIMEIRA

oa leica colgada do pe cazo, Inge
Morath voltaba a Caliza mái de cuarenta ano de poi de ter fo tografado
ua nte pai axe por vez primeira.
on encontraba tan n gra aquela E paña,
rnbia nt moi inter ante e moi di tinta ao
~e to d Europa. Viña para entreví tar en
M.adrid, p r encargo de Robert Capa, a unha
wogada que chamaba Mercede Formica
e que d f ndia o direito da mullere . Ante xa e tiv ra como a i tente de CartierBre on. Costaba da literatura e da cultura
española e cando rematei a entreví ta seguin
coñecendo un paí do que apena se sabia
nada. Foi magnífico, ó Chilla me volveu a
impresionar de a maneira", contaba a primeira muller que foi membro da axéncia
Magnum e que retornaba a Caliza para fotografiar o Camiño de Santiago.
"Daquela os formalismos da emigración e
alfándegas foron lentos e difíciles, os axentes
sospeitaban das miñas cámaras e da grande
cantidade de ralos de película que traia con-

especialnovomilénio

FOT O UN

D'IA

DE

C H O IV A

E N V E N ÉC I A '

~

migo, pero o que máis me irritou foi o do trí,~,-...._,_,.-~~~~~~~ ~ pode que, segundo eles, podía ser utilizado
~~~~!:".:!!~~~
~ para montar sobre el unha ametralladora. O
poder da policía do Estado do Xeneralísimo
era palpábel" . Morath, colaboradora e compañeira de Arhm Miller desde que se coñeceron na rodaxe de Vidas Rebeldes, protagonizada por Marilyn Monroe, casada naquel
momento co escritor, explicaba a sua paixón
por tirar fotos e pala axéncia Magnum. "Escrebia artigas e descobrín que a fotografía
era o que quería facer, era consciente <liso pero nunca tiraba unha foto a pesar de ter unha
cámara vella da miña nai. Unha vez estaba
en Venécia e chovia. Chamei a Capa a París e
díxenlle que mandara un fotógrafo porque a
luz era preciosa. Es parva, como vou mandar
un fotógrafo a Venécia? Ao mellar cando
"Os axentes franquistas
chegue xa non chove, díxome. Entón collin a
pensaban que o meu trípode
cámara da miña nai. Non sabia carregar o roservia para montar
lo da película pero sabia o que quería facer, o
recoñecemento do instante".
unha ametralladora"
Número 827 (1998)

[99]

ENTREVISTAS

A NOSATERRA

Antonio Tabucchi
'A LI T ERATURA TEN

QUE AFONDAR NA HISTÓRIA

DOS NOSOS SENTIMENTOS'

J/vivimos nunha democrácia pero ás

~

tler, e outra p n ar no ofrimento dos tortura~ do e a a inado , do seu filias, dos seus
~ compañeiro ".

veces pode ter as suas formas de
totalitarismo. Unha delas é o control de poder. É máis facil que o poder controle
ao cidadán que este controle ao poder, cando a
relación deberia ser recíproca. Se o poder abe
a miña canta bancáiia, o meu estado de saúde,
a miña vida privada, eu deberia ter capacidade
para controlar a quen me controla a min. A literatura pode participar no control do poder, e
ser entón sumamente incómoda". Antonio Tabucchi recebíanos na sua casa de Lisboa tras a
saída en Fráncia de A gastrite de Platón, obra na
que polemizaba con Umberto Eco e defendia a
necesidade de que o escritor fose estranxeiro en
calquer lado. "Se o xomalismo e a historiografia poden falar dos acontecementos de maneira
fria e xeométrica, a literatura pode reflectir o
que provoca nas almas das persoas, penetrar
nos sentimentos. Unha causa é rememorar os
nomes dos fusilados por Franco, Salazar ou Hi-

~

Definía e como e cri tor italiano mália os
eu vencello "d de o periodo cromañón"
coa ociedade e co idi ma portugué , no que
un dfa
urpr nd u cribindo nun café de
Par' . O autor de Afinnn Pereirn e A cabEfll perdida de Dnmnsceno Monteiro, obra que provocou a
apertura dun proce o contra un arxento da
GNR, re eitaba ser un e critor profisional. "Se
unha história chega rá ela a que eña. A literatura non é unha profisión para min, prefiro
ter o meu oldo mensual e non depender dos
contrato das editoriais e as abrigas de novelas
cada ano. Ao mellar e te ano prefiro cultivar
patacas na harta, que tamén on importantes
para facer o caldo verde".

ARTE

É UN

CRÓMLECH

ONDE

ME

JJE n min é difícil diferenciar o que son
como latinoamericano e o que son
como galega". Leopoldo Nóvoa rememoraba a expulsión do seu pai, consul, do
país por parte de Franco, a chegada a Montevideo onde comezou a sua formación como pintor
á beira doutros exiliados galegas, as sua colaboracións con Seoane en Buenos Aires e sua instalación posterior en París. "Afirmeime gracias a
Seoane e Oteiza. A miña vida foi por outros lados pero, cando tempo despois fixen a miña primeira exposición en Vigo, tiña unha esperanza
secreta. Foi un siléncio absoluto sobre min e iso
continuou, a non ser para alguns especialistas. A
min gostaríame ter o recoñecimento da xente pero sei que nunca o vou conseguir. A Laxeiro a
xente quéreo, non é o meu caso".
Nóvoa pasa longas tempadas nunha casa de
Armenteira, na que lembra a sua infáncia en
Salcedo, Pontevedra, onde naceu en 1919. "Volto porque lle quixen mostrar á miña compañei-
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Número 848 (1998)

Leopoldo Nóvoa
'A

I

REFUXIAR'
~

"Continuo a ter o mesmo estado
de exaltación diante da obra
que antes"

ra o lugar onde p ara a nen z, Raxó. Cando
~ e taba Franco viñera unha v za atoparme con
~ Ram n VaJ nzu la, p r daquela non andabamo n público. and atopam ca a en Arm nt ira atop im a min me mo, r cuperei
cantidade de valor que non vivia e retornei a
fid lidade á n n z dun x ita natural. Completou unha part de min m mo que e taba desocupada". n id rad un do mellare arti tas
gal go d culo XX, N voa defendia a arte
no pazo público . " ontinuo a t ro mesmo
e tado de xaltación no e tudio diante da obra
que ante . A arte é a liberación na que me salvo. Na e cultura de Bonaval, en Santiago, proxectei un espazo crórnlech, que eu considero
que se debian criar para protexerse, corno un
neno que marca un círculo cunha tiza e non é
molestado por ninguén. A arte é iso mesmo, un
lugar onde se refuxiar. O obradoiro é o meu
crórnlech necesário e inevitábel".
Número 924 (2000)
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Filómena Fernández
' NADA
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DERON , TODO

O CONSEGUIMOS
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guerra estoupou un Luns. Iamos traballar e dixéronnos
que aquel dia non habia trabilllo. Fumos á Ca a do Povo e a buscar a
d curnen tación. Logo comezou todo aquel
h rror. A miña fanu1ia foi unha vítima.
Matáronme a un tio e a unha tia que eran
n atrimónio. Sen idea nengunha. A outra curr á non a mataron porque estaba en estado,
pwro deu a lu no cárcere e mataron ao que
f, i de padriño da cria. A outra prima asasinár na por e tar nunha me a de votación.".
Filomena Fernártdez recebia no 2000 o
t lo de Viguesa Distinguida por unha vi1 de traballo na con erveiras e pola sua
1 ita indical. Ao 91 ano non entendía
t 1ha homenaxe xa que a sua "era a vida
e _ tanto outro que non e tárt; nada nos
c. ron, todo a ba e de loitar".
e ta entrevista, Filomena Fernártdez,
cue comezou traballar aos 9 anos en Con-

"O 1º de Maio era marabilloso.
Todos os obreiros xuntos"

CON

MOITA

LOITA '

'Z<( servas Curb era, lembraba con memória
~ fotográfica todos os mortos daquela gue8 rra que golpeu á sua família por ser socia~ lista, pero tamén rememoraba a alegria
dos primeiros de Maio da sua mocidade.
"Era marabilloso, non como agora que
non é nada. To dos os obreiros xuntos.
Saian por unha parte as que viñan de Beade, Castrelos, Matamá e Valadares e uníanse en Pereiró, e as que eran de Lavadores xuntábanse en Cabral para logo na
Porta do Sol cruzarse unhas con outras.
A construción ia por xunto, as conserveiras cos mariñeiros, os mecánicos e ferreiros, todos por bandadas. E despois facíase unha festa nun prado cos gaiteiros.
Participaban todos os obreiros que podían, porque antes non había retiro, traballabas até que non podias máis".
Número 927 {2000)
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PINIÓN

Borobó

B O RO B Ó

Unha noite de cristal
Abriu José Goñi o xomal La Noche, dende o seu primeiro número, á intelectualidade galega do exilio interior, que
atopou nese excepcional rotativo a sua canle de expresión
durante boa metade do que Celso Emilio Ferreiro chamaia do xeito nocturno que todos sabemos. Se ben La Noche
ería, en calquera caso, unha noite de cristal que transluía, dentro daquela penumbra política e ambiental, o máis
u.mino o do pensamento galaico.

A grande maioría
dos colaboradores
do glorioso semanaria que sobreviviron á de Dios es
Cristo pasaron tamén a colaborar en
La Noche, dez anos
despois.

Dios es Cristo e seguiron vivindo en Galicia, ou en España, pasaron tamén a colaborar en La Noche, dez
anos despois. Excluidos tráxicamente, polo seu martirio, o esclarecido adail galeguista Alexandre Bóveda, e
Víctor Casas, o derradeiro director de A Nasa Terra no
tempo da República, así coma o guieiro Castelao, autor das Verbas de Chumbo, transterrado ás Américas,
cabe informar que cantos escribiron, frecuentemente,
durante aquel sexenio republicano niste hebdomadario, fixérono asimesmo dispois na Noite de Goñi con
semellante asiduidade.

De aparecida A Nasa Terra e a revista Nós, históricos
Jortavoces da mentalidade galeguista, os preclaros espíitos da xeración de Nós, acolléronse ás páxinas abertas a
Números cantan, no Índice xeral de A Nasa Terra
le polo orprendente xornalista e carlista basca, Goñi
que consulto, referente aos tomos VII e VIII da sua co.\izpurúa. "Así -lembrei na miña longa presentación do
lección. Corresponde aos anos 1931 / 36, e comprenden
olume conmemorativo da Plumas e Letras en "La Noos números 279 / 422. Pois ben, no elenco de colaborahe" - Vicente Risco, Otero Pedrayo, algunhas veces Cuedores son, precidamente, os máis constantes Ramón
illas, constantemente Ben-Cho-Shey, e case todos os epíOtero Pedrayo e Francisco Fernández del Riego. Isto é:
gonos de a "inclícita xeración" e colaboradores da súa reas maiores sinaturas da Noite, agás, lóxicamente, as dos columnistas
ista -Paz Andrade, Filgueira Val verde, Antonio Fraguas, Carballo Calecotiáns Manuel Rabanal e Borobó.
o, Igle ia Alvariño, Ánxel Fole, Álvaro Cunqueiro, Fernández del Riego,
etc.- pa aron unha decena de anos
A colaboración de Del Riego
de pois de er silenciada aquela, a Víctor Casas, nunha acuarela do seu filio, era o director de A Nosa Terro en 1936.
Destaca a sinatura de Fernána inar, máis ou meno asiduamendez del Riego que aparece máis
e, en Ln oche.
de cuarenta veces en A Nasa Terra;
dende o 1 de xaneiro de 1932; de
"E facíano -engade Borobó- no
cando o precoz escritor e político
idioma que lle petaba. Mái vegaleguista comenza a estudiar na
ce en e pañol e meno en alego.
universidade de Santiago, lago do
on por impo ición ou conveprimeiro curso que fixera na Cenniencia do director, poi Jo é Gotral. Dende entón colabora en casi
ñi amañába e -coa ua característodos os números do periódico
tica man e querda de tradicionaque se vai facendo semanal. Ata o
li ta ingularm nte lib ral- para
derradeiro, do 17-VII-1936, que tiup rar a r tricción da cen ura
tula Toque de fu turo no corazón de
franqui ta ao u o crito da linG_alicia. Que supuxo máis ben, sen
gua de Pondal" . Boa proba di o
querer, un toque a marta pra o infoi o f nómeno lit rario que con mediato futuro de Galicia e de
tituiu a publicación do Parlndoiro
tantos de seus irmáns.
de Otero Pedrayo.
Os colaboradores
de" A Nosa Terra"
Nis te número ex traordinario
de A Nasa Terra, adicado á celebración do número 1000, alcanzado xa na sua IV Xeira, penso
que pode ser curioso e xusto recordar nil, coma a grande maioría dos colaboradores do glorioso semanario, na sua segunda
época, que sobreviviron á de
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Unha cifra considerable de artigas os publicados por Del Riego en
A Nasa Terra, que soio poido ser
igualada alí polos escritos nisa xeira
de Víctor Casas; quen foi entón o
seu último e axiña sacrificado director. Pero o número de colaboracións
no órgano galeguista, sería elevada
ao cuadrado polo mesmo Salvador
Lorenzana na sua aportación literaria a La Noche. Escribía nela, cando
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Borobó, xornalista

menos, Un tema gallego cada semana; polo que eu
calculei que publicou no vespertino compostelán
uns mil artigas durante os vinte anos que existiu.

Outro ilustre escritor que colaborou con parecida intensidade que Aquilino no portavoz
do galegui mo foi Ricardo Carballo Calero. Rexistro catorce artigo dil, número que excedería
durante a ua e paciada colaboración en La Noche, ao longo de vinte ano . O demais articuli ta que colaboraron, empre e máis dispois
(coma Manuel-Antonio titulou), en ambos periódi co , a inaron no tempo republicano bastante meno ori inai nas páxina de A Nasa
Terrn que o e critore ante citado . A aber:
Ro eriu , ; B n-Cho- hey, 7; Ramón Cabanilla , Paz Andrad , Manuel Beira e Xaime I la,
5; Álvaro Cunqu ira e Filgueira Valverde, 4;
Álvarez Blázquez, Xo é Se to e Pou a Antelo,2;
Florentino L. Cuevilla , Antonio Fraguas, Celso
Emilio Ferreiro e Augu to A ía, un cada un.

As colaboracións de Otero e Risco
Cabería facer unha comparación semellante
entre a primordial escrita de Otero Pedrayo en
A Nasa Terra e a tan prolongada e barroca que
mantivo na Noite. No semanario do seu partido
publicou don Ramón durante o sexenio escrutado trinta e cinco artigas; somentes o Parladoiro,
que durou un par de anos, supera en moito o
acervo pedraiano de A Nasa Terra. No que levei
a canta, dende Ofito d'un camiliar, aparecido o 1
de xaneiro de 1931, astra o titulado Entre dous
compromisos, inserto o 15 de maio de 1936; xa
despois do triunfo electoral do Frente Popular,
e cando sufriría maior incertidume ante o futuro do galeguismo e do país.
Nen embargantes, permaneceu don Ramón Otero na organización de Castelao e Bóveda. Non así don Vicente Risco; quen inspirara a segregación da Dereita Galeguista, o que non foi óbice pra que
seguise colaborando asiduamente en A Nasa Terra ata o 13 de marzal
de 1936 (ou sexa, lago das eleccións do 16 de febreiro), día no que
publica o artigo que titula Saudades de tempos idos, e o que expresaría, supoño, a que sentiría do
período no que todos os irmáns
constituían unha piña.

A~OSA

Será tal artigo o vintesete que
contei de don Vicente no sexenio
de marras. Moitos máis escribiría
en La Noche o antigo director de
Nós e teórico do naso nacionalismo, ata que os "fechas non fueron
de buena guisa", conforme ao célebre sintagma do canciller Ayala.
Outro colaborador da "Noite"
Entre os colaboradores habituais de La Noche que previamente o foran de A Nasa Terra, sigue,
a longa distancia, a Del Riego,
Otero e Risco, en número de colaboracións, outro inxel escritor
que durante unha breve etapa dirixira, por certo, o semanario.
Trátase de Aquilino Iglesia Alvariño, que co seu nome completo,
ou coas suas siglas, A.LA., asina
quince orixinais. Preludio, anticipo, dos moitos que escribiría no
xornal que dirixín, meu máximo
amigo: o señor das palabras.
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Das ''Verbas de Chumbo" aos "Anacos".
Todo ele ti eran lago rnoito máis tempo pra
e cribir no meu omal durante a longa noite de pedra.... e da prensa. E
o aproveitaron ben, algúns e cribindo de abando e de gratis na Noite.
Anque ningún coa frecuencia de Otero Pedrayo e Femández del Riego,
cuia colaboración fara xa tan importante en A osa Yerra. Máis frecuente que a do propio Castelao, de quen ó canto vinte artigo nise tempo
da República, entre ele catorce
Verbas do chumbo, que encetaron a
publicar e o 25-N-1935 e acabarían o 25 de xulio di e ano. As históricas Verba que o enial guieiro
reproduciría en Sempre en Caliza.
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Lería Castelao, maxino que con
emoción, o orixinais do u antigo e querido irmáns, no exernplar da Noite qu d cando n
cand ch garían a Bo Air , no
d rrad ir cuadr ni da úa vida.
Ao ocurrir a úa marte doblaron a campá por il no Suplemento
do sábado no m u anacos. Non
n balde ra La Noche a ventureira
non i
gr da uce ora de
Nós d A Nasa Terra, no ano
c ntrai da tiranía de Franco.
Agora, pra corresponder de
algún xeito á boa e xenerosa colaboración na Noite, da brilante
sarta de escritores supervivintes
da II Xeira de A Nasa Terra, veño
escrebindo na cuarta dela os
meus últimos anacos. Co de hoxe, son xa douscentos deceoito
(ou dezanove). +
especialnovomilénio
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