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O Bierzo galeguízase

Martín Sarmiento
Sobre a lingua galega. Antoloxía
Esta Antoloxía preparada por
Henrique Monteagudo, na que os
textos de Sarmiento aparecen
verquidos ó galego, tenta contribuír
e dar a coñecer a importancia
da figura de Martín Sarmiento
no eido dos estudios filolóxicos.

A lista de transxénicos
de Greenpeace
(Páx. 15)

A FPG
considera
que fracasou
a unidade
independentista
(Páx. 6)

ME DESEN A MIN
a quen o fixo poñiao aí na
praza e sacáballe as tiras atá
que rebentase”. É un exemplo, nin sequera o máis extremado, do que pudemos oír
estes días tras a aparición do
corpo sen vida de Déborah
Fernández Cervera. Algúns
veciños convocaron manifestacións contra a inseguridade
cidadán. O pai da vítima permitiuse criticar a drogaditos e
homosexuais polo ambiente
que tería propiciado o delito e
ao propio concello pola escasa presencia de policía en certas zonas. Algúns xornais optaron desde o primeiro momento pola estratexia de captar lectores antes que por ser
fieis aos mínimos deontolóxicos de sensatez e profesionalidade e de non convertir o rumor en noticia. As súas afirmacións a varias columnas en
portada non estaban nin minimamente comprobadas. Porque non houbo asesinato. A
policía foi a única que mantivo a prudencia desde o principio, ao igual que o delegado
e o subdelegado do goberno
en Galiza e na provincia de
Pontevedra. Dicía recentemente o director de Le Monde
Diplomatique, Ignacio Ramonet, que a extrema dereita
francesa ten os seus alicerces
na inseguridade cidadán, na
esixencia da pena de morte,
na culpabilización dos estranxeiros e que tanto pode alimentarse co voto da mocidade en paro como dos máis ricos que temen os gobernos de
esquerda. Cando nos preguntamos porque xurde a extrema dereita noutros países debemos pensar que estes días
en Vigo tivemos fronte a nós
a varios dos seus muñidores.
Aínda que quizá nin eles
mesmos asuman ese papel, se
cadra a repercusión dos seus
xestos é inconsciente. Como
di o mesmo Ramonet: “O fascista sempre é o outro...”.♦

O 17 de maio
no Foro
das Ideas e
das Artes
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A Xunta coidouse ben de non incluír os terreos comunais de Beluso na zona protexida de Cabo Udra, cando ten as mesmas condicións.

Reportaxe G ráfica: A . N .T.

A usurpación de montes comunais e a súa recalificación
claves para a especulación urbanística

Os condes de Aldán pretenden restaurar
o señorío feudal no Morrazo
HORÁCIO VIXANDE

A familia que detenta o título do condado de Aldán reclama propiedades no Morrazo empregando un mapa do século XVIII. Ademais, unha empresa súa e a familia do modisto
Adolfo Domínguez pretenden a recalificación de varios millóns de metros cadrados
na comarca, así como tirar tallada da ampliación ata Aldán do corredor do Morrazo.
En 1968 o conde aproveitou unha
sentencia xudicial ambigua para
quedar con ducias de hectáreas
da comunidade de montes de Aldán e hoxe quere que o concello
llas recalifique para construír vivendas. En Bueu, en tempos non
o conseguiu, e agora, coa inhibición do concello e a cooperación
da Xunta, trata de apropiarse de
distintos montes en man común
e, igualmente, pretende unha
recalificación para a que o concello xa manifestou disposición.
O condado de Aldán emprega
varias sociedades para as súas
operacións: Promocións e Madeiras Lago Rei, S.L., unha compañía cun capital social de

300.506 euros dedicada adquisición, compravenda, promoción e
explotación de bens mobles e inmobles, e Tempo Libre e Ocio
2000, S.L., coas mesmas actividades e administrador: Xan Lago
Pérez, pertencente á familia do
condado de Aldán. Tamén forman parte deste tecido empresarial Cabo Home do Morrazo,
S.L., Souto da Rúa, S.L., Aires do
Morrazo, S.L. e Aluguer Borrallido, S.L., todas elas dedicadas a
actividades inmobiliarias.
Madeiras Lago Rei non deixou ver as súas pretensións urbanísticas ata pouco despois do PP
chegar ao poder municipal en
Cangas, Bueu e Moaña en 1999.

Promocións Culturais Galegas S.A.
Consello de Administración:
PRESIDENTE:

Xenerosidade de Madeiras Lago
Madeiras Lago Rei non só tiña
boas relacións co PP, senón que,
para construír unha planta empacadora de lixo, vendeulle ao concello de Cangas, para cederlle á
Mancomunidade do Morrazo
–controlada polo PP– unha extensión de terreo duns 50.000

metros cadrados a un prezo de
catro céntimos de euro o metro
cadrado, nunha zona que reclama a comunidade de montes de
Bueu como propia por usala a
veciñanza da Portela desde sempre e por ser obxecto dun expediente de clasificación do monte
veciñal sen concluír, que ademais leva un atraso de sete anos.
Madeiras Lago Rei foi igualmente xenerosa cuns terreos que
non eran seus e que tamén disputan os veciños. Así, vai venderlle
aos concellos de Cangas e Bueu,
presumibelmente a un prezo arranxado, 1.400.000 metros cadrados
nos montes que reclaman os comuneiros do Morrazo, nos que se
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situará un parque empresarial da
Zona Franca de Vigo e que, unha
vez urbanizados venderanse a uns
54 euros o metro cadrado, como
acostuma a facer a Zona Franca.
A dadivosidade de Madeiras
Lago Rei representa un intento
de xustificar recalificacións tanto en Cangas como en Bueu, sobre todo neste último concello,
ao producirse a operación sobre
uns terreos que están pendentes
dun preito contencioso administrativo. “¿Para que tanta xenerosidade para conseguir a recalificación duns terreos?”, pregúntase a veciñanza de Bueu en referencia a Madeiras Lago Rei.
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A zona da praia de Menduiña onde queren urbanizar Madeiras Lago Rei e Ayala 24 é coñecida como As Malvinas.

Vén da páxina anterior

“Porque non lle importa regalar
terreos que non son seus e logo
vaille tirar moito beneficio ás
restantes fincas”, resposta.
Outra xunta xestora de monte
mancomunado, esta en Beluso,
concello de Bueu, comezou en
1995 a tramitación dun expediente de clasificación para que se inscribise rexistralmente a propiedade dos terreos que empregan os
veciños desde tempo inmemorial,
titularidade rexistrada a nome do
concello de Bueu. Aínda que o
proceso está en marcha, o condado tamén ambiciona estes terreos
e pretende a súa urbanización.
No expediente tramitado polos
comuneiros, o Xurado Provincial
de Clasificación do Monte Comunal (organismo dependente da
Xunta), en lugar de resolver no
prazo de un ano, como esixe a lei,
demorou o proceso máis de sete
anos. No ínterim chegáronse a anotar preventivamente os terreos no

Rexistro da Propiedade como de titularidade veciñal de Beluso, pero
cinco anos despois de comezar o
proceso e no momento no que estaba a piques de concluír, produciuse unha alegación por parte de
Madeiras Lago Rei. Entón, a administración autonómica retrotraeu o
proceso á situación inicial para tentar anular a anotación preventiva
da titularidade a nome dos comuneiros. Ese comportamento do Xurado Provincial valeulle un contencioso por parte dos veciños.
No procedemento xudicial
contra o Xurado Provincial, cando o xuíz llo notificou ao concello, este non se personou nin alegou na defensa duns terreos que
figuran no inventario municipal
de bens e están rexistrados ao
seu nome. A inhibición só favorece a Madeiras Lago Rei.
Pese a estar en litixio estes
terreos, Madeiras Lago Rei aproveitou a redacción do plan xeral
de ordenación urbana de Bueu

para presentar unha alegación
para solicitar a recalificación
dun 800.000 metros en Beluso.
A pretensión da compañía do
condado de Aldán é declarar edificábeis os terreos nun 0,45%. Se
se aproba esta operación, Madeiras Lago Rei podería vender os
solares a un prezo de arredor de
60 euros o metro. A cambio, Madeiras Lago “cede” 100 metros
na zona de protección de costas.
O alcalde de Bueu, Tomas Barreiro, e o concelleiro de Urbanismo desa localidade, Santiago Barros, aínda que saben que hai un
litixio que afecta a eses montes,
xa manifestaron a boa disposición
do concello para asinar un convenio urbanístico con Xan Lago Pérez. Pouco lles importa aos edís a
posibilidade de cometer unha ilegalidade ao renunciar á defensa da
titularidade municipal ou veciñal.
Parte importante dos terreos
en litixio están protexidos polas
normativas municipais de Can-

gas e Bueu por seren monte poboado de extensas masas arboradas. A recalificación é de dubidosa legalidade ao aplicar a vixente Lei do Solo de Galiza.
En Beluso, un tercio dos terreos que o condado di que son seus
son fincas de traballo agrícola e
montes de titularidade particular,
así como zonas de vivendas.
A estratexia do condado é delimitar territorio mediante sinais
de pintura sobre o terreo ou sobre plano baseándose nun mapa
do século XVIII. De todos xeitos, non fai fincapé nos terreos
que contan con usuario, senón
que ten os ollos postos no monte
comunal, onde a oposición a estas manobras sería menor. O
condado xa empregou con éxito
esta táctica en Cangas.
Cen hectáreas en Aldán
En Aldán, Madeiras Lago Rei,
destas do ganchete de Ayala 24,

A ampliación ata Aldán do corredor do Morrazo
beneficia o condado e aos Domínguez
Cando a familia Domínguez comezou a mercar terreos en Aldán
ata atesourar 17 hectáreas, a
Consellería de Obras Públicas
aínda non tiña en proxecto a
construcción dun vial de penetración de alta capacidade no Morrazo. Posteriomente, unha vez
que se propuxo a súa construcción, publicamente Cuíña dixo
que chegaba ata o alto da Portela, no concello de Bueu. Con todo, a súa execución quedou en
suspenso porque os gobernos
progresistas de coalición en Cangas, Moaña e Bueu pretendían
modificar esa infraestructura
porque non articulaba a comarca.
As cousas cambiaron en
1999, cando nas eleccións municipais o PP conseguiu as alcaldías de Moaña, Cangas e Bueu.
Entón, Xosé Cuíña puxo de novo en marcha o seu proxecto.
Inicialmente, o chamado corredor do Morrazo partía en
Rande e concluía no Alto da

Portela, no concello de Bueu,
dando servicio á zona do Hío,
que soporta intenso tránsito no
verán. Pero cando se presentou
o proxecto definitivo, Cuíña
anunciou un cambio e dixo que
en lugar de chegar ata o Hío, iría
ata Aldán, case ao pé de Menduíña, onde están os terreos que
pretenden urbanizar Madeiras
Lago Rei e Ayala 24, nunha zona lindante coa que disputa Madeiras Lago Rei en Beluso e que
tamén quere urbanizar. Dáse a
coincidencia, ademais, de que o
anuncio do conselleiro coincidiu temporalmente coas primeiras iniciativas para promover a
urbanización en Aldán.
O corredor do Morrazo ata
Aldán non é máis que a vía que
vai levar aos turistas a esa privilexiada ría e o beneficio maior
vai ser para Madeiras Lago Rei
e para Ayala 24, que non só
conseguirán beneficiarse da urbanización da zona, senón que

O condado de Aldán reclama propiedades empregando un mapa do século XVIII.

poderán vender os terreos a
maior prezo dado que agora
chegará unha estrada de gran
capacidade que inicialmente
non estaba proxectada.
Os quince quilómetros de
corredor e os cinco de vía rápi-

da costarán 57 millóns de euros
(9.491 millóns de pesetas) ao
pecunio público. A Consellería
de Política Territorial conta con
comezar as obras no mes de outubro e concluílas nun prazo de
36 meses.♦

S.A., propiedade da familia de
Adolfo Domínguez, pretende a
recalificación dunha extensa zona que podería aproximarse ao
millón de metros cadrados enriba
da praia de Menduíña, lindando
con Beluso, en Bueu. Aproveitando os traballos de redacción
do plano xeral de Cangas, a irmá
do modisto –que está enfrontado
á súa familia e non participa no
negocio–, Xosefina Domínguez
Fernández, solicitou unha entrevista ao alcalde, o popular Henrique Sotelo, para chegar a un
acordo que urbanice a zona.
Cando se declarou unha zona
do Morrazo como espacio natural para incorporalo á Rede Natura 2000 da Unión Europea, a
Xunta tivo bo coidado de non incluír estes terreos en Aldán, a pesar de que presentan as mesmas
condicións naturais e xeográficas que o resto da costa de Beluso, incluída dentro do Espacio
Natural de Cabo Udra.
Nos documentos presentados
por Ayala 24, indícase que esta
compañía é propietaria de 17
hectáreas de terreo en Menduíña
e se ben inicialmente produciuse
un conflicto de propiedade entre
Madeiras Lago e Ayala 24, agora parece resolto.
Os Domínguez comezaron a
mercar terreos en Aldán con anticipación e pagaron ben. As fincas adquiridas a penas tiñan valor porque non eran edificábeis e
non se prevía que ningún concello se atrevese a recalificar unha
zona como aquela. Se Henrique
Sotelo, natural de Aldán, accede
a cambiar a calificación urbanística da zona, tanto Madeiras Lago Rei como Ayala 24 conseguirán beneficios suculentos.
Reclamacións comunais
O condado de Aldán actúa de
forma diferente no concello de
Cangas que no de Bueu porque o
proceso nos dous municipios foi
diferente. Historicamente e en
virtude da desamortización de
Mendizábal, desde 1861 os terreos comunais figuraron nos inventarios de bens municipais de
Bueu e Cangas.
A situación cambiou en
1949, cando o condado de Aldán
pretendeu apropiarse dos montes
comunais en Bueu e Cangas.
Mentres en Bueu o alcalde non
llo permitiu e, en virtude dunha
lei da dictadura, incluíu os montes no catálogo municipal e asentounos no Rexistro da propiedade, o rexedor de Cangas comezou un preito. O litixio concluíu
en 1968, cando o Tribunal Supremo emitiu unha sentencia
ambigua que afirma que “os
montes non son municipais”.
Aínda que o fallo non afirmaba
que fosen do condado e tampouco negaba a titularidade veciñal,
o condado aproveita a falta de
estructuración social para apropiarse dos terreos en Aldán.
Durante anos a parroquia de
Aldán non se atreveu a tusir ao
condado, pero recentemente comezaron a aparecer grupos veciñais que pretenden reclamar o
que consideran seu. Así, un colectivo ten a intención de recuperar a
titularidade, aínda que temen que
de novo o xurado provincial actúe
con parcialidade para atrasar o
proceso e que mentres tanto Madeiras Lago Rei poda urbanizar e
vender eses terreos.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Felipe González

O novo Bule-bule ,
que edita A N osa
Terra , leva o subtítulo
de periódico p ara
sa ber e enred ar . O
dicionario de Estravís
di que enred ar
significa xog ar os
ra p aces, distra erse,
enguedellar, enle ar e
tamén prender na
rede. N a rede de
internet, poderiamos
dicir, a gora que hai
máis informáticos
que mariñeiros.
Joseba
Sarrionandía
recibiu hai uns días o
Pre mio N acional d a
Crítica , no a p arta do
de euskera . O escritor
vasco era coñecido
sobre todo como
poeta , pero ven de
publicar un sólido
artefacto novelístico.
C ando era novo, a
fins dos 7 0,
dinamizou a revista
bilb aina Pott . Alí
esta b an tamén
Bernardo Atxa g a ,
hoxe a bertz ale pola
súa conta , e Jon
Juaristi, hoxe nas
beiras do PP. Tamén
forma b an p arte do
grupo Ruper O rdorika
e M anu Ertzilla .
Sarrionandía non foi
recibir o g alardón.
Pertence a ETA e vive
na clandestinid a de
desde que se fugou
do cárcere. Se Sartre
tivese cheg a do a ler a
revista Pott fixo que
ela boraría unha
teoría moito máis
complexa sobre o
compromiso do
escritor.
Unha pantasma
percorre o mundo: a
p antasma d a extrema
dereita . Véx anse
H a ider, Le Pen, o
p artido do recén

N

este xornal sostiña hai dous anos que
o BNG estaba nun dilema, mais ben
nunha crise que tiña causas estruturais (non coxunturais) que o podían conducir
cara un fracaso electoral. Por iso quedei desconcertado coas reaccións de sorpresa que a
Dirección do BNG amosaba ao coñecerse os
resultados das eleccións autonómicas e aínda
non me explico totalmente este erro na interpretación da realidade social. Máis adiante
pareceume que as reaccións tomaron outro
camiño en certa maneira esperanzador, cando se convoca a Asemblea deste abril. Despois pasou o que pasou, celebrouse a Asemblea e uns compañeiros/a chamados Roberto,
Xabier, Antón, Xerardo,... conseguiron salvala “in extremis” producindo unha nova
sorpresa na dirección e reaccións posteriores
que non remato de entender.
En primeiro lugar, non entendo como esta
dirección, aparentemente, tampouco soubo detectar o estado de opinión da propia afiliación.
E non nos chamemos a engano sobre o carácter e a porcentaxe do votos obtidos pola candidatura alternativa. Esta candidatura recolleu o
voto da esperanza e non da frustración. Ademais arriscaríame a dicir que, de non ser pola
disciplina partidaria (e de certo sector de independentes) unha candidatura de militantes
maioritariamente descoñecidos fora das súas
comarcas, podería ter derrotado á candidatura
oficial inzada de ilustres parlamentarios/as, senadores, alcaldes, tenentes de alcaldes,... e encabezada por un portavoz a quen ninguén
cuestionaba (iso se dí). Curiosa situación.
En segundo lugar non entendo as reaccións no mesmo día e nos seguintes, consistentes, no meu entender, en mirar cara outro
lado como se a Asemblea non fose parte dun
proceso dialéctico sen principio nin final que
obriga necesariamente a analizar os signos
que alí se puxeron de manifesto.
Dende o meu ponto de vista o acontecido
antes, durante e despois da Asamblea é o resultado dunha chea contradicións. A mín pareceme que se fixo da renovación unha “idea
forza” sen analizar o por qué e o para qué. En
todo caso ¿Qué renovación?
Partindo da sincera vontade de renovación tanto na militancia coma na dirección,
as contradicións son moitas. Farei referencia
a algunhas. Falouse de renovación de persoas e o 90% (máis ou menos) dos membros do
Consello Nacional repiten na lista oficial.
Falouse de máis adicación ao traballo político e configúrase unha executiva onde todas
as persoas están a “tempo parcial” combinando o traballo institucional (ás veces mesmo en Madrid ou Bruxelas) co orgánico.
Falouse de maior “introdución social”
(permitídeme aquí un vello termo para unha

A N A PILLA D O

As contradicións da asamblea
do BNG
XOÁN CARLOS CARREIRA PÉREZ

AAsamblea do BNG non pechou o debate. Permanecen contradicións internas e a renovación semella insuficiente. En todo caso ter diferentes opinións non atenta contra a unidade.
idea reiterada nesta Asemblea) e sen embargo
unha ollada á lista oficial fainos ver que a
práctica totalidade das persoas que a forman
son ou ben funcionarios/as do BNG ou ben
cargos institucionais. ¿Onde están, xa que logo, as persoas vencelladas aos movementos
sociais? Está ben que se nos chame a saír do

gueto e participar na vida social, pero xa o fan
milleiros de militantes e simpatizantes. Participan na súa comunidade ou asociación de veciños, son membros dos Comité de Empresa,
ramistas, directivos dos equipos de fútbol, das
APAS,... ou simplemente atenden á súa famiContinúa na páxina seguinte

Cartas

Puntualización da
Fundación Barrié

A Fundación Barrié de la Maza
quere manifestar, en relación coa
carta aparecida en A Nosa Terra o
pasado 3 de maio, Últimas novas
sobre o secuestro de Manuel Antonio, que non posúe ningún tipo
de documentación persoal, manuscritos, textos inéditos, etc do
ilustre poeta de Rianxo. A Biblioteca de D. Domingo García-Sabell, da que a Fundación Barrié de
la Maza é propietaria, non inclúe a
devandita documentación.♦
FUND. P. BARRIÉ DE LA MAZA
(A CORUÑA)

Sobre as opinións
de Xoán Anleo

No pasado nº 1031 Xoán Anleo
fai unha serie de declaracións
que deben precisarse. Inicialmente di non ter nada que ver
coa súa xeración, asunto que me
parece moi ben –neste país non
hai máis que tipos especiais por

todas as partes, ninguén se explica como é que isto está como
está. Máis abaixo afirma que se
sentiu moi illado na súa liña de
traballo. Refírese Anleo ao inicio da súa obra cando realizou
traballos fóra dos formatos tradicionais dende 1981 (segundo
seu currículum). Mais por moito
que el diga, a súa soidade é excesivamente subxectiva, por
non dicir ficticia, posto que,
independentemente de que xa
na xeración anterior houbo en
Galiza artistas que traballaron
nos devanditos formatos dende
finais dos anos sesenta –Manuel
Facal ou Gonzalo Arauxo, xa
que Fernando Casás fíxoo no
Brasil– no noso estrato, entre finais dos setenta e principios dos
oitenta, facíano Correa Corredoira, Xaime Cabanas, Tono
Carbajo, Isaac Pérez Vicente e
Miguel Mosquera. Semella que
non é Anleo pioneiro de nada e,
ademais de que habería que
considerar que se nas décadas
anteriores facer este tipo de

obras tiña un valor engadido,
non se pode pretender que isto
siga acontecendo tamén nos oitenta. Serven as mesmas declaracións para despachar aos pintores do momento cun “cando
todos pintaban neoexpresionismo eu empregaba outros soportes”. Como algunha virtude é
certo que temos, hai que dicir
que ata ese momento, os artistas
galegos fomos bastante refractarios ás modas artísticas –hoxe
ocorre exactamente o contrario.
É certo que un pequeno grupo
apuntouse ao asunto ou a outros
semellantes, pero foron unha
minoría, a meirande parte dos
pintores das duas xeracións das
que se nutre Atlántica nunca tiveron nada que ver co neoexpresionismo centroeuropeo.
En canto ao de “iso fágoo eu,
iso faino un rapaz....” ¿Onde escoitaba iso Anleo? Que non me
diga que llo dicían os artistas,
técnicos ou afeccionados. Iso
aconteceunos a todos, pero fóra
do contexto artístico.

Di tamén que as cousas mudaron moito na Galiza nos derradeiros anos, mais só en apariencia, debido basicamente á irresponsabilidade dos artistas. Consecuentemente, de pouco nos serve a infraestrutura que lentamente se vai creando, pois esta emprégase constantemente de xeito
absurdo ou parcial, chegando incluso a ser usada para negar o noso pasado artístico; como semella
vai suceder no MARCO vigués.
Agora que a indiferenciación, o infantilismo e a estulticia impóñense, Anleo xa non se
sinte tan só, por iso ninguén está
surprendido de que esteña expondo no CGAC.♦
XOSÉ CARLOS BARROS
(O BIERZO)

Resposta a Celso
X. López-Pazos

Non vou entrar a discutir a a gratuidade das palabras de Celso X.
López-Pazos, a súa desvirtuada
lectura do meu artigo, nin tam-
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Vén da páxina anterior

lia e saen a tomar os viños coa xente da súa
parroquia ou barrio con quen debaten de política e ideoloxía. Pero, claro, precisamente por
iso (os días só duran 24 horas e ademais ás veces estas persoas tamén están cansas, enfermas, deprimidas ou o que sexa) non teñen
“disponibilidade” para estar todo o día no local, asistir a asembleas ou participar no “aparato”. A penas se lles escoita e probabelmente
nunca chegarán ao Consello Nacional. E así o
circulo da falla de “introducción social” péchase de novo sen racharse por ningures.
Díxose que a Asemblea foi unha proba de
democracia (o de hiperdemocracia supoño que
sería un lapsus), porque se presentou unha lista
alternativa e puidemos votala, pero esta non é a
teoría do BNG ao respecto. Para a esquerda, democracia implica moito máis: ausencia de presións, igualdade de oportunidade real entre as
candidaturas, liberdade real de voto, etc. Non
estou seguro de que isto se dese entre as dúas
candidaturas que se presentaron. No proceso de
votación nin sequera se respectou formalmente
aquelo que reclamamos publicamente. ¿Cal sería a nosa rección se as votacións para un Concello se desen coas escasas garantías de secreto
de voto que tivemos na Coruña e cos candidatos/as dunha das candidaturas presidindo as mesas? Para evitar malentendidos quero deixar claro que non creo que isto se fixera con mala intención nin que influíse significativamente no
resultado da votación. Só pretendo poñer de
manifesto que nisto da democracia interna seguimos a ser moi contraditorios (a historia máis
que en espiral, avanza coma unha ameba). Nalgunhas cousas facémolo moi ben pero noutras
aínda nos queda moito por andar, mesmo aceptar sen tensións que a presentación de varias
candidaturas pode ser máis ou menos axeitado
pero non é algo intrinsecamente malo para a organización e que a opinión da xente non se mide co “aplausómetro”.

cara direccións moi distintas segundo quen te- cando se estableceron comparacións coas elecña que aplicalas. Ao mellor por iso os distin- cións francesas, porque son tan alarmantes (no
tos colectivos consideraron que o fundamental caso de non ser anecdóticas) que prefiro deixar
a análise para outra ocasión.
eran as persoas que van dirixir o BNG.
Hai máis contradicións pero non é cousa
Tamén puidera ser que a unanimidade sexa
ficticia. Esto ocorre con certa frecuencia. Can- de seguir porque tampouco se trata de cuesdo determinados persoas ou colectivos saben tionar nin o balance positivo que outras persoas fixeron desta Asemblea nin
que, se expoñen con claridade as
a capacidade da organización e
súas ideas, estas non van ter acoda súa Dirección para encarreirar
llida maioritaria entre a militancia
asemblea
axeitadamente o futuro. Deixeou a base social, optan por non
dar batalla e impoñer na práctica
non puxo fin mos tempo ao tempo
En todo caso resumiría dicinposterior unha liña diferente á
ao debate
do que, ao meu entender, esta
aprobada. Neste caso tamén se
Asemblea do BNG non puxo fin
percibe que as persoas son claves
senón que,
ao debate senón que, pola contra,
para determinar o futuro.
serviu para esbozar as contradicDise que hai que ter máis
pola
contra,
cións de xeito intuitivo, primario
BNG e menos partes do BNG,
e indefinido. Aínda que insufi(en terminoloxía de Anxo Quintaserviu para
ciente, pode ser positivo se conna) e moitos/as acreditamos niso,
esbozar as
seguimos enfocalas nos termos
pero basta ler a versión que este
axeitados porque, unha vez feito
xornal fai da Asemblea para decacontradicións
esto, as solucións virán máis cetarse que seguimos na liorta interdo que tarde. Para iso considero
na, máis preocupante se nos fixade xeito
que é fundamental non esquecer
mos no que acontece ao arredor.
intuitivo,
que todos/as somos compañeiAsí observando as actuacións de
ros/as nun mesmo proxecto polícompañeiros/as de organización
primario
e
tico, e, a pesares de que teñamos
que estaban na mesma Asemblea
opinións diferentes, todos/as teda Coruña, atopámonos con que,
indefinido”
mos unha parte da razón. Acepmentres uns facemos campaña
tado esto, o debate, a discrepanpor un candidato a Rector na
USC (mesmo algunhas persoas optan a algún cia e as opinións diferentes non atentarán
Vicerrectorado) outros/as (doutra parte do contra a unidade senón que a cementarán e a
BNG) prefiren que saia a outra candidatura enriquecerán, permitindo conectar novamenporque ao parecer os seus compañeiros/as do te coa base social e abrir camiños de transBNG son “nacionalistas, daquela maneira”. E formación social. Esa é a esperanza de moinon falo agora doutros argumentos que escoitei tos/as nacionalistas.♦

‘A

Garrincha

■ DISE QUE OS RELATORIOS SON INNOVADORES. Sen embargo apróbanse case por
unanimidade e, curiosamente, non hai maneira de poñerse de acordo nas persoas que
os teñen que executar. Non pretendo facer
unha análise disto, pero, se lle fago caso ao
sentido común este dime que é practicamente imposíbel que unhas ideas renovadoras xeren unanimidade porque, por propria definición, teñen que vencer as inercias establecidas. Na Asemblea do BNG isto non se produce e eu só lle atopo dúas explicacións:
Puidera ser que os relatorios en realidade
digan o mesmo de sempre, recollan o que xa
hai tempo teñen recollido outros, ou ben se
queden en cuestións tan xerais que nos fan
chegar á conclusión de que se poden orientar

Correo electrónico: info@anosaterra.com

pouco me interesa rebaterlle a
súa simplista división do mundo
en bos e malos. O único que lle
quero dicir é que eu non me sinto herdeiro desa concepción ortodoxa da esquerda nin dos prexuízos históricos que arrastra e
desde a que todo se xustifica se é
“pola causa”, así que non vou reprimir a miña opinión ante eles.
E, en todo caso, o que tamén
quero lembrarlle é que o meu era
un artigo de apoio a Chávez e
contra o golpe militar que tentou
derrocalo e as súas complicidades, o que non me impide ser crítico con el (por moito que a Celso X. López-Pazos non lle pareza populista un presidente que
ata dirixe e presenta o seu propio
programa de radio e televisión).
FRAN ALONSO

Sobre as eleccións
ao rectorado de Vigo

Dá vergoña allea comprobar como manipulades a informacion.

Domingo Docampo non gañou
democráticamente as eleicions
á reitoria da Universidade de
Vigo e muito menos con “sobrada maioria”. Os votos reais
(é dicir os depositados nas urnas eleitorais polos universitarios) respostan ao seguinte escrutínio: total de votos Docampo: 2.759 (47,4%); total de votos Tojo: 3.051 (52,5%). Estes
son os dados reais. Outra cousa é que a democrácia do PP,
despois de ter aprovado unha
lei en contra da opinión de todas as universidades, de todos
os seitores universitários e de
todos os partidos parlamentários, ten convertido estes resul-

tados democráticos en “votos
ponderados” (conceito que nos
leva a un marco político pre-democrático) a favor de Domingo
Docampo.
A única leitura que podemos tirar cun mínimo de honestidade é que a Universidade de
Vigo, no seu conxunto, ten rexeitado a política privatizadora
de Domingo Docampo. Se este
fose fidel ás suas palavras de
rexeitamento da LOU, apresentaria a sua demision para deixar
que governe o candidato máis
votado nas urnas.
Se vosoutros fosedes tamén
fideis ao voso posicionamento
editorial, (estou a referir-me as

Os textos enviados a esta sección non deben sobrepasar as 45 liñas.
Estarán identificados co nome, enderezo, documento de identidade e asinados.
A Nosa Terra resérvase o dereito de publicación e resume.
Non se mantén correspondencia sobre orixinais non solicitados.

vosas informacion ao longo do
proceso de tramitacion da LOU)
non escatimariades esta informacion ao povo da Galiza, que ten
dereito a saber ( e nengún xornal
ten publicado esta informacion)
que os votos reais están a favor
do candidato que non será reitor,
pois o poder de decisión non está xá na comunidade universitária senón nas cadeiras de catedráticos e doutores.
Teriades informado de que,
no seitor do PAS, os resultados
castigan claramente á candidatura pro-docampista e nacionalista Queicoiñas, que perde
máis da metade da sua representacion no anterior claustro,
en beneficio dunha nova candidatura eleitoral, resultado da
constitucion dunha plataforma
sindical unitária (CCOO, UGT,
CIG) que apoiava ao candidato
“derrotado” José Tojo. (Por certo, se teimades en traduzir Tojo
por Toxo, tamén podedes traduzir Docampo por Doagro...)♦
HORÁCIO A. VILHAR

asesina do Fortuyn en
Holand a ... En
verd a de non se trata
de algo novo.
¿A c aso Bush
desmerece en algo a
Berlusconi? ¿A que
corrente polític a
ha berí a que a dscribir
os falcóns de
W ashington que se
excitan de pra cer
c ando ven vo ar os
seus B-5 2? A quí
ha berí a que
a gra decerlle a o
PS O E, c ando menos,
o ter elimina do d a
escena polític a a
M ario C onde e a
Ruí z M ateos. G il
c a eu despois. O
auténtico tridente.
Pronto estre ará
película Woody
Allen. Preséntase en
C annes. N os Esta dos
Unidos están contra
el. Tamén C harlot o
p asou mal e ac a bou
exiliándose en
Inglaterra . O s
cre a dores busc an a
liberd a de. N os anos
co arenta moitos
cruz aron o Atlántico
fuxindo dos na zis,
reverdeceron a
cultura
norte americ ana que
g anou en
profundid a de, fíxose
a dulta con eles, ata
que Hoover puxo en
marcha o seu FBI.
A gora toc a cruz ar o
mar outra ve z .
C homsky, G ore Vid al
e incluso Susan
Sonta g son máis lidos
en Europ a . Alá a
penas os editan.
N a omi Klein, autora
do best-seller
antiglob aliz ación N o
L ogo di que alí son
impensá beis
mobiliz acións como a
que houbo en
Barcelona , “porque a
represión é brutal, a
histeria de Bush léva o
a comp ararnos con
Al Q a ed a ”. ¡Volverán
as pelis de John
Wayne,
forasteiros!♦
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Non, non, o seu fillo. ¿E quen
está de Embaixador en Marrocos? Arias Salgado. ¡Ben! O
meu outro ministro de Información e Turismo, Gabriel
Arias Salgado. Non, o fillo.
¿Pero que pasa cos mouros
que seica andan revoltos? Hai
algúns problemas coa inmigración, pero xa está todo de man
de Fernández Miranda, que
é o que leva estes asuntos.
¡Torcuato! Unha vontade de
ferro. Moi acertado. Non, non,
o seu fillo Enrique. ¿E nas Vascongadas e en Cataluña como
van as cousas? Agora as rexións chámanse autonomías e
o ministro que as coordina e
Jesús Posada. ¡Posada Cacho,
o meu fiel gobernador civil de
Soria. Non, o fillo. E Oreja é o
representante do partido no goberno. Ah, si, Marcelino, un
home de lei. Non, o sobriño.
¿E en xustiza quen esta? Non
me lembro do de agora, pero
antes estaba Mariscal de Gante. ¡Ben! O meu director xeral
do Réxime Xurídico da Prensa, Jaime Mariscal de Gante.
Non, tampouco, a súa filla,
Margarita. ¿E na Porta do Sol,
na sé de Gobernación quen está? Ruíz. ¿O meu portavoz,
Víctor Ruíz Albéniz. Non, é o
neto, Alberto Ruíz Gallardón.
¿E en Galiza dime, quen está
na miña Galiza natal? Fraga.
¿O neto? Non, o de sempre”.♦

Luís Fernández Somoza.

Un empresario
galego sen
complexos

O día que
Franco
resucitou

O diario coruñés La Opinión (5 de maio) entrevista
a Luís Fernández Somoza,
presidente executivo de Azkar, unha das empresas
máis poderosas no sector do
transporte. Fernández Somoza é un lugués que non
padece para nada o complexo de que todo o de fóra
funciona mellor. A empresa
da que é propietario naceu
no País Vasco, pero ante a
pregunta do xornalista de se
Azkar é galega, Fernández
Somoza responde con claridade: “¿A vostede que lle
parece? Os seus accionistas
son galegos, o seu equipo
de xestión é galego, o seu
presidente é galego e ten o
seu centro de operacións na
Coruña”.♦

Circula por Internet un texto
humorístico en alusión á elevada presencia de apelidos franquistas no actual goberno. O
tema dá para moito, aínda que
aquí só se reproduce unha parte: “Un día vai Franco e resucita. O deán do Val dos Caidos
pensa nun milagre. ¡Atrás!
¡Firmes! Clama o espectro.
¡Quero saber quen manda! Os
nosos, excelencia, os de sempre. ¿Quen? Aznar. Ah! Manuel Aznar Zubigaray, bo
xornalista, escribiu unha Historia Militar da Guerra de España, tamén foi embaixador.
Non, non, o de agora é o neto.
¿E quen é o portavoz do Goberno? Pío Cabanillas. ¿Quen
dis? ¿Cabanillas Gallas? O
meu ministro de Información.
Moi ben. É listo coma un allo.

Feridas
xornalísticas
despois
da asemblea
do BNG
A asamblea do BNG recentemente celebrada na Coruña
deixou feridas, pero non só internas. Algunha prensa que
nos días previos apostaba pola ruptura, unha vez frustrada
esta comezou a doerse do resultado. Beiras pasou de bo a
ruín en apenas uns días, cando
menos para El Correo Gallego que o 8 de maio publicou
nada menos que tres artigos
dedicados a criticar con dureza o portavoz nacionalista.♦

Mariano Abalo.

A . N .T.

A IV Asemblea considera fracasado o
proceso de unidade dos independentistas

Mariano Abalo
reelixido secretario xeral
da Fronte Popular Galega
H.V.
Mariano Abalo resultou reelixido secretario xeral da Fronte
Popular Galega no decurso da
súa IV Asemblea Nacional, celebrada en Santiago de Compostela os días 11 e 12 de maio.
A Asemblea Nacional da FPG, celebrada baixo o lema “Pola República galega”, foi un acto de reforzamento interno e nel resultaron
reelixidas o 75% das persoas que
conformaban os órganos directivos, á fronte dos que continúa Mariano Abalo como secretario xeral.
A Asemblea celebrada en
Compostela concluíu que “a FPG
mantense nos 2.000 votos, con lixeiras subas e descensos; iso indica que hai núcleo electoral que
permite dar continuidade á nosa
forza e que facilitará a nosa implantación municipal e nacional”.
A análise do resultado electoral
que fixo esta Asemblea indica que
se produciu un “forte descenso
electoral do BNG e a volta ao escepticismo”. Para a FPG, “o incremento da abstención e do voto nulo ou en branco, xunto cos acadados pola FPG, farían posíbel a articulación dunha verdadeira oposición de clase aos proxectos do capitalismo en Galiza”. Por esas razóns a asemblea “ratificou a permanencia da Fronte Popular Galega nos postulados do independentismo galego e de esquerdas”.
Fracaso
da unidade independentista
A Fronte Popular considera que

N O V I D A D E

A lingua secreta
XESÚS GONZÁLEZ GÓMEZ

fracasou o proceso de unidade
do independentismo no que participou xunto con Primeira Linha
e a Assembleia da Mocidade
Independentista e que por iso ten
que reforzarse internamente para
desenvolver a organización. “Por
iso non contemplamos unha
fronte ampla a curto prazo”, indicou Ricardo Lourenzo, da dirección nacional.
Lourenzo acha diferencias importantes entre as organizacións
que constituían o proceso espiral da
unidade do independentismo:
“Nós, a FPG, considerámonos de
esquerdas, cousa que non confirman as actitudes dos outros e nós
somos unha forza nacional, non circunscrita a Compostela”, indicou.
A xuízo desta organización, o
fracaso da unidade do independentismo debeuse a que algúns sectores pretenderon marcar prazos,
contra o que propugnaba a FPG,
que prefería “un proceso máis dilatado que permitise xerar un clima
de confianza entre as bases, que
por razóns históricas non se daba;
non podía ser un proceso de unidade de cúpulas”. Ademais, a Fronte
Popular sinala que tamén foron determinantes cuestións internas.
Por outra banda, a organización independentista está pendente de convocar unha Conferencia Nacional, sen data prevista, para decidir se presentarse ás
eleccións municipais de xuño de
2003, aínda que Ricardo Lourenzo indicou que “todo fai pensar
que presentaremos listas naquelas localidades nas que teñamos
implantación”.♦

O camiño da liberdade.
Dous mundos e dúas historias
que circulan e se cruzan nunha viaxe de ida e
volta na que os protagonistas son pai e fillo.
Un en loita contra a barbarie, e outro á procura do
misterioso mundo dos maiores. Búsquedas e
agachamentos que nacen na aldea, viven a guerra
e se consumen nun campo de exterminio nazi coa
lingua como esperanza.
Colección Froita do Tempo

De Sarmiento
a hoxe
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FRANCISCO CARBALLO

A

Ilustración Galega,
século XVIII
–iniciada por B. Feixóo e Martín Sarmiento–
colapsou no s. XIX.
Sarmiento pasou a
arquivos sen regandixas da
súa obra. Feixóo tivo máis
fortuna: a súa obra
publicada era lida e á súa
sombra alentaba un pequeno sector de progresistas á
espera da liberdade de
escreber.
Todo canto na Galiza do
XIX intentaba sair do “restauracionismo” se
inspiraba en Feixóo. Mais á
súa beira revoaba o
recordo de Sarmiento; na
súa Pontevedra, familiares
e veciños pasábanse escritos
do antepasado. Predominaba unha visión de Sarmiento como “botánico”,
naturalista e defensor da
medicina popular. Seguía á
vista o informe da
“Carqueixa”.
Uns compatriotas da
Boa Vila renovan a súa memória en “El País, 1857, ;
X.M. Pintos, e M. Murguía
deron a coñecer obras do
Mestre nese mesmo tempo.
As “1200 coplas dos 24 rústicos” foi luceiro que
alumeou o rexurdir da lingua galega. Ao final do
século, Antolín L. Peláez,
ilustre berciano, cóengo en
Lugo e máis tarde bispo en
Catalunya, biografouno.
Case á par editaba en Tui
don Manuel Lago –que
logo sería arcebispo de
Santiago, 1923–, o
“Onomástico etimolóxico
da Lingua galega” Unha
das obras maiores do Mestre. Foi este un libro de cabeceira da “xeración Nós”.
Na segunda metade do s.
XX a voluminosa obra
escrita, copiada e só
parcialmente editada,
comeza por fin a ser lida.
X. L. Pensado fixo un
esforzo heroico coa edición
en Salamanca de tres volumes e na Galiza doutros
tantos (na Fundación
Barrié).
A decisión do Consello
da Cultura Galega de editar a “opera omnia” de
Sarmiento, debe superar
mesmo a de Pensado, pois
que conta con moitos autógrafos (gran parte no mosteiro de Silos) uns localizados, outros a recuperar.
Conta, ademais, coa copia
primeira que mandara facer o Duque de Medina Sidonia e que está na
posesión dos seus
sucesores en Sanlúcar de
Barrameda agás tres volumes depositados no Museo
de Pontevedra.
Sarmiento ten tal
relevancia literaria, filosófica, pedagóxica e humana
que debe acompñaar a Feixóo, aos Precursores, á
xeración Nós e ao saber actual no reflectir diario dos
♦
galegos.♦

O ensino da asignatura nalgúns concellos, principal avance destes anos

O galego ábrese paso no Bierzo
X.C.
Tivo que producirse unha campaña pero ao final o nacimento do padre Sarmiento en Vilafranca do Bierzo serviu para fixar a atención sobre o fenómeno lingüístico e cultural do galego no Bierzo occidental. Desde hai anos diferentes organizacións traballan polo avance do idioma nun territorio que administrativamente se integra na comunidade de Castela-León.
Hai un ano celebráronse en Salamanca e Vilafranca do Bierzo unhas Xornadas sobre o galego Exterior que deron lugar
a un manifesto común, para as
zonas onde o galego é falado
pero non ten recoñecemento e
apoio por estar fóra das fronteiras administrativas de Galiza. Daquela reivindicábase a
presencia do galego nos concellos do Eo-Navia, o Bierzo
occidental e máis as Portelas e
esixíase que a nosa lingua fose
recoñecida como propia e cooficial, xunto ao castelán, neses
concellos.
A dedicatoria do Ano das
Letras ao Pai Sarmiento, que
naceu en Vilafranca do Bierzo,
foi a grande ocasión para lanzar esta reivindicación, sobretodo no que atinxe ao Bierzo
occidental. A Academia Galega
aceptou finalmente cocelebrar
os actos oficiais en Pontevedra
e Vilafranca e dar así un paso
adiante no recoñecemento desta realidade.
Este curso téñense retomado
as clases de galego nos concellos bercianos fronteirizos con
Galiza, logo dun conflito administrativo de varios anos, o que
se convertiu nun símbolo dese
loita dos movementos de reivindicación galego-bercianos,
representados por organizacións como o grupo de gaitas de
Vilafranca ou Fala Ceibe.

Os dias 17, 18 e 19 son os
que van concentrar as celebracións institucionais e populares
(máis información na páxina
24), unha ocasión de ouro para

poñer no trinque unha realidade
á que somos demaisado alleos.
Extensión do galego
Corullón, Cacabelos, A Veiga e
así ata Vilafranca, o galego é
falado en público ou en privado por 30.000 dos 170.000 habitantes do Bierzo. Ocupa a
franxa occidental da comarca,
e dialectoloxicamente ubícase
na franxa do galego oriental,

coa vantaxe á hora de abordar
unha política normalziadora de
non ter interferencias dunha
terceira lingua, como é o caso
de Asturias. Os problemas son
os comúns ao galego, quizais
tomando o referente de hai dúas décadas, cando no país non
había instrumentos legais para
abordar un proceso de restauración. Hoxe ábrese para eles
unha oportunidade de sair dese
tempo escuro.♦

Decálogo de Fala Ceibe

¿Por que falar galego no Bierzo?
Porque é un idioma moi
sinxelo e doado de aprender.
Porque é a lingua propia da
comunidade galegofalante, usada maioritariamente no Bierzo
occidental.
Porque forma parte do patrimonio lingüístico do Bierzo,
estando presente na fala popular, a toponimia, a onomástica,
os rueiros, a literatura oral (contos, adiviñas, ditos, lendas...),
as tradicións (os maios, o magosto, o entroido...), o dereito
consuetudinario (as veceiras, as
facenderias, os montes de man
en común...), a música, etcétera. o cal debemos conservar e
transmitir ás futuras xeracións
de bercianos.
Porque é o idioma oficial
de Galicia, ampliamente utilizado polos seus habitantes, así como polas administracións públicas (Xunta, Sergas, Xustiza,
concellos, universidades...), e o

seu coñecemento facilita a comunicación nesta Comunidade
Autónoma.
Porque con esta lingua poderás continuar os teus estudios
universitarios sen problemas,
ampliando a oferta de carreiras,
en calquera dos sete campus galegos (Compostela, Lugo, A
Coruña, Ferrol, Vigo, Pontevedra e Ourense).
Porque o galego é un instrumento útil para atopar traballo, tanto público (requisito nas
oposicións) coma privado (un
idioma máis para o teu currículum), na Comunidade Autónoma de Galicia.
Porque te permitirá acceder
aos medios de comunicación
galegos (TVGalega, Radio Galega, xornais, radios...), así como ás novas tecnoloxías da información (internet, telefonía
móbil, vídeo, DVD, CDROM...)

Porque poderás, tras saber
galego, aprender tamén portugués co mínimo esforzo, idioma
oficial da Unión Europea, e optar polas universidades lusas
mediante as becas europeas
Erasmus.
Porque tes a posibilidade
de coñecer a rica cultura galego-portuguesa, xa sen tradución, tan variada a nivel literario (Manuel Rivas, J. Saramago, P. Coelho...), musical (Luar
na Lubre, Madredeus, José
Afonso...), televisivo (TV Portuguesa, programa Xabarín ou a
serie Mareas Vivas da TVGalega...), cinematográfico (películas Fisterra, Sei quen es...), teatral (Centro Dramático Galego,
compañías galegas...)
Porque a cultura galegoportuguesa facilita o acceso a
un gran mercado de máis de
200 millóns de cidadáns (Galicia, Portugal, Brasil...)♦
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Defensa da Ria convoca unha nova marcha
contra Celulosas para o 9 de Xuño
G.L.
O anunciado peche do ciclo
industrial da fábrica de Ence/Elnosa en Lourizán non
será unha solución senón unha medida contra o medio
ambiente e a cualidade de vida en Pontevedra. O presidente da Asociación para a
Defensa da Ria de Pontevedra
anunciou con esta palabras a
convocatoria dunha nova
Marcha Contra Celulosas, que
se vai celebrar 9 de Xuño ás
11,30 da mañá dende as alamedas de Marín e Pontevedra.
Antón Masa dixo que o obxectivo desta manifestación era deixar patente o rexeitamento contra a actual ubicación do complexo industrial de Lourizán. “Unha
posición compartida pola maioria da poboación dos concellos
da Ría”, comentou.
Para a directiva da APDR, este ano danse unhas circunstancias
especiais que fan ainda máis necesaria a mobilización. “Dunha banda, o feito de que se teña privatizado o complexo Ence/Elnosa e
doutra a decisión xudicial que estima que Celulosas está a cometer
delicto ecolóxico tanto coas súas
emisións á atmósfera que inciden
negativamente na saúde das persoas, como cos seus vertidos á
Ría, que teñen estragado o noso

medio e os recursos naturais”.
APDR denuncia que os novos donos da empresa “lonxe de
investir na eliminaciön das molestias ao vecindario e os seus
nefastos efectos sobre o medio, a
saúde e o desenvolvemento socioeconómico da bisbarra, tentan
lavar a mala imaxe que teñen entre o conxunto da Poboación, botando man da propaganda”. Defensa da Ria critica a “propaganda enganosa” ou o concurso de
ideas convocado pola empresa
“para mitigar a contaminación
mediante a decoración da fábrica, concurso para o que contan
coa inestimabel colaboraciön do
Deán de Belas Artes”.
A Asociación coida que a privatización de Ence significou a
concesión de prebendas ao complexo industrial por parte da
Xunta: unha licencia de verquido
a Elnosa ou o permiso para usar o
discutivo emisario da fábrica no
marco dun convenio Ence/Cotop.
A campaña na Marcha contra Celulosas deste ano salienta
que despois de corenta anos de
propaganda mentireira parece
comenzar unha xeira de beneficencia. Esta ide aparece desenvolvida nun cartaz coa vista da
fábrica de Lourizan dende a barra co trazo dun verquido químico sobre a ría e a lenda Caixa
Galicia, obra social.♦

A Coruña
“Correlingua 2002” marcha en
defensa da lingua, que se iniciou
en Compostela o 3 de maio e que
rematará en Vigo o 16, tivo en A
Coruña, unha gran acollida coa
participación de 7.000 estudantes
de 45 centros. Partindo da Torre,
percorreu o paseo Marítimo, Castelo de San Antón, Porta Real,
praza de María Pita (impresionante a concentración con máis
de 50 pancartas), Rego da Auga,
rúa Real, cantóns e quiosco dos
xardíns de Méndez Núñez.
Entregouse a todos os participantes un folleto con texto do profesor Xulio Cuba, que explicaba a
ruta, chea de fitos da cultura galega: “Dende a Torre, facho de luces
e liberdade, baixa a marcha, e cando vai á altura de Santo Amaro,
como exercicio de memoria, vólvese procesión cívica que honra a
tantos ilustres (Murguía, Pondal,
Martínez Salazar, Castro Chané,
Villar Ponte, Luís Seoane...) que
repousan neste fantástico cemiterio mariño cabo do insigne Curros.
Pola rúa da Torre entramos no antigo Campo de Leña, onde aforcaron en 1815 aos liberais Xoán Díaz Porlier e Sinforiano López.
Chega a marcha á praza de
María Pita, que xungue as dúas
Coruñas históricas, a cidade Vella
e a Pescadería; foi a primeira en
ondear a nosa bandeira, en editar
un bando municipal en galego, en
conseguir un concelleiro nacionalista e en chamar á celebración do
25 de xullo. A fachada de pazo do
concello está percorrida polo lema
Cabeza, garda e chave, forza e
antemural do Reino de Galicia.
Non queda lonxe, na rúa Ta-

Correlingua 2002,
na galeguísima cidade
da Coruña
MANUEL MONGE

A carreira da lingua percorre na Coruña fitos básicos da galeguidade, lugares emblemáticos que nesta cidade axudaron a manter a identidade nacional.
bernas, a Real Academia Galega,
pero a marcha segue pola rúa onde
esta se fraguou polo Rego da Auga. No nº16 estivo a librería Rexionbal, rexentada por Andrés
Martínez Salazar quen fundou a
primeira editorial galega, a Biblioteca Galega (1885-1993) dende
1893 mantivo a tertulia principal
de Galicia, a Cova Céltica, onde
Manuel Murguía exercía de patriarca e Eduardo Pondal de bardo,
e onde se xestaron ademais a Liga
Galega na Coruña e os símbolos
da nosa Terra, o himno e a bandeira. No nº 38 naceron as Irmandades da Fala. O Teatro Rosalía de
Castro é escenario principal do rexurdimento pois aquí se celebraron os primeiros Xogos Florais de
Galicia (1861); ao ano seguinte na
nosa cidade publicaríase, cos poemas do concurso, o Álbum de la
Caridad, a primeira antoloxía da
literatura galega contemporánea.
Entramos na rúa Real, agora
de bos conversadores no dicir de

Otero Pedrayo. No nº 20 expuxo
por primeira vez Picasso. E no nº
22 en Alfar, uníronse as mellores
plumas e pinceis hispánicos, europeos e americanos. No nº 26 estiveron os talleres do xornal El Noroeste, cabeceira que chegou a dirixir Elaedio Rodríguez e que editou Terra a Nosa e o suplemento
Nós, páxinas galegas. A infraestrctura política e cultural do galeguismo nos anos 20 concentrouse no primeiro andar do nº 36 coas imprentas Lar e Nós, as Escolas
do Ensino Galego, rexentadas por
Ánxel Casal coa axuda de María
Miramontes, a redacción de A Nosa Terra e a Irmandade da Fala,
mantidas por Víctor Casas.
Remata a nosa marcha nos
xardíns de Méndez Núñez diante
do monumento a Curros Enríquez. Pero entre as plantas desta
singular alameda podemos lembrar, ademais, que a nosa tamén é
unha cidade das mulleres que,
como María Pita e Inés de Ben,

tamén carrexaron pedras para defendela: Concepción Arenal, defensora das presas; Emilia Pardo
Bazán, que novelou ás cigarreiras; María Barbeito, Elvira Bao,
boas mestras; e as que nunca volveron do exilio, María Miramontes que sostivo as máis entusiastas minervas; María Casares, na
escea; Syra Alonso, de Francisco
Miguel compañeira...”
O acto rematou coa lectura
dun manifesto, actuacións de Susana Seivane, Brais Maceiras e o
grupo Teu, e a canción do Correlingua “Fala, non cales” texto e
música de Xurxo Souto.
Hai que subliñar o importante
traballo preparatorio que durante
catro meses fixeron os organizadores: ASPG, CIG-ensino, Nova
Escola Galega, Mesa Pola Normalización Lingüística e Coordinadora de Equipos de Normalización
Lingüística. Prestaron a súa colaboración as concellerías de Deporte e de Tráfico, así como todos os
concellos da comarca. Contouse
tamén coa colaboración da Escola
de Imaxe e Son que grabaron material para editar un documental.
Tamén foi noticia o Director
Xeral de Política Lingüística, Xesús Pablo González Moreiras, que
visitou a nosa cidade, desautorizando e criticando a actitude do
alcalde Vázquez no tema do topónimo: “As normas son para cumplilas e as sentencias para respetalas; Vázquez, como representante
público, debería dar exemplo”. A
utilización de “La Coruña”, dixo,
é tan nefasta como pretender a tradución dos apelidos Carballo Ferreiro por Roble Herrero.♦

Aulas de
catolicismo
XOSÉ MANUEL SARILLE

Q

uen escoite a Rouco
Varela invocar a
Constitución para
impoñer máis catolicismo
nas aulas, podería crer que
estamos ante unha persoa
respeitosa cos valores
democráticos. En realidade
interésanlle os resquicios
da lei para favorecer a imposición. Rouco pertence a
Comunión e Liberación,
un grupo integrista moi
ben fornecido
intelectualmente e sen
grandes afeizóns pola separación de poderes. A
Igrexa é intolerante por
natureza, cre posuír a verdade absoluta e en
consecuencia trata de
impoñela. Aquí si que se
cumpre a afirmacion de
Gustavo Bueno cando di
que só é tolerante o débil,
o que non pode impoñer o
seu criterio a meio da
forza. A Igrexa é débil na
actualidade, mais aproveita a nova onda expansiva
do autoritarismo para
posicionarse en lugares
que deben ser alleos ás
crenzas relixiosas.
Confóndense ademais os
que pensan que os profesores de catolicismo son
homologábeis aos demais
ensinantes. En xeral son
propagandistas coa misión
de adoutrinar, negando
moitas veces as verdades da
ciencia e favorecendo coas
mellores notas aos seus
seguidores, que logran boas
medias cos sobresalentes de
relixión garantidos.
Dito isto, non se pode negar que en Galiza son maioría os pais de alumnos que
optan pola relixión católica
fronte á outra opción, que é
a rúa ou unha
devaluadísima materia chamada ética, horas de estudo
ou bromas semellantes. O
grave é que as forzas sociais
laicas despreocúpanse deste
problema que se fai máis
fondo a medida que
occidente se deshumaniza.
Porque baixo o pretexto de
desmistificar o noso intelecto, de usar a razón para
comprender o mundo,
tamén dessacralizamos, e os
valores éticos deixan de
existir entre as novas
xeracións. Por iso é fácil que
un alumno considere que o
seu profesor é imbécil ao
preocuparse por cousas
transcendentais, e que o imbécil de operación triunfo é
un as, igual que o futbolista
analfabeto ou a cantante
descerebrada. Os pais
intúen isto sen que haxa
ofertas laicas comúns e obrigatorias. O progresismo leva
douscentos anos actuando
sobre o material e o
práctico, vendo caír
símbolos, e á fin ía ter razón
Voltaire cando non quería
explicarlles aos seus criados
que Deus non existía. Para
que non lle roubasen as
♦
culleres de prata.♦
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ter unha xubilación e entre as
mais de trescentas mariscadoras
da confraría de Moaña, poden ser
unha ducia as que se opoñen á regulación. Eu como presidenta, teño varias denuncias contra min
por parte destas mulleres que
queren que volvamos ao de antes.
¿Canto tempo leva vostede
na praia?
Teño carné desde os 16 anos, a
idade mínima para conseguilo. Pero desde que era unha cacharra pequeniña andaba pola praia. Gustábame que me ensinaran as maiores.
¿E ten algunha filla que siga co seu traballo?
Teño unha, que fixo cinco
anos de administrativo e, mentres
non atopaba traballo, sacou o carne de mariscadora e empezou a
traballar na praia. Agora, con
vintenove anos, non quere deixalo. Tira moito, baixas á praia e
atopas un grande compañeirismo. Moitos dos nosos homes tamén están vencellados ao mar.
Valerse por si mesmas

A . N .T.

Alicia Rodríguez, mariscadora

‘A praia tira moito,
hai un grande compañeirismo’
A. ESTÉVEZ

Ten 58 anos e carné de mariscadora de a pé desde os 16. Da man de Alicia Rodríguez, presidenta deste colectivo en Moaña, descubrimos como é o traballo de 7.000 mulleres galegas. Nesta entrevista explica como cambiaron as condicións das mariscadoras desde que a profesión comezou a regularse e
amósase ademais convencida dos beneficios que terá a asociación de todas as mariscadoras do país.
As mariscadoras de a pé sempre foron mulleres.
Por que se vía como algo
complementario á casa. As que
queremos cotizar, consideramos
que é o noso traballo, o que nos
gusta. Era moi normal que o home dixera: vai mariscar se queres
pero á hora da comida quero o
prato enriba da mesa. Agora, se a
mare é a unha, o home ten que
apañarse para comer. Eu loitei
sempre para que a mariscadora tivera a súa independencia económica, e non fai falta ser feminista.
Non importa que so ganes sesenta mil pesetas ao mes, é o teu salario, que no futuro vai nos permitir xubilarnos. Estase negociando co Instituto Social da Mariña que se nos recoñeza parte do
tempo anterior traballado do que
non tivemos oportunidade de cotizar. Eu teño catro fillos, cun home que navegou en barcos durante anos, pero que soubo compartir
comigo os traballos da casa. Sempre nos apoiamos mutuamente.
Coido que é o que acontece coa
maioría dos homes das mariscadoras actualmente. Hai que ter en

conta que na nosa profesión avanzouse moitísimo mais nos últimos
anos que na pesca de baixura, na
que están os homes. Por exemplo,
en formación. Non queremos cursos de ganchillo. Hoxe ademais
de ir á praia sabemos explicar o
que é un plan de explotación, de
comercialización ou as toxinas
que afectan á ameixa. Nós o que
non queremos é que ser mariscadora sexa unha actividade complementaria. Temos unha compañeira que escachou unha perna
hai uns días e que agora ten a súa
baixa de mes e medio. Está cuberta porque as mariscadoras galegas loitamos por ese dereito.
Antes seria impensábel.
¿Como é a xornada de traballo dunha mariscadora?
Traballase de día, ata a as cinco da tarde como máximo. Dependemos das baixamares: un día
podemos ir ás oito da mañá e outro as tres da tarde. Non temos un
horario fixo. Tampouco traballamos todos os días do ano. Dependemos, por exemplo, da venda e
do desove do marisco. Se non é
boa, ao mellor so baixamos á

praia de luns a xoves. Os meses
de abril e maio son de parada biolóxica e só traballamos nunhas
zonas que deixamos xa aparceladas en outubro. Despois de recoller o marisco nos puntos de control, o marisco vai á lonxa a pesar, alí tamén se inspecciona antes de vender.
Entón, as ganancias nunca
son as mesmas.
Depende do ano de vendas e
dos cultivos. A ameixa fina cando cultivas precisa tres anos para
poder ser recollida; agora empezamos con ameixa babosa e xapónica que precisan menos. Pero
desde o 2000 comezamos a ver
os resultados deses cultivos. A
praia de Moaña é estupenda para
a babosa e, se todo vai ben, este
ano van estar repletas.
Nós cotizamos á seguridade
social do mar, co oito horas ao
día porque ademais de mariscar
encargámonos da limpeza e vixilancia nas praias no verán. Neste
momento non chegamos ao salario mínimo, pero é que aínda nos
queda moito camiño por andar.
Das vendas queda diñeiro so-

brante, despois de declarar a facenda, así que as mariscadoras
en asemblea deciden que facer
cos cartos, como reinvestilos. No
2001, polo temporal, a Xunta
deunos en Moaña 14 millóns.
Sete foron para salarios e outros
sete para sementar na praia.
¿Hai un antes e un despois
da seguridade social?
Sen dúbida foi o máis importante para o noso colectivo xunto
coa formación. Mire, ¡antes baixaba á praia todo o mundo! O
primeiro día da campaña, en Moaña xuntábanse centos e centos
de persoas. Xente que traballaba
en empresas, pensionistas, etc.
Só se esixía o permiso de mariscar, o permes. Houbo que regular
pero segue habendo mulleres que
defenden o dereito “histórico” de
baixar á praia. A pesar que son
unha minoría, continúan a impedir a regulación deste traballo.
Parécelles ben que unha poda
mariscar dúas horas ao día e despois ir seis a unha empresa de
limpeza ou de conxelados, por
exemplo. A seguridade social foi
unha loita, que hoxe nos permite

¿En que momento as mariscadoras galegas comezan a pensar en asociarse?
Desde o ano 1995 facemos
os encontros de todas as mariscadoras galegas. O comentario
sempre era se tiveramos unha
asociación que nos unira... Queriamos unha soa voz. A consellería de Pesca comprometeuse a
promovela. O mes pasado tivemos unha reunión para elaborar
os estatutos e agora tócalles as
mariscadoras en asembleas decidir se queren integrarse.
Semella que a Xunta estáas
a amparar.
A min cústame crer que un
conselleiro de Pesca ou de calquera outra cousa non queira que
o seu sector vaia para arriba, floreza. Sería parvo. A equipa da
consellaría de Amancio Landín
que se adicou ao marisqueo fixo
un traballo positivo. Afortunadamente estes técnicos quedaron
con López Veiga.
¿Vostede é partidaria desa
asociación?
Eu, si. As mariscadoras a pé
eramos o parruliño feo, mulleres
que iamos á praia por ir. Agora
temos outro recoñecemento. É
triste que decidan por nos os sindicatos no Consello Galego de
Pesca o que temos que sementar,
canto temos que ir a traballar, etc.
¡Se non saben nada de marisqueo! Queremos ter representación neses foros, dicir o que queremos en Santiago, en Madrid e
Bruxelas. Estrañaríame que na
confraría de Moaña as mariscadoras a pé boten para atrás esta
asociación porque teñen moita
consciencia do que queren. Se
quedamos fora, van decidir por
nós. Despois da seguridade social e da formación, sería un logro fundamental. Hai anos, Manuel Rivas, nun artigo publicado
en El País, despois de vir a falar
con nós a Moaña, afirmaba que
vía un gran futuro nas mariscadoras. Hoxendía, ese artigo que tanto nos axudou, converteuse en
boa parte en realidade. O futuro
non só é estar unidas a nivel local, senón galego. Temos que
pensar que debemos valernos por
nós mesmas, que debe chegar un
día no que non precisemos subvención, que son cartos de todos
os galegos, e que se podan investir noutros sectores emerxentes.♦
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Non transmite unha información veraz e plural, din os case que 25.000 asinantes

O PP rexeita a Iniciativa Lexislativa Popular para cambiar
o método de elección do director xeral da CRTVG
P. BERGANTIÑOS
O voto en contra do PP impediu que o martes 14 de maio o
Parlamento aprobara unha
iniciativa lexislativa popular
para cambiar o método polo
que se designa o director xeral da Compañía de Radio Televisión de Galicia. O “reiterado incumprimento por
parte dos máximos responsábeis da TVG da obriga a
transmitir unha información
veraz e plural” foi o que levou a un grupo de vintedous
xornalistas a promover esta
iniciativa que contou co aval
de case que 25.000 sinaturas.
O xornalista encargado de defender a inciativa no Pleno, Xosé
Manuel Vega, lembrou que en
1998 o Valedor do Pobo, Xosé Cora, xa fixo público un informe no
que “afirmaba literalmente que na
TVG non se respectaba nin se difundía o pluralismo e que polo tanto estábanse vulnerando dereitos
básicos da cidadanía como é o dereito a recibir información veraz e
plural”. Nese mesmo informe Cora recomendaba a creación dunha
Autoridade Audiovisual independente do poder político con capacidade de decisión sobre o nomeamento do director xeral da
CRTVG e tamén sobre o contido.
Pero nestes tres anos, según recolle a exposición de motivos da
iniciativa, “nin desde a Xunta nin
desde o Parlamento se tomaron en
consideración as indicacións do
Valedor do Pobo. Por riba –engade o texto– afondouse na falta de
respecto ao pluralismo político e
estanse vulnerando outros principios contidos na Lei de creación
da CRTVG como a obxectividade,
a veracidade e a imparcialidade
das informacións”. Frente a isto, a
elección do director xeral polo
Parlamento por maioria de dous
tercios suporía, para os asinantes
da iniciativa, un avance na súa
desgobernamentalización e o primeiro paso para chegar a ter uns
medios públicos “verdadeiramente democráticos, plurais e veraces”. Durante a súa intervención

Tres
exemplos
de censura
directa

X.M. Beiras e X.F. Abilleira, deputados do BNG, saúdan a Xosé Manuel Vega, xornalista que defendeu a iniciativa, en presencia
do representante do PSdG no Consello da RTVG, o xornalista Santiago del Valle.
A . PA N AR O

Vega mantivo que o modelo de televisións públicas no Estado concedelle ao partido que gaña as
eleccións -e que nomea o director
xeral- a potestade para instrumentalizar ao seu servizo os medios
públicos que goberna. “Certo é
que a lei non obriga a facer iso pero tampouco crea instrumentos
eficaces para impedilo”, indicou.
O deputado do PP, Manuel
Ruiz Rivas, non tivo reparos en sinalar que a iniciativa “non tivo o
don da oportunidade” ao apresentarse poucos meses antes da eleccións autonómicas e engadir que
os seus promotores, 20 xornalistas
da TVG e dúas da Radio Galega
debían ter valorado as súas consecuencias políticas. Logo dixo que a
discusión sobre a manipulación informativa era “vella” e “estéril” e
explicou que o seu grupo ía votar
en contra porque o cambio non era
necesario, non existen experiencias
previas que o aconsellen e podía
facer inviábel a elección do director xeral. Si comunicaron o seu
apoio a iniciativa o BNG, da man
do seu portavoz, Xose Manuel

Beiras, e o PSOE, por boca do deputado Antón Louro. O xornalista,
Xosé Manuel Vega, tamén aproveitou a súa intervención para pedir aos parlamentarios a constitución dunha Mesa Polos Medios

Públicos na que se poidan propoñer as reformas lexislativas necesarias para que os medios de comunicación públicos galegos “presten
de verdade unha función de servizo público ao país que os paga”.♦

Un modelo de televisión
herdado do franquismo
Xosé Manuel Vega levou á
Cámara galega as palabras do
galego Xoán Encinar, un dos
maiores especialistas europeos en dereito da comunicación, que ten dito que realmente no Estado “non existen
televisións públicas, que as
así chamadas só son televisións gobernamentais. Mantén o profesor Encinar –engadeu Vega– que o modelo de
televisión pública en España
é unha vergoña na Europa comunitaria, porque é o mesmo
que existía no franquismo:
segue baseado na dependen-

cia umbilical dos medios públicos con respecto ao goberno que é quen nomea e destitúe o director xeral, que acaba así convertido, segundo a
terminoloxía deste ilustre xurista, nun mero comisario político”. Para o portavoz da
inciativa a instrumentalización gobernamental é a principal causa da perda de prestixio. “Sen medios de comuicación públicos coa necesaria
independencia gobernamental e suficiente fiananciamento non hai verdadeira democracia”, subliñou.♦

A gota que rebordou o pozo
do silencio destes vintedous
xornalistas foi, segundo relatou Vega, a censura informativa do enterramento de
vacas na canteira de Mesía
en Decembro do 2000. Daquela un subdirector de informativos da TVG recolleu a cinta que gravou un
equipo e “non se volveu saber nada dela”. Para “exemplificar minimamente como
se fan as cousas” na televisión autonómica, Vega citou
desde a tribuna do Parlamento outros dous “casos
burdos de censura directa”,
posteriores á posta en marcha da iniciativa. Un deles
cando outro subdirector censuraba unhas declaración do
deputado Xesus Veiga
(BNG) sobre a postura de
Fraga a respecto da reforma
do Senado nas vésperas do
Congreso do PP porque, segun dixo, Aznar non quería
nen oir falar diso. O terceiro
caso afecta ao propio presidente da Xunta, Manuel
Fraga, cando defendeu en
Madrid o carácter constitucional do BNG, declaracións que ocuparon en titulares varias columnas de
xornais en Galiza pero que,
malia estar gravadas, a canle autonómica tampouco
emitiu. O portavoz da iniciativa tamén comentou que
os editores de informativos,
cando algún redactor lles pide explicacións contestan
que a orde “ven de arriba e
que queres que che diga”♦

CONVERSAS CON FRANCISCO CARBALLO
SANTIAGO PROL - XAN CARBALLA
“Amo a miña Patria, Galiza: o mar salobre dos poemas de Manuel Antonio e Eduardo Blanco
Amor; a liberdade da Estirpe que di Méndez Ferrín; a esperanza dun pobo enaltecido por Rosalía
e Castelao. Levo nos ollos a melancolía de Virxilio, de Bernanos, dos dramas procelosos de
Sófocles e Shakespeare”. Francisco Carballo explora nunha longa conversa as súas conviccións,
a súa visión do mundo e de Galiza, as ideas que foi defendendo nunha traxectoria vital na que
o compromiso cos seus contemporáneos foi o norte que marcou unha traxectoria admirada.

PRENSA & CRIACIÓN
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O presidente de
Unión-Fenosa
sonara como
sucesor de Fraga

Morre
Vitoriano
Reinoso
A.N.T.
A morte de Vitoriano Reinoso, ás poucas semanas de
aceder á presidencia de
Unión-Fenosa, conmocionou o mundo empresarial e
político galego. Este enxeñeiro de Negreira, casado
cunha sobriña da Condesa
de Fenosa, Loreto Arias
Mosquera, comezou a súa
andaina na eléctrica madrileña, pasando logo á empresa galega. Coa fusión de
Unión e Fenosa colle cada
vez máis protagonismo na
terceira empresa eléctrica
española, na que agora desempeñaba un liderazgo
claro, segundo fontes do
sector. Tamén se afirma
que unha das cualidades
deste executivo era a súa
capacidade para formar
equipo e dirixir as estratexias empresariais.
Vitoriano Reinoso, que
sonou como sucesor de Fraga (ofrecéranlle en varias
ocasións a Consellaría de
Industria), tiña fama de home cordial, accesíbel, con
moitos amigos, varios deles
xornalistas. A súa imaxe
agrandouse, como é tradicional, ao trunfar en Madrid. Desde alí realizaba á
súa terra visitas constantes;
algunhas vacacións aproveitábaas para percorrer o
país a cabalo. Na capital de
España intentou, xunto con
outros empresarios da mesma procedencia, crear un
lobby galego.
Desde a súa chegada á
presidencia de Unión-Fenosa cóntanse os seus intentos
de “regaleguizar de novo a
empresa”, nomeando a dous
vicepresidentes
galegos
(Vicente Arias Mosquera e
Xosé Luis Méndez) e a varios dos seus principais executivos ligados a Galiza.
Dentro da incerteza que
se abre agora en Unión-Fenosa, co Santander Central
Hispano como principal accionista, hai quen valora o
efecto negativo de que muden os planos que Reinoso
e Fraga estaban a pactar.
Fontes máis críticas coa
xestión da eléctrica pregúntanse que fixo Unión-Fenosa por Galiza nos últimos
anos, en alusión aos problemas de suministro, con frecuentes cortes de enerxía e
pese a terlle concedido a
Xunta máis de 55 mil millóns de pesetas a través do
Plan Mega.♦

Abeledo sorpréndese de que nunca se pedise
a execución do testamento do fundador de El Pueblo Gallego

Pontevedra esixe ao Museo que reclame por fin
o importante legado de Portela Valladares
GUSTAVO LUCA
O político republicano pontevedrés Manuel Portela Valladares
deixou todo o seu capital para o
pobo de Galiza pouco antes de
morrer no exilio en Bandol, nos
Pirineos franceses, pero aínda
hoxe non se coñece nin o inventario nin o destino concreto do
inxente legado. Pezas claves do
herdo, coma o xornal El Pueblo
Gallego, foron espoliados durante a Dictadura. O Colexio
de Avogados, a Alcaldia e a Deputación esixen que se reclame
e actualice este importante patrimonio. Durante sesenta e
seis anos, o Museo de Pontevedra non emprendeu ningunha
acción legal para que se executase o testamento ao seu favor.
O 50 aniversario da morte de
Portela no exilio serve de recordatorio público da dimisión de
responsabilidades do Museo de
Pontevedra. Sendo legatario único dos bens do político republicano, o Museo, sobre todo durante a etapa en que foi dirixido
por Xosé Filgueira Valverde, non
exerceu o seu dereito como beneficiario e administrador de tan
importante testamentaría.
Amais de El Pueblo Gallego,
unha cabeceira republicana que a
Dictadura puxera á servicio das
ideas fascistas, con espolio da súa
imprenta e arquivo, outras propiedades de Portela foron desviadas a
particulares. Eis o caso da súa casa e finca do Outeiro en Santa
Margarida que pasou a ser disfroitada pola familia Lenard, relacionada cos Sánchez Cantón. Francisco Xabier Sanchez Cantón era
patrono e factotum do Museo de
Pontevedra. Durante os anos de
Filgueira, a mención ao legado de
Portela dentro do Museo converteuse no maior tabú da Institución
que por outra parte nunca fixera
público nin o inventario que lle
pertencía por testamento nin o
propio testamento ou o seu valor.
O avogado Gonzalo Adrio Barreiro lembrou a quen fora presidente da II República e actuara a
partir dos anos vinte do século pasado na política galega dende unha
posición republicana e anti-caciquil, próxima aos agraristas de Basilio Álvarez e aos nacionalistas.

teca de El Pueblo Gallego. A
aprobada remodelación urbanística do solar
de El Pueblo
Gallego, no centro de Vigo,
arrasará o edificio do xornal e
un anaco da muralla histórica da
cidade, que Portela quixo conservar á beira da
entrada.
Abeledo,
presidente da
Deputación
que é á súa vez
presidente do
Portela Valladares fala nas Cortes Republicanas reunidas en Valencia. Á esquerda aparece Dolores Ibarruri. Cinpadroado do
cuenta anos despois da morte de Portela, este documento histórico excepcional non volvera nunca a ser publicado.
Museo, prome“O Museo de Pontevedra debe quismo sobre os que se puido facer teu agora o seu apoio para facer
ter unha relación completa dos xustiza no fin da Dictadura. Por que por medio legais ou reclabens de Portela –precisa Adrio Ba- exemplo o proceso dos bens do macións políticas poida ser rerreiro–, e se non dispón dela, debe primeiro Ministro da República construído e reintegrado ao Mupedila. É ben doado reconstruir o durante a Guerra do 36, Juan Ne- seo o herdo de Portela.
capital de Portela a partir do expe- grín, tamén roubado ao abeiro das
Na súa intervención nos acdiente de responsabilidades políti- leis de excepción e cun importante tos do Aniversario, o alcalde de
cas que lle seguira o franquismo. legado que a súa familia recuperou Pontevedra Miguel Fernández
O Museo é o herdeiro de Portela e despois do proceso legal. Median- Lores pediu xustiza no caso do
debe administrar os seus bens”.
te outras reclamacións políticas, al- legado do político nado en PonEstraña a Adrio certa versión gúns dos 40 xornais da Prensa del tevedra en 1867 e morto en Banoficiosa que cifra o herdo do polí- Movimiento (grupo de xornais do dol (Francia) en 1952. “Tiñamos
tico e intelectual pontevedrés nun- partido único ao que o poder fran- unha débeda histórica cun home
ha modesta suma de diñeiro que quista adscribira o xornal vigués de que nos anos vinte e trinta patroingresara hai anos no Museo de Portela) volveron aos seus propie- cinou diversas iniciativas, funPontevedra e fora investida noutra tarios. Hierro, La Voz de España, dou o xornal El Pueblo Gallego,
institución. “Parece ser que o Mu- Unidad e Arriba España de Euskal foi presidente da República e paseo recibira unha cantidade que Herria naceran de incautacións a deceu o exílio, o espolio do seu
destinou ao Museo das Peregrina- imprentas e cabeceiras de sindica- patrimonio e o ostracismo”.
cións de Compostela, o que parece tos, partidos ou particulares cualifiO historiador pontevedrés e
un absurdo porque no testamento cados coma desafectos. El Pueblo biógrafo de Portela, Xosé Antoo administrador designado é o pro- Gallego de Vigo era propiedade de nio Durán, presentou o audiovipio Museo de Pontevedra. Com- Portela e representaba na altura do sual O Carballón e o xunco: Mapre inventariar os bens que deixou, 36 a voz dos Republicanos de Cen- nuel Portela Valladares, do que é
xa que tiña unha casa con finca en tro, nunha liña editorial aberta ao autor e sinalou que este traballo
Pontevedra, o xornal El Pueblo agrarismo, os sindicatos de clase e de reconstrucción biográfica e
Gallego en Vigo e moitas outras o nacionalismo. O xornal fora ocu- política volvía á cidade o perfil
propiedades e valores. Portela era pado militarmente, privatizado du- dun seu fillo que non só presidira
consciente da espoliación da que rante os primeiros anos corenta por a República senón a Generalitat.
fora obxecto por parte dos prota- venda forzada e entregado despois A proxección deste traballo fíxogonistas do golpe de estado de á Prensa del Movimiento. Non se se ao pé da centenaria carballa de
1936 contra a República e por iso coñece reclamación ningunha dos Santa Margarida en Mourente.
cedeu ao Museo o dereito para re- legatarios de Portela sobre este diaPortela fixera chegar as súas
clamar a devolución do roubado”. rio, o único, xunto a El País de memorias a Castelao pero morto
Pontevedra, que non era de derei- este, tanto Virxínia Pereira como o
tas na altura do Golpe de 1936. A presidente do Consello de Galiza
Xustiza sobre outros espolios
cadea de prensa do Movimiento Rodolfo Prada desconfiaron de
Arredor do 50 aniversario da desa- vendeu como papel en 1964 a co- Filgueira Valverde e preferiron enparición de Portela, cítanse outros lección completa do diario liberal tregar o orixinal mecanografado
casos coñecidos de espolio do fran- La Concordia gardada na hemero- por Portela á Fundación Penzol.♦

‘Nomeo ao Museo de Pontevedra legatario de todos os meus bens’
Portela dictou o seu derradeiro
testamento no exilio de Bandol.
No texto adiántase as reclamacións que a ilegalidade franquista
impide e confire ao Museo de
Pontevedra plenos poderes para
reclamar o espoliado. Sábese que
político pontevedrés era un dos
principais accionistas do Banco
Central e das Minas do Rif, posuía
varias empresas (entre elas Varitas) e tiña propiedades en países
de América, sobre todo en Venezuela. O Estado franquista reivin-

dicou estas e outra propiedades de
Portela no estranxeiro como parte
dun proceso de resarcimento por
responsabilidades políticas, un
abuso contra a que o político exiliado non tiña máis medios de defensa que prever futuras accións
legais a nome do seu legatario universal, o Museo de Pontevedra.
Na súa última vontade, Portela expresa con palabras emocionadas a decisión de beneficiar ao
seu país. O testamento foi dictado
un ano antes da súa morte “De-

claro que o meu espírito mantense fiel á ideoloxia liberal, humana, tolerante, que debo á Galiza, o
meu país queridísimo e a un espírito de comprensión e de elevación que inspirou sempre o meu
labor de governo e que me parece preciso para atinxir a paz cívica na miña patria española. Ratifícome neste espírito e nestas ideas, que xa quedaran patentes no
testamento formalizado en Barcelona diante do notário don
Francesc Espriu, pero no tocante

á disposición dos meus bens quero revocar expresamente aquil
testamento e calqueroutro testamento hológrafo anterior a este.
Nomeo o Museu de Pontevedra,
a miña vila natal, legatario de todos os meus bens, títulos, direitos
e accións civis e criminais a reclamar ou exercer dentro de España, incluso aquelas accións extraordinárias que non estou en liberdade de formular en razón das
responsabilidades políticas ás
que fun condenado”.♦
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Mulleres
PERFECTO CONDE

N

Elisa Sánchez e Marcela Gracia foron detidas no Porto e despois emigraron cara a América. Arriba, o cadro Dúas mulleres nunha praia, de Maruxa Mallo.

Cen anos da voda de Marcela e Elisa
na Coruña
A. ESTÉVEZ
Marcela e Mario casaron o 8 de xuño de 1901 na igrexa parroquial de San Xurxo na Coruña. Marcharon de viaxe de
noivos cara Porto e alí foron detidos. A prensa da época titulou Asunto ruidoso: un matrimonio sen home. Mario era en realidade a mestra Elisa Sánchez. O colectivo Milhomes homenaxea o primeiro matrimonio lésbico da historia da cidade.

POSONEJRO

posonejro@yahoo.es

Elisa Sánchez planeou o seu
cambio de identidade con moita
antelación. Xa anos antes da
voda anunciara que chegaría un
curmán seu á Coruña desde
América. O curmán chegou como supervivinte dun naufraxio
e sen documentación. O seguinte paso é bautizarse e conseguir
a documentación a nome de
Mario. Non arribara ningún familiar de Elisa; era ela a que
vestida de home estaba logrando unha nova identidade.
Identidade que lle servía para manter a súa relación de parella con Marcela, mestra e filla
dun capitán do Exercito. A familia tentounas separar incesantemente. Malia as rifas, elas
sempre se mantiveron en contacto. Coñecéronse en 1885 na
escola. Tras anos de problemas,
reencóntranse en Calo, onde
Marcela é destinada como mestra. A seguinte parada sería
Dumbría. Cando Elisa xa é Mario anuncia a súa intención ao
párroco de San Xurxo de casar.
Hai amonestacións e casamento
o 8 de xuño. A madriña é a nai
de Marcela, viuva do comandante Sánchez e ignorante de
que o seu xenro é en realidade a
súa nora.
A mentira non dura moito e
no Porto son detidas. En agosto
atópanse na prensa as pegadas
do proceso polo que as queren
acusar de varios delictos: da en-

fermidade mental á suplantación de personalidade. Semella
que non houbo xeito de enxuizalas e castigalas xa que pouco
despois parten cara Arxentina.
No colectivo gai Milhomes da
Coruña seguen a pista do que
puido pasar en América, segundo sinala Xosé Carlos Alonso.
“As razóns desa teima por casar
podemos só imaxinalas. Pero
ambas son mestras, e non se pode descartar que nunha cidade
portuaria recibiran a influencia
do primeiro feminismo ou dos
movementos libertarios.
A historia de Abel
O escritor Manuel Rivas indicou que Marcela e Elisa primeiro resistiron e despois “reexistiron”. Fíxoo na entrega do
premio Parroquial San Xurxo
que o colectivo Milhomes entregou o martes 7 de maio ao
poeta Abel Méndez, unha persoa que leva padecido, incluso
fisicamente, a súa condición
homosexual. Abel recibiu as
agresións dos grupos homófobos que operaban nos xardíns
de Méndez Núñez da cidade
herculina, da policía, segundo
denunciou, e da súa propia familia. Leu versos do seu libro
Poética espectaculante nun acto no que os socios de Milhomes e Manuel Rivas quixeron
amparar a súa loita.♦

o Concello de
Ferrol rematou
esta semana un
concurso-oposición que
foi convocado
publicamente para
cubrir 37 prazas
vacantes de auxiliares
administrativos.
Apuntánrose ás probas
preto de 1.300 aspirantes
(habería que dicir
aspirantas, porque a
maioría son mulleres),
presentáronse ao
primeiro exame
(procedemento
administrativo, etc.)
preto de oitocentos,
pasaron ao segundo
(idioma galego) 72,
chegaron á derradeira
proba (informática) 54 e
superárona 42.
O resultado final foi
que as 37 prazas
vacantes corresponderon
a 36 mulleres e a un só
home. ¿Viron algunha
vez tan abafadora
maioría participante de
mulleres? Para que logo
se diga que a sociedade
galega non se pon ao día
no tocante á
participación feminina.
Unha cousa é a realidade
teorizada, a da política,
por exemplo, a da
socioloxía ou a estatística
oficializadas, e outra
(diferente case sempre) a
realidade da realidade
mesma, “la mera vida”
que diría Pancho Villa.
Na vida oficial hai
algunhas mulleres
mandando no negocio da
guerra, ordenando a paz,
voando á lúa,
descubrindo a pólvora,
certificando a morte,
avalando a vida,
liberando soños,
apreixando estrelas... En
todo. Ou en case todo.
Pero onde están as
mulleres de verdade é na
vida real. No pan noso de
cada día. Na loita diaria
pola sobrevivencia, e na
pouca cordura que lle
queda a u mundo
infectado de sinrazón.
Cando toca faena, aí
están as mulleres de
calquera parte da terra,
sexa Ferrol, Brest, Kiev,
Larache, Bariloche,
Yenín, Boyacá ou as
Quimbambas.
Sempre foi así e ha
seguir sendo. O que pasa
na vida vai por diante do
que pasa no libro das
cousas. As leis suceden á
materia lexislada, a
realidade supera á
imaxinación, a auga
corre antes de facer as
presas. Neste sentido, a
invasión de mulleres na
administración
municipal de Ferrol é un
acto máis de eclosión da
realidade. Real como la
♦
vida misma.♦
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L etras Galegas 2 0 0 2

A vida do padre Sarmiento
Carlos Casares

Sobre a lingua galega
Antoloxía
Martín Sarmiento

Coloquio en coplas galegas
Martín Sarmiento

Gramática da lingua galega
Rosario Álvarez - Xosé Xove

O sol do verán
Carlos Casares

Harry Potter e
a pedra filosofal
J.K. Rowling
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Os fundadores das Comisións Labregas xuntáronse para recordar aqueles tempos

Os coches das mestras na loita labrega
AFONSO EIRÉ
“Ciclistas, barbeiros, curas e
estudantes ociosos”, xuntáronse o 12 de Maio no Saviñao para recordar vellos tempos. Eran case un cento de persoas que, en 1973, puxeron en
marcha as Comisións Labregas
(“¡en todas as aldeas!”), agora
Sindicato Labrego Galego.
A enumeración definitoria é de
Agusto Assia, aquel xornalista
metido a gandeiro en Xanceda
que lle xurou odio eterno a este
sindicato, dirixindo campañas na
prensa (exemplo, a queima de
montes) ou argallando e impulsando accións atemorizadoras
(queima de coches, de casas rectorais, detencións, ameazas, etc.
desde un bar de Curtis).
Debatiuse nun xantar que se
prolongou ata a merenda se a definición era ou non acaida. A
maioría non entendía o de ciclistas. Pero alguén recordou que nalgunhas zonas, á falta de mellores
medios de transporte para ir realizar asembleas nas parroquias, os
militantes usaban a bicicleta.
Aínda así concluise que Augusto Assía non coñecia nada
ben aos seus enemigos das Comisións Labregas. Se fose doutro

xeito, daríase conta que non era a
bicicleta o auténtico protagonista
do transporte, senón os coches
das mestras. Ducias de mestras,
recén saidas de Maxisterio, que
tiñan a súa escola nos concellos
rurais e que necesitaban coches
para desprazarse á escola, rematada a xornada e os fins de semana poñíano a disposición da organización. De inexpertos condutores que ían deixando de parroquia en parroquia aos compañeiros e que recollían á volta, rematadas as asembleas. Pasaba algunha vez que o namoramento
podía coa militancia e algún retrasábase tanto que o compañeiro tiña que durmir nunha palleira
agardando toda a noite.
As mestras, que non cita Assía tampouco, foron tamén un
elemento clave na posta en marcha das Comisións Labregas, sobre todo na montaña de Lugo e
de Ourense. Había que ter valentía e convicción para andar por
Pedrafita, O Caurel, Cualedro,
Baltar etc, de noite soas. Con
vinte anos recén cumpridos, unha rapaza dirixirse a ducias de
homes que, se se retrasaban e
chegaban tarde á cantina, xa contentaran a noite. “¡Que gañas tiña aquela xente de sacudir o xu-

Difícil terreo, o da norma. Da non escrita,
a implícita, obriga social, e a escrita, a explícita, obriga legal. Se non se utiliza con
siso pode chegar a aplicacións perigosas.
Aínda que a palabra norma, co sentido actual, non apareza ata o século XVIII
(en latín significaba escuadro,’instrumento triangular de trazado e debuxo’) e
o adxectivo normal tampouco ata o século XIX, un sorprendente anormal aparece en francés xa no século XIII: trátase
dunha alteración de anomal (do latín
anomalis) que despois deu o noso anómalo e tamén o moderno anormal. Con
cambio de acento e de significado. A
anomalía tomouse como anormalidade.
A norma escrita, a lei, emana do Poder, por iso a palabra ten que ver co rei.
Da abondosa fonte latina rex -regis,
‘rei’, proceden os verbos arregrar, regular, rexer, dirixir ou correxir (e os derivados arregro, regulamento, rexión, rexi-

go!”, comentaba unha destas
mestras para explicar a receptividade coa que acollían aquela
especie de “misión pedagóxica”.
Os estudantes
Outra baza importante na implantación das CCLL foron os estudantes de Peritos de Lugo. Eles
eran os técnicos do sindicato. Os
que sabían de novos cultivos (até
se meteron na aventura de importar patacas de Burgos para a semente) e podían contestar calquera pergunta dos labregos. Alguns
deles axiña entraron a traballar
nas Extensións Agrarias sendo
non só uns axentes básicos na implantación do sindicato, senón da
modernización do agro galego.
Barbeiros. Barbeiros que se
saiba só había un naqueles momentos nas Comisións Labregas e,
o pobre, algo doente, non pudo estar na Torre Vilariño. ¿Que teimaba
Augusta Assía contra os barbeiros?
Cregos. Cregos sí que había
e, algúns deles, xogaron un papel
fundamental nas Comisións Labregas, asumindo un papel dirixente e avalando, dalgún xeito,
co seu status a “aqueles rapaces
que se creían os homes feitos e
dereitos que ían salvar Galiza”.

Algúns eran estudantes. Estudantes fillos de lagregos. Labregos eles mesmos aínda que, circunstancialmente, se dedicasen a
formarse. Vivían do campo, estaban directamente interesados no
seu cambio, nos prezos do leite ou
do gando, en darlle futuro. Eles
mesmos traballaban arreo na tarefas agrícolas nas vacacións e fins
de semana, mesmo deixando uns
días os estudos cando o requerían
as témporas. Medio derreados, algunhas veces, demostraban ante
todos que eles eran labregos tamén. Así que, de ociosos nada.
Non só organizaban as CCLL e
axudaban na casa, senón que eran,
case sempre, moi bós estudantes,
porque dependían das bolsas para
poder seguir nos estudos. A actual
posición profesional daqueles mozos mostra hoxe a súa valía.
Assía non cita aos labregos.
E as labregas, que as había. Unha ducia tamén estivo presente o
domingo. Labregos e labregas
foron os verdadeiros protagonistas daquel histórico movimento, non ponderado axeitadamente porque aínda segue vivo.
Non só protagonizando as manifestacións máis grandiosas do
país, as tractoradas, os actos de
protesta insólitos (33 días pecha-

Normas
HENRIQUE HARGUINDEY
mento, réxime, rector, dirixente, director,
corrección, etc.). E no camiño do Imperio poderíamos chegar á palabra xermánica Reich, tan asociada ao nazismo.
Estar en situación regular, en regra, ser
políticamente correcto é unha esixencia da
orde social, agora e sempre. Dos imperios
pasados e actuais. O discutible é como debe ser esa orde, cal a súa norma, a súa regra.
Se o principio de que prevaleza o criterio e os intereses da maioría parece lóxico, cómpre ser escrupulosos na aceptación e o respeito dos criterios e usos minoritarios, dos discrepantes, dos discon-

formes. Actitudes intolerantes e esmagadoras ábrenlle o camiño ás inquisicións e
as súas fogueiras.
E cómpre sermos vixiantes no uso da
linguaxe, que non é inocente pois moitas
veces cargámola -consciente ou inconscientemente- con valoracións ideolóxicas. Hoxe, por exemplo, debido á maior
sensibilización, tendemos a substituír denominacións ou categorías antes aceptadas como anormal ou subnormal por discapacitado ou disminuído psíquico. Coñecer os mecanismos, usos e valores que
foron impregnando a linguaxe é o pri-

dos na fábrica de Galvisa, por
exemplo), as victorias de Baldaio, das Encrobas, de Xove...,
senón que varios deles ocuparon,
desde o primeiro momento, destacados postos na dirección do
sindicato. Ducias deles afiliábanse en cada asemblea cando a
loita contra a Cuota Empresarial.
Nomes. Poderíanse dar moitos nomes. Uns xa coñecidos para
o grande público. Outros queridos polos seus compañeiros e veciños. Alguns que siguen militando no nacionalismo. Outros que
colleron camiños distintos. Uns
que manteñen aínda contacto estreito. Outros que non se vían
desde hai máis de 20 anos. Algúns só presentes no recordo. Pero non se trataba de pór nomes,
postos, responsabilidades. A conclusión unánime foi que a principal característica das Comisións
Labregas foi a de ser “un movimento colectivo”. “Irrepetíbel”,
diria alguén desde a señardade.
“Herdeiros dos agraristas”, recordaría outro. “E dos Irmandiños...”
As oito da tarde, co Miño, alá
abaixo, medio durmido na cama
de cemento dos Peares, a névoa
traía contos épicos que xunguían
presente e pasado. Na despedida
de todos, falábase de futuro.♦

meiro paso para evitarmos transmitir valoracións inxustas.
O habitual, o corrente, converteuse en
modelo social, provocando a valoración
negativa do que se sae da norma. A conducta non conforme co uso xeral, coa vía,
o camiño, a órbita da maioría, considérase
así desviada, desorbitada. A medida ideal é
a moderación, e o contrario a ela desmedido, desmesurado. O que está fóra dese espacio, dese centro, dise que está descentrado. Pode que o que se sae da norma e camiña por fóra se interprete como caprichoso, feito expresamente para distinguirse da
maioría, algo excéntrico ou extravagante.
Naturalmente, sempre chama a atención o
exceso: o que se sae da norma é enorme, é
descomunal por saírse do común.
Certo é que –como xa temos dito– o
excepcional, o extraordinario, pode ser
considerado moi positivamente, con
moita admiración. Afortunadamente.♦
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Informacións sen comprobar sobre a morte de Déborah Fernández alarmaron á poboación

Do asasinato á morte accidental
medios de comunicación se entregaron con tanta urxencia á hipótese do asasinato non só hai
que ver a tendencia ao sensacionalismo dalgúns, senón tamén
que outros xornais pecharon filas
en torno á consigna do PSOE de
axitar a pantasma do elevado aumento da criminalidade, algo que
un asasinato viría a confirmar.
Entre a hipótese do asasinato
e a de morte accidental filtráronse datos que uns xornais acolleron con máis ánimo que outros.
O Correo Galego foi o primeiro
en recoñecer algo que sinalaron
os forenses, como era a inexistencia de violencia.

H.V.
A aparición do cadáver da moza viguesa Déborah Fernández
Cervera provocou alarma na
comarca de Vigo. Os medios de
comunicación desataron unha
carreira de criticas á inseguridade e pediron a caza dos criminais, pero tanto os forenses coma a policía advertiron xa que
non se trataba dun asasinato.
O corpo sen vida de Déborah
Fernández apareceu despois de
doce días dunha intensa campaña de busca, con avisos en radio,
prensa e televisión e cartaces en
portas, bares, farois e valados de
todo Vigo. A primeira reacción
dos medios foi afirmar que fora
asasinada con violencia, aínda
que daquela a policía nin determinara a causa da morte nin falara de asasinato.
O termo asasinato apareceu
nos titulares da primeira plana do
domingo 12 de maio de todos os
xornais de Vigo, no que menos a
catro columnas e con fotografía.
“O fin de semana [días 11 e 12
de maio] foi unha loucura, o que
nós estabamos a investigar e o que
reflectían os medios de comunica-

Deborah participara nun concurso da TVG.

ción non tiñan nada que ver, parecían dous casos totalmente distintos”, indicou Xabier Fariñas, encargado das relacións coa prensa
da Comisaría de Policía de Vigo.
Ata xornais de circulación
estatal como El Pais se facían eco
da morte e atribuía repetidamente
a autoría dos feitos á vesania homicida. Definido como un caso
de secuestro con violencia criminal, a alarma arreguizou toda a
poboación galega, mesmo con
manifestacións contra a violencia
de xénero como a que se produciu

en Vigo martes 14 de maio.
Tanto a policía como o delegado do Goberno en Galiza, Arsenio
Fernández de Mesa, lembraron o
conto de Pedro e o Lobo, trataron
de impor mesura nas informacións publicadas e insistiron en
que as causas da morte aínda non
foran determinadas e que “de momento non se pode descartar nada”, a prensa preferiu insistir na
hipótese do asasinato. Só o mércores quince recoñeceron que a
morte podía ser accidental.
Para comprender por que os

Bandazos nas hipóteses
A falta dunha determinación oficial da morte de Déborah Fernández, La Voz de Galicia acollíase
martes 14 ás informacións que indicaban que o Instituto Estatal de
Toxicoloxía ía analizar mostras
tomadas da falecida para montar
unha nova hipótese: as drogas.
Segundo esta interpretación, a
agonía de Déborah sobreviría a
causa das drogas con desenlace de
morte, unha situación que provo-

caría o terror dos seus acompañantes con ocultación do corpo. De ser
certa a hipótese da Voz, Déborah
tería sido víctima do prohibicionismo, dunha demonización que non
consegue apartar á mocidade das
drogas pero que impide a fluidez
na información. ¿Quen levaría a un
hospital a unha moza con síntomas
de ter consumido drogas?, para soportar despois un “fuches ti quen a
meteu niso”, sobre todo nun estado
de opinión que con tanta facilidade
cualifica de asasinato unha morte
sen esclarecer.
En todo caso, tampouco este
punto de vista ten visos de confirmación, aínda que a familia de
Déborah reclamou unha segunda
autopsia e desde o seu contorno
promoveran a intervención dunha equipa criminolóxica especial
enviada dende Madrid. Aínda
hoxe non está determinada a razón da morte e remexer nesa posibilidade tampouco aporta nada.
“Por moito que presionen os
medios de comunicación, a policía vai investigar como hai que
facelo, sen presas, para non cometer erros”, indica o responsábel de relacións coa prensa da
Comisaría de Vigo.♦

Os agricultores din que os organismos modificados con xenética non son a solución á fame

O 60% dos alimentos preparados conteñen transxénicos
H.V.
A organización ecoloxista Greenpeace vén de publicar unha
lista de alimentos con e sen
transxénicos. Mentres os partidarios din que son necesarios
para rematar coa fame, no Terceiro mundo indican que o problema é o reparto da comida.
Máis do 60% dos alimentos
elaborados teñen na súa composición os chamados Organismos
Mellorados con Xenética (OMX),
desde as patacas fritas aos pratos
precociñados. Pero a cidadanía
carece de información sobre os
productos que integran os alimentos transformados.
Unha campaña presentada
por Greenpeace pretende “suplir as deficiencias da lexislación europea en materia de etiquetado” e constitúe “unha ferramenta fundamental para que
os cidadáns podan elixir libremente a súa alimentación”.
A extensa lista de Greenpeace
–composta por alimentos sen
transxénicos e con transxénicos,
aínda que aquí só nos referiremos
aos que teñen OMX– inclúe as
marcas brancas de entidades como Alcampo, El Corte Inglés ou
Eroski (Consumer). Entre as margarinas, como marcas con transxénicos figuran Artúa, Flora, Ligeresa, Natacha e Tulipán. Nos
alimentos preparados e as conservas inclúense Frudesa, Gallina
Blanca, Knorr, Maggi, Litoral,
Gigante Verde e Starlux. Entre as
bebidas con transxénicos están
Cruzcampo, Gatorade, Isostar,
Kas, Lipton, Mahou, Nesquick,

Partidarios e detractores

O Movemento de Agricultores de Filipinas, integrado na Vía Campesiña, está en contra dos transxénicos. Na fotografía, unha mobilización desta organización en contra da reforma agraria no seu país.

Pascual, Pepsi, Radikal, Schweppes, Seven-up, Trinaranjus e Valor. As marcas de bollería con
OMX, segundo Greenpeace, son,
entre outras, Bimbo, Bollycao,
Donuts, La bella easo e Panrico.
Nos cereais para o almorzo están
Kellogg’s e Nestlé. Nos conxelados Frudesa, Maggi e Pescanova.
Nas galletas Artiach, Cuétara e
Fontaneda. Nos xelados Camy,
Frigo, Häagen-dazs e Menorquina. Nos postres e mermeladas,
Ferrero, Maizena, Nocilla e Royal e nas salsas Calvé, Galina
Blanca, Hellmann’s e Ybarra.
Dada a extensión da lista

–cómpre ter en conta que o número de alimentos con transxénicos é superior aos que non conteñen OMX–, Greenpeace publicouna integramente na súa páxina
electrónica: www.greenpeace.es.
Fundamentalmente son dúas as razóns que emprega a organización ecoloxista para reclamar a desaparición dos
transxénicos; por unha banda
polos efectos medio ambientais
sobre o planeta e pola outra a
seguridade alimentaria. A uniformización xenética que traen
consigo estes procedementos
pon en perigo a biodiversidade

e o seu uso nos alimentos das
persoas ou dos animais dos que
se nutren as persoas podería
provocar alerxias ou resistencias a antibióticos que aínda
non están determinadar.
De sempre o ser humano tratou de modificar as plantas que
cultivaba para mellorar a producción. Os procedementos como a
selección das mellores sementes
ou a hibridación son habituais e
non entrañan riscos, pero xunto a
isto recentemente apareceron os
Organismos Modificados con
Xenética, que teñen un potencial
de danos que non se coñece.

Hai, porén, persoas que defenden de boa fe o uso dos
transxénicos para erradicar a fame no mundo. Un deles é Gurdv
Singh Khush, do Instituto Internacional de Investigación sobre
o Arroz en Manila. Singh foi un
dos paladíns da “revolución
verde”, que hai 25 anos permitiu disparar a producción de
arroz no Terceiro mundo, aínda
que cun custe ambiental discutíbel debido ao necesario uso de
fertilizantes que levan aparellados os transxénicos. “Fertilizantes minerais e productos fitosanitarios serviron para estimular
a productividade”, indica Singh,
aínda que recoñece que “é posíbel que a forma de explotación
das terras non fose a adecuada”.
Sen embargo, o Movemento
de Agricultores de Filipinas, integrado na Vía Campesiña,
amósase en contra dos transxénicos e o seu líder Rafael Mariano denuncia que “os OMX
son a solución equivocada a un
problema equivocado. O problema non é que non haxa suficiente comida, senón que hai
demasiada xente que non ten
aceso á alimentación necesaria.
Catro de cada cinco persoas que
pasan fame viven en países que
exportan comida, mentres que
Europa e América do Norte se
enfrontan a un problema de superproducción. Por iso queren
entrar pola forza nos mercados
dos países pobres e así dar saída
aos seus productos”.♦
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Os idiomas
na sociedade global
MANUEL CAO

Guillerme Vázquez, deputado nacionalista que dirixiu a proposta parlamentaria.

XA N C ARBALLA

Unha proposta do BNG demanda de Fischler
a integración plena da flota galega

O Congreso esixe unanimemente a
reforma da política pesqueira europea
CÉSAR LORENZO GIL
Como reacción aos programas de despece e reconversión que prevé o
comisario europeo de Pesca, Franz Fischler, o Congreso dos Deputados aprobou co voto favorábel de todos os partidos unha interpelación do BNG para demandar un cambio na política común nesa área.
A iniciativa do deputado naciona- ceita está clara: máis despece,
lista Guillerme Vázquez para al- axudas individuais para a reconcanzar un documento final co que versión e falta de respecto para
o Congreso insta ao goberno espa- unha industria con tanta importanñol a pelexar por unha política cia para nós. O resultado é a desapesqueira axeitada para os intere- parición da flota galega”, afirmou.
ses desta industria
Vázquez sarecibiu o aplauso
lientou a imporznar non tivo
unánime.
Para
tancia
deste
conseguilo, o gruacordo
parlanin
un
minuto
po parlamentario
mentario como
do BNG aceptou para a pesca
medida de preun texto negociasión para o godo cos grupos en cinco meses de
berno español.
maioritarios (PP e
“Estamos case a
presidencia europea’ rematar o períoPSOE).
A liña mestra
de presidenGuillerme Vázquez do
da resolución ficia europea e
nal é a demanda
Aznar non tivo
de que a flota esnin un mísero
pañola (e polo
minuto para a
tanto a galega, a
pesca. Esperamáis numerosa do estado) poida mos que agora se vexa obrigado
integrarse plenamente no espacio a pensar nela e facer algo”. O
pesqueiro común. O estado espa- deputado non dubida das boas
ñol ten restrinxidos os seus derei- intencións do goberno neste tetos de captura por mor do tratado ma pero lembra o que sucedeu
de adesión de 1986. “Este tratado nos últimos atrancos adminispuña como data límite para esta trativos do mundo da pesca.
restrición o 31 de decembro de “Marrocos debe servirnos como
2002, polo tanto cómpre reivin- exemplo do que a UE quere fadicar os nosos dereitos”, recor- cer cos barcos galegos. Non
dou Guillerme Vázquez.
houbo acordo porque non se
O parlamentario galego consi- quixo negociar ao xeito. Agora
dera que a política común en ma- os nosos barcos esperan polo
teria de pesca que dirixe o austria- soplete mentres que os holandeco Franz Fischler é moi lesiva pa- ses ocupan o noso lugar naquera os intereses galegos. “A súa re- les bancos.”

‘A

Xunto coa integración, o
BNG esixe que se manteñan os
fondos estruturais para a renovación da pesca, en perigo logo das
últimas declaracións de Fischler,
que anunciaba a súa drástica redución. De prosperaren estas
medidas, o futuro da pesca en
Galicia está en entredito.
Defensa estratéxica
Guillerme Vázquez volveu falar
da importancia estratéxica que
ten a pesca para a economía galega. “Sería un luxo suicida non
preocupármonos pola pesca e
deixala esmorecer por inxerencias interesadas”, dixo. “Diga o
que diga a UE, somos dependentes da pesca e en moitas comarcas non hai alternativa. Se o sector se colapsa, moitos dos nosos
paisanos acabarán no paro, emigrarán ou veranse obrigados a
enrolárense en barcos con pavillóns de comenencia cando non
directamente piratas”, afirmou.
Segundo o parlamentario, a
escusa que se utiliza para atacar
a flota galega é falsa. “Se se
queren resgardar os recursos,
que se propoñan paros biolóxicos e medidas de racionalización, pero a esquilma do peixe
non é a base da política da UE”,
continou. “O que realmente brilla no fondo é a disputa entre as
flotas pesqueiras dos países do
norte e as do sur (principalmente Galicia e Portugal). Todos estes programas de reconversión
non os van sufrir nin holandeses
nin dinamarqueses.”♦

Habitualmente, a análise dos idiomas atinxe aos aspectos
de expresión cultural e de lóxica lingüística acompañados
de estudios parciais dende o punto de vista político ou sociolóxico. A atención aos temas culturais na sociedade globalizada tende a aumentar polo medre dos intercambios
económicos e polas dinámicas de migración temporal ou
permanente. No mundo de hoxe, conviven arredor de 6.000
idiomas con problemáticas moi diferentes. A maior parte
dos mesmos están en perigo de desaparición existindo unha tendencia á homoxeneización planetaria arredor dun
idioma claramente dominante dende o punto de vista dos
indicadores económicos, o inglés, e varios idiomas tamén
dominantes pero en zonas específicas apoiados nun alto número de falantes, nunha certa capacidade socioeconómica e
nunha dotación de recursos institucionais que poden facilitar o seu mantemento ou expansión limitada. A maioría dos
idiomas do noso mundo atópanse nunha posición defensiva
ante o avance dos dominantes existindo unha amplísima variedade de problemáticas específicas.
En xeral, os idiomas son estruturas de comunicación
que veñen ser resultado da herdanza histórica recibida e
da recreación voluntaria dos consumidores e oferentes
que o veñen utilizando. Nos idiomas aparecen algunhas
das características dos bens públicos o que require dunha
certa intervención pública para garantir o desenvolvemento dos mesmos en cantidade e calidade suficiente. Esta intervención pública é máis necesaria polo carácter conflitivo da interacción entre unhas áreas lingüísticas e outras
sendo desaconsellábel a neutralidade nas políticas públicas dun país ou área lingüística cando as demais realizan
políticas activas. En ausencia de consensos efectivos ou
pactos non agresivos explícitos a defensa das línguas propias resulta esencial.
A saúde dos idiomas pode asentarse en varios factores
máis, entre todos eles existe un elemento común: a vontade da propia colectividade en crear institucións e normas
de defensa ou mantemento do que consideran propio. Sen
este elemento básico o idioma desa colectividade desaparecerá máis cedo ou máis tarde en función da potencia dos
elementos esóxenos que poidan influír dende o exterior.
Máis, as razóns polas que a vontade dunha colectividade se
pode traducir en enerxías e recursos para defender un idioma común tamén son moi diferentes e poden ir dende a
inercia a condicionantes políticos, relixiosos ou sociais. En
xeral, o mantemento dun idioma a medio prazo estará ligado á utilidade social e económica que lle proporcione ao
colectivo concreto tendo en conta que a transmisión e recreación dos idiomas ten custos e beneficios que se han de
comparar cos custos e beneficios asociados de utilizar outros idiomas. As dificultades de prever as dinámicas futuras aumentarán os riscos da elección desaconsellando a estratexia de optar polo alleo e abandonar o propio, salvo imposición insuperábel.

‘En xeral, o mantemento dun idioma
a medio prazo estará ligado
á utilidade social e económica
que lle proporcione ao colectivo”

Neste contexto, complicado e enredovellado, só semella
estar clara a importancia da vontade colectiva materializada
na creación de institucións de defensa e vivificación do idioma. Esta vontade maniféstase no uso individual da lingua,
na transmisión colectiva da mesma a baixo custo, na eliminación de barreiras de entrada para os novos usuarios e na
elaboración de mecanismos institucionais que minimicen á
tendencia ao free rider por parte dos usuarios actuais (incentivos selectivos, valor de opción). Ao mesmo tempo,
neste mundo globalizado e interdependente, o mantemento
dun idioma non pode excluír as relación con outras linguas
de xeito que as estratexias para o mantemento dos idiomas
ha de apoiarse nun multilingüísmo asentado na lingua propia e na aprendizaxe daquelas que se consideren máis necesarias por razóns económicas e sociais.♦

Nº 1.034 ● Do 16 ao 22 de maio de 2002 ● Ano XXV

O 95% dos mariñeiros non conta co amparo dun convenio colectivo

‘Saímos de marea sen saber se imos cobrar’
P. BERGANTIÑOS
“Saimos ao mar sen saber se
imos cobrar a fin de mes un salario mínimo”. É a queixa dun
mariñeiro do arrastre de Ribeira. Como el, a maioría dos embarcados da frota galega non
conta con ningún tipo de regulación da xornada de traballo.
“En Ribeira saimos o domingo
ás dez da noite e estamos faenando até o venres ás dúas ou tres da
mañá –conta un traballador. Se
hai pesca volvemos a porto cada
día pero só paramos en terra as
horas que dura a descarga e a
bordo o descanso tampouco está
regulado”. “O problema non se
sitúa só en termos de reivindicación de melloras salariais senón
de rematar cunhas prácticas de
sobreexplotación no posto de
traballo”, mantén o deputado
Bieito Lobeira (BNG).
A día de hoxe, segundo explica o parlamentario, aproximadamente o 95% dos mariñeiros non
contan co amparo dun convenio
colectivo e os poucos que existen
non se negocian ou revisan con
normalidade. “Xornadas interminabeis, falta de condicións de
habitabilidade, seguranza e hixiene nos buques, traballo de alto
risco ou pervivencia do salario á
parte son algunhas das realidades

Os mariñeiros poderán votar nas próximas eleccións municipais aínda que estexan embarcados.

que padecen os mariñeiros galegos”, engade. O sistema de retribución salarial á parte tradúcese
nun soldo que vai estar en función da captura. “Non tes garantido nin o salario mínimo interprofesional –di un dos afectados.
Lembro que hai pouco máis dun
ano repartimos entre nós, por
quince días de traballo, 48 euros”. Bieito Lobeira tamén ensi-

na nóminas de 115,96 e 201,94
euros por 21 traballados días
mentres comenta que “o desfase
entre a facturación do sector e a
situación laboral na que están os
mariñeiros é brutal”.
Ao tempo non existe unha
normativa que determine o cadro
mínimo de tripulantes nunha embarcación o que provoca que na
frota do arrastre litoral, por exem-

A . N .T.

plo, oito persoas fagan hoxe o traballo que hai dez anos realizaban
12 ou 14. Segundo denuncia o deputado do BNG hai mariñeiros
que tampouco están cobrando os
pagos por paros biolóxicos e coa
desaparición de caladoiros, ao redor de 2.000 traballadores víronse
obrigados a faenar en buques con
bandeiras de conveniencia “sen
garantía algunha e suxeitos a lei

da selva”. Neste contexto, a formación nacionalista di que a Xunta foi incapaz de criar as condicións que permitisen o cumprimento duns mínimos dereitos neste sector. “Cumpre regular horarios pero tamén baixas, tripulacións operativas mínimas, vacacións e descansos, coeficientes redutores dignos para a frota de baixura, mecanismos de inspección e
outras medidas que xa existen nos
empregos en terra, e que para o
mar seguen estar vetadas”, sinala
Bieito Lobeira.
Pero a precariedade afecta tamén ao exercicio de dereitos democráticos elementais. Galiza
conta cunha importante frota de
grande altura, dez mil mariñeiros
aproximadamente que non poden votar cando están embarcados. “Non existe nengunha normativa específica que contemple
a casuística da nosa frota. O sistema de voto por correo ou o acceso a consulados españois noutros estados non son posibilidades que se poidan materializar na
práctica” indica Lobeira. En resposta a unha pergunta do BNG
no Congreso, o Goberno central
ven de anunciar unha solución,
pero a formación nacionalista
critica que durante anos o PP votara en contra de iniciativas para
atallar esta situación.♦

Pesca
O futuro está aí, moi próximo no
tempo e nas decisións a tomar.
Un pode illarse no seu carapace
de tartaruga milenaria ou agochar a cabeza nun tobo para non
ver o perigo, como din que fan
os avestruces (eu nunca tal cousa
vin), pero está definitivamente
aí, á volta de varias reunións técnicas e algún que outro Consello
de Ministros da Pesca. O sector
pesqueiro confróntase, pois, neste ano de cambio normativo da
Política Común de Pesca, con
moitos e moi variados retos.
En principio compre determinar se o que se quere é respectar o
principio de pesca responsábel ou
se seguimos cun crecemento desordenado da capacidade de pesca
parello, por certo, ao grave estado
de deterioro dos recursos mariños
vivos pescábeis. O respecto ao Código de conduta da pesca responsábel da FAO e ao principio de precaución na determinación das posibilidades de pesca parecen ser denominador común entre os Estados
da Unión aínda que, nalgúns casos,
só o pareza da boca para fóra.
O obxectivo sería acadar un
desenvolvemento sostíbel (termo
que puxeron de moda, xa hai
máis dunha década, os membros
do Club de Roma). O desenvolvemento sostíbel considera a necesidade de reequilibrar capacidade de pesca e estado das poboacións, é dicir, asegurar a viabilidade económica das unidades de
explotación pesqueira. Nunha
palabra dignificar o exercicio da
actividade extractiva da pesca e
garantir, na medida do predicíbel, unha continuidade económica para o sector. Coido eu que
ninguén terá argumentos sólidos

Retos de futuro
na xestión de pesquerías (I)
XAVIER QUEIPO

A política comunitaria sobre a Pesca vai mudar nos próximos meses sen dúbida. A pesca é un recurso común, que
debe ser sostíbel no tempo. Todos debemos debatir e opinar.
contra esta idea de garantir o futuro das pesquerías.
Ao meu parecer, dignificar a
actividade pesqueira quere dicir,
entre outras cousas:
–Adecuar os salarios ás horas
e condicións de traballo, é dicir,
que se se traballan doce, ou catorce, ou máis horas aínda no
día, é necesario cobrar por todas
e cada unha desas horas.
–Se se traballa sábados e domingos é necesario que se compense ese esforzo coas vacacións
pagadas que lle corresponderían a
un traballador de terra (poñamos
por caso da administración autonómica) se traballase día e noite nos
días feriados e afastado da familia.
–Se as condicións de traballo
son perigosas, como é o caso da
pesca, será necesario, pois, un
suplemento de actividade perigosa, de acordo cos riscos que se
sofren, non esquecendo que a
pesca figura entre os sectores de
maior risco de accidente laboral.
–Dotar aos buques das comodidades de habitación que
agora non teñen. Suprimir o
amoreamento e as condicións

de hixiene primitiva nas que vi- teccionista actual de Estado forven os mariñeiros.
necedor de servicios, ata un siste–Abandonar o sistema de co- ma de coxestión avanzado onde o
bro por capturas ou sistema “á sector se fai responsábel dunha
parte”, que semparte dos gastos
pre vai acompade xestión.
ñado dun salario
Adaptación
on pensen
base escravista e
da capacidade
dun risco excesiextractiva da froque os únicos
vo, que un trabata comunitaria
llador asalariado interesados na pesca que pesca en aunon debe asumir
gas da Comunicomo propio.
son os pescadores e dade aos recursos
Garantir unha
pesqueiros das
os armadores...
continuidade ecoaugas comunitanómica para o
rias. A situación
os
interesados
sector require, ao
actual de grave
meu parecer, vadesequilibrio lesomos todos.
rias condicións
vou a un deterio¿Non é a pesca un ro dos recursos
previas:
–Aceptación
están nos
recurso común?” que
polo sector emseus niveis histópresarial dun córicos mínimos
digo de conducta
(sexa cal sexa o
de respecto ás medidas técnicas informe que se manexe).
de xestión, sempre e cando sexan
–Establecemento dun sisteconsultados ou participen na súa ma dinámico de delimitación das
elaboración. O grado, consulta ou posibilidades de capturas (coparticipación, dependerá moito tas). Actualmente o sistema bado sistema de xestión adoptado, séase en dados de captura de
que pode ir desde o sistema pro- dous anos atrás (as cotas para o

‘N

2002 decidíronse no 2001 logo
de elaborar os dados do 2000) e
non admite (agás en casos moi
excepcionais) de revisións perante o ano en curso. Isto leva, ás
veces, a desequilibrios importantes entre a cota asignada e o estado “real” dos caladoiros nun momento dado, fomentando os desembarcos ilegais e as falsas declaracións de capturas que constitúen un fraude duplo, á lexislación en vigor e ao estado (xestor
dos recursos comúns).
Como vén non fixen máis que
esbozar algunhas medidas que, ao
meu parecer, e resalto así a miña
independencia, deberían de se ter
en consideración cando se discute
o futuro da pesca nas augas comunitarias. Hai outras, estou certo, pero para levalas adiante –estas e outras– están os xestores oficiais, os que vostedes e máis eu
eliximos (aínda que ás veces,
¿non si?, pésenos un pouco), que
cobran polo seu labor pingües salarios de parlamentarios ou altos
cargos dos gobernos autonómico
e estatal. Invítoos a pensar e a expresar a súa opinión, neste foro
ou noutros. Falen, escriban,
protesten ou aplaudan segundo lle
vaia na feira, pero fáganme o favor de participar, de se expresar,
de non deixar que tomen as decisións sen consultar. E non pensen
que os únicos interesados na pesca son os pescadores e os armadores, os transformadores, os distribuidores ou os vendedores, os
interesados somos todos, ou polo
acaso ¿non é a pesca un recurso
común? ¿Non pagamos entre todos a investigación e o control, a
xestión dos expertos e a representación nos foros internacionais?♦
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PP e PSOE pactan
a lei de excepción
para ilegalizar partidos
A.N.T.
PP e PSOE acadaron finalmente
un acordo que permitirá aprobar
unha lei para a ilegalización de
partidos que contradigan o ordenamento constitucional. As iniciativas ao respecto non nacerán
do poder xudicial, senón que bastará cunha maioría de deputados
para que se poñan en práctica.
O PSOE deuse por satisfeito
coa aceptación por parte do PP
dalgunhas enemendas socialistas. CiU aceptou a última hora
sumarse ao acordo. Con esta amplia maioría é previsíbel que o
partido de Aznar acometa de in-

mediato os trámites para ilegalizar a Herri Batasuna.
Os partidos nacionalistas,
coa excepción mencionada de
CiU, discrepan da lei por considerar que con ese texto na man é
posíbel ilegalizar a calquera forza que discrepe do texto constitucional aínda que o acate, caso
do PNV, ou que se defina como
republicana, caso de Esquerra
Republicana de Catalunya.
O deputado galego Francisco
Rodríguez afirmou ao respecto que
a Lei de Partidos ten fins electoralistas e que non é aceptábel, nen
propria dun Estado de dereito.♦

O ministro Ángel Acebes cos socialistas José Luis Rodríguez Zapatero e Juan Fernando López Aguilar.

Madrid
Está visto que non imos poder marchar de vacacións sen levar ben
apretadas as chavellas. Como dí o
diccionario da Real Academia Galega: “sen levar a parte anterior da
cabezalla do carro ou do arado ben
suxeita ao xugo”. O presidente Aznar está disposto a que non nos desmandemos e vai a deixar atadas e
ben atadas un par de cousas. Por
exemplo: a Lei de Extranxeiría tan
louvada, que ía arranxar todos os
problemas que os socialistas non
sabían nin querían arranxar, que ía
ordenar os fluxos migratorios, que
ía neutralizar “o efecto chamada”
que presidía a anterior Lei, e un
longo etcétera, esa Lei, que aínda é
unha pequena criatura, hai que
cambiala xa. Non hai que ter escrúpulos nin reparos. Non serve e xa
está. Demóstrase cada día que é unha lei desastrosa, que plantexaron,
redactaron e remataron mal, que a
aplican peor, pero, ¡ouh milagre!, a
culpa non é deles, a culpa é da oposición. “¿Qué queren?”, dixo fachendoso e provocativo hai uns dí-

Apretar as chavellas
MANUEL LOMBAO

Ven ahí a terceira lei de estranxería, porque a anterior non se
aplicou segundo Aznar por culpa da oposición. E xa temos
aquí a Lei de Partidos que pode levar a un perigoso calexón.
as o primeiro ministro, “que sexan
coherentes”, “xa vale de ser políticamente correctos”. Esta sí que é
boa. A coherencia teñen que tela os
demais. Non gañamos para sustos
porque eu estaba convencido que
estes señores eran os mestres do
“políticamente correcto” concepto
do que, por certo, teñen o dereito de
definición. Ninguén pode ir por aí
dicindo o que é políticamente correcto se non se axusta ás pautas
marcadas por eles. E nesas estamos. A forza compulsiva da maioría popular anuncia unha terceira

Lei de Extranxeiría en poucos meses. Ao mellor á terceira vai a vencida, pero, de momento, a muller
rumana que traballa na miña casa
–estudos superiores no seu país,
impecábel de trato e de responsabilidade– xa me dixo onte: “¡Que ven
outra Lei de Extranxeiría! e eu non
souben que contestarlle, se acaso
solidarizarme co que lles poida
ocorrer e ela e a súa familia. E a outra teima do goberno é a nova Lei
de Partidos Políticos da que xa falamos aquí algunha vez. Aznar quere
ser o primeiro que firme a petición

de ilegalización de HB, antes de
Xullo e noutra mostra de desafío
dixo que quería que Zapatero firmara ao mesmo tempo. Estes días
andan a compoñer un acordo os
dous partidos maioritarios, se cadra
cando se publique este artigo xa está pechado. Non sei quen levará ao
rego a quen pero xa dixemos que o
terreo é moi perigoso porque pódese abrir o camiño para ilegalizar
ideas.Como sinalan os cataláns, pode ser un paso para ilegalizar, o día
de mañá, a Esquerra Republicana,
ao PNV, ao BNG, aos de CIU e ao

propio PSOE se saca os pés do prato. Así que se eu fora negociador do
PSOE andaría con moito coidadiño
non sexa que máis pronto que tarde
se teñan que arrepentir e cando
queiran notar que o xugo lles apreta o pescozo xa non haxa remedio.
Así que atentos a presenciar o “ilegaliza, que algo queda”, dispoñámonos, deseguida a outras apreturas de chavellas: a da asignatura de
relixión e as súas derivadas e as reformas do subsidio de paro que nos
anuncian. Como os sindicatos non
lle paren os pés a este goberno con
esa folga anunciada, agárdannos
apreturas varias. Como ven hai tema para os próximos artigos. A
eles sempre lles parece que as chavellas que levamos están frouxas
mentras moitos cidadáns afogan.
Claro que outros conviciños nosos
están convencidos de vivir no mellor dos mundos. Será que non tiran do carro ou que naceron para
bois (diccionario RAG: “touro
castrado que se emprega como
animal de tiro”).♦

Barce l ona
Nun momento político ideal para
lucir o mellor revés ante a torpeza,
dunha banda do Goberno central
con leis como a de Partidos, e pola outra do Govern da Generalitat
con escándalos como o Pallerols,
de suposta financiación ilegal de
Unió Democrática de Catalunya,
CiU e PSC non están sendo quen
de marcar un ace e deixar ao outro
fora de xogo con certa dignidade.
Tal e como transcurren os días na política catalana e ante a novedade das próximas eleccións os
cataláns temos a oportunidade,
agora máis que nunca, de xogar
con ela como se dun rompecabezas se tratase. Así, pensar en todas
as combinacións políticas posíbeis convértese no divertimento
de determinados círculos. Diversión precisamente porque os políticos se encargan de que as apostas sexan moitas e moi diferentes.
Centrémonos primeiro na Lei
de Partidos que escrebe netes días
a crónica negra das páxinas de política. En Cataluña esta lei non foi
ben recibida por ningún partido,
coa excepción obvia do PP. Pois
ben, nin CiU nin PSC, na súa cobiza de gañar terreo un ao outro,

CiU e PSC
márcanse e non se atacan
A. MARQUÉS

CiU e PSC deixan pasar por diante oprtunidades políticas para
deixar en difícil posición ao seu rival. Sobre a Lei de Partidos ou
o caso Pallerols pasan con pés de lá antes de trabarse entre si.
saben aproveitar a ocasión para se
desmarcar máis alá das clásicas
acusacións cruzadas. CiU segue
no seu propio antroido; cando mira cara o leste, cara o Mediterráneo, en fin, cara Cataluña, a carauta é a dun año degolado, a do
tipo que sabe que ten as mans atadas porque quixo e tenta convencer aos seus votantes de que non
hai outra e que rirlle as gracias ao
executivo de Aznar é a mellor saida á maioría absoluta deste. Cando olla ao interior de España, a
Madrid, sorrí picarón póndolle
pequenas trabadelas ao Goberno

que saben case sempre a nada. E o
caso que nos ocupa, a Lei de Partidos, non é unha excepción. Esixen ao Goberno “garantías democráticas” que non lle permitan,
aprobado o texto, ilegalizar o partido que lle pete. CiU presentará
38 enmendas que non arrincan nin
a unanimidade dentro de Convergencia Democrática. Un sector
importante do partido pediu ao
seu presidente, Jordi Pujol, man
dura e contundencia neste caso.
O papel do Partido Socialista
de Catalunya (PSC) é menos
complicado, máis práctico pero

igual de improdutivo. Despois de
pasar un inverno reivindicando
persoalidade propia despois de
numerosas acusacións sobre o seguidismo e dependencia que
practica do PSOE, chegado o bon
tempo as ideas desconxélanse e
empezan a feder. O líder del PSC,
Pasqual Maragall, é quen semella
levar peor o do cambio de temperatura. Asegura que o PSC fará
respecto á Lei de Partidos o que
faga o PSOE. Chapeau. Toda unha temporada forxando unha estratexia para que nun ataque de
xenio louco dos que ten Maragall

a guinde enteira pola borda. Os
socialistas cataláns perderon aquí
unha oportunidade de exercer unha boa oposición en Cataluña respecto dunha cuestión de estado,
que é onde flaquea CiU. Enardécense moitos nervios cando a federación nacionalista fai o seu
xogo de cambio de carauta.
Van pasando os meses e a
oposición é también de antroido,
pouco seria. Mais sería ousado
pensar que o papel de CiU como
oposición, con Artur Mas á frente, sería moito mellor. Situémonos poucas semanas atrás, no
marco do escándalo Pallerols,
por presunta financiación ilegal
de Unió Democrática de Catalunya, en que CiU e PP impediron
cos seus votos que se crease unha
comisión de investigación parlamentaria sobre o asunto. Neste
marco, Artur Mas, quizais pensando en que exercía un acto de
valentía ou crendo ter perdido o
apelido e convertido en cabaleiro, dixo que xamais, estando o
seu partido na oposición, pediría
a creación de comisións de investigación por corrupción en política. Gran oposición, sí señor.♦

Os socialdemócratas
derrotados
tamén
en Holanda

Arafat anuncia
eleccións e unha reforma institucional
C.L.
Iasir Arafat anunciou diante do
Parlamento da Autoridade Nacional Palestina en Ramala a
próxima convocatoria de comicios. Xustamente, Arafat facía
este anuncio ao mesmo tempo
que Sharon volvía consideralo
“inimigo da paz” e ataba os cabos para aumentar o ruído
dunha suposta rebelión interna.
Nunha data tan significativa como o 54º aniversario da proclamación do estado de Israel, quixo Iasir Arafat dar un paso decisivo cara á creación do estado
palestino, un obxectivo moi deteriorado logo da contundente
ofensiva israelita sobre os territorios autónomos. Para logralo, o
presidente decidiu reformar profundamente a estrutura política
que dirixe e convocar eleccións
para axeitar o novo escenario político creado entre os árabes ás
condicións presentes.
Ante os parlamentarios de
Ramala, Arafat dixo que era
consciente “dos moitos erros” da
súa xestión. “Son responsábel de
moitos malos pasos e pídovos
que non busquedes outro culpábel máis ca min”, dixo.
O rais esixiu unidade ao seu
pobo e anunciou unhas eleccións
que sirvan para “tamén reconstruír a sociedade civil”. Arafat
laiouse publicamente do sufrimento dos palestinos e volveu
destacar a busca da paz como única meta do seu goberno. “Nunca
nos rendiremos ata alcanzala”.
Neste afán de demostrarlle a
Israel que a súa represión non
minguou a capacidade de resis-

Arafat durante a súa visita ao campo de refuxiados de Ienin.

tencia de Palestina, Arafat ordenou poñer en marcha a reconstrución de Ienin inmediatamente.
“Ese lugar sempre será o símbolo
da dor dos palestinos. Nunca esqueceremos o que alí sucedeu.”
O verme da división
Alén da estratexia de destrución
militar e amparo diplomático para a súa política agresiva, o presidente israelita, Ariel Sharon

pretende eliminar o réxime de
Arafat facendo o maior dano posíbel. Obrigado a deixalo con vida polos seus compromisos con
George Bush, decidiu potenciar
a disidencia interna.
A figura de Arafat, que saíra
moi fortalecida logo do asedio
hebreo, parece volver estar contestada por sectores radicais de
Al-Fatah. Pero esta idea, sabiamente subliñada polos medios
afíns a Tel Aviv, só é parcial-

mente certa. No fondo das críticas internas está a demanda de
que sexan substituídos algúns
asesores políticos sospeitosos
de se enriqueceren nos tempos
previos á intifada e as disputas
obvias entre os partidarios da
negociación e os do suicidio. Incoherentemente na súa loita
contra o terrorismo, Sharon
aposta por darlles azos aos defensores do cinto de bombas e
abafar o presidente Arafat.♦

A.N.T.
Ad Melkert, líder do partido socialdemócrata holandés, presentou a súa dimisión tras o revés sufrido
polo seu partido nos comicios celebrados na pasada
cuarta feira, día 15. A esquerda perde o goberno ao
pasar de 45 a 22 escanos.
Tamén os liberais baixan
de 38 a 23 actas.
O trunfo foi claro para
a dereita. O Partido Demócrata-Cristián aumentou 13 escanos, acadando
así os 44.
O segundo partido
máis votado foi a extrema
dereita, cuxo líder, Pim
Fortuyn fora asesinado
uns días antes da votación. Cando ia escrutado
o 80,1% das papeletas o
partido de Fortuyn lograba 26 escanos, catro máis
que a actual forza gobernante. “Sabemos que Pim
estanos a mirar desde o
ceo”, sinalou João Varela,
dirixente desta forza de
orixe caboverdiana.
O clima político creado polo asesinato parece
estar entre as razóns de
que aumentase a participación. Os analistas vaticinan agora un goberno
conservador de coalición
con participación da extrema dereita.♦

Aquí fóra
Unha pantasma percorre Europa, din. Si,
pero non é o fascismo. A ultradereita non é
máis unha pantasma porque se ten feito
bastamente corpórea; acada unha representación que rolda o 20% nos países máis
céntricos –ricos– do centro –Europa–,
(17% Francia; 16% Holanda; 22,5% Suíza;
20% Austria; 18% Dinamarca; 10% Bélxica; 15% Noruega), tamén en Romanía ou
Hungría, na periferia do centro. Porque o
“centro-dereita” no poder, comparte cadeiras ministeriais coa estremadereita; Austria,
Italia, Portugal. Porque ten un representante na Convención Europea, Fini, comisionado por Berlusconi e o Papa para engadirlle a palabra Cristianismo á Constitución
Europea. É soamente unha sospeita que non
estea comisionado polos demais gobernos
comunitarios, que lle deron o placet, para
facelo: “Mellor que sexa Fini ca min”.
A ultradereita non é xa un tabú. Apoiase na perversión da linguaxe política dominante. “Postcomunista” é, abofé, ex-comunista, non-comunista, pero “postfascista” é
unha definición ambigua e lexitimizante;
“postfascista” é non-fascista, fascista rehabilitado, respectable, un que xa saiu das tebras da marxinalidade ás luces da democracia. Unha vez no goberno, a ultradereita
crea a súa neolingua, requisito indispensable a calquera rexime nacente: reforma =
destrucción dos dereitos; conservación =
protección dos dereitos; pobo = os meus
electores; comunistas = os electores do
centro-esquerda; Italia = eu, Berlusconi. E

A ultradereita europea
SILVIA GÓMEZ SABORIDO
despois, reduce a complexidade, simplifí- cesidade de recurtar o gasto público, levada
caa: “Italia leva 40 anos gobernada polos a cabo na última década por todos os gobercomunistas”. Crenllo. Ou: “Pim Fortuyn é nos europeos, independentemente da súa
coma Olof Palme”, porque tamén foi asasi- cor política. O centroesquerda desculpábanado. Loito nacional,
se: “non existe outra alfunerais de Estado, soternativa política posílidariedade de Prodi, e
bel, sentimos o sacrifiuropa
é
rica,
eliminación consencio”. Esta chave necesuada por todas as for- riquísima, pero estase a saria para lle dar paso
zas representativas do
ai Euro, á economía ulpaís da campaña elei- producir unha importante tracapitalista chamada
toral. A unha semana
Globalización (nai das
perda de privilexios.
das eleccións lexislatiperversións da linguavas, todos coa boca
xe), favoreceu, naturalNinguén
quere
perder
pechada. O politicamente, aos partidos da
mente correcto é a Lei privilexios; o máis doado dereita. Eles compiten
do Silencio.
mellor e representan
e mirar cara abaixo e mellor ao novo realisA
falcatruada
maior da ultradereita é
mo centrista: servir aos
‘cazar pantasmas’”
seren “euroescéptica”,
que xa están satisfeitos.
agora que xa sabemos
Por iso hai catro anos,
que euroescéptico vi13 dos 15 países da UE
ña de Euro, non de Europa. Agora que a tiñan gobernos de centroesquerda e, por iso,
Comisión Europea vén de premiar o Euro arestora, son sete. Pero o mapa electoral euco galardón Carlomagno aos valores eu- ropeo segue a mudar, xa mudou.
ropeos. Premia o Diñeiro polos seus “vaEuropa é rica, riquísima, pero estase a
lores”; fermoso.
producir unha importante perda de priviA énfase nas forzas do mercado era a ne- lexios. Ninguén quere perder privilexios;

‘E

o máis doado e mirar cara abaixo e “cazar
pantasmas”. A dos inmigrantes, a da inseguridade cidadá, a do 11 de Setembro, a
da perda da identidade, a do Islam. A pantasma da Unión Europea, espectro coitado
que percorre o mundo acariñando o ombreiro, aberta e francamente ultradereitista, do presidente norteamericano. Un espectro que mata vacas e queima hortas,
que abre as portas aos “romaneses”, pero
sobre o que todos son impotentes para
exercer o control democrático.
Finalmente, o sentido do sistema representativo, da democracia, no amencer
do s.XXI. Poder dicir Non, xa que os
Jospirac/Chirospen, o centro-esquerda e
a dereita, quedaron sen outra estratexia
que a adaptación ás circunstancias. “Esquerda e dereita son o mesmo”, outra
simplificación da realidade.
“Perda da inocencia”, din en Holanda. “Incríbel” en Francia. ¿Quen vota aos
Le Pen, Bossi, Haider, Fortuyn, etc?.
“Xitanos si, pero non no meu edificio.
Tampouco no do lado”; “Centro de Desintoxicación, Eroscenter... no monte”;
“inmigrantes sí, pero nós primeiro”.
Unha Europa de dereitas contra a que
non serve a resistencia, que é para os derradeiros días dos reximes, non para os
primeiros. Cómpre que volva a Política.♦
SILVIA GÓMEZ SABORIDO é analista do Instituto
Galego de Análise e Documentación
Internacional (IGADI), www.igadi.org
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Israel impulsa a división interna entre os palestinos
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A UNICEF fracasa no intento de recoñecer os dereitos da infancia

Os EE UU votan, cos países árabes,
contra a educación sexual
C.L.
Os EE UU conseguiron frustrar os avances previstos para a Asemblea
especial da Unicef celebrada en Nova York os pasados 8, 9 e 10 de
maio. Gracias á alianza co Vaticano e os países árabes e á pasividade
da UE, que representaba España, quedan sen tomar os acordos máis
interesantes para garantir o respecto total aos dereitos dos menores.
A educación sexual segue a ser o
gran tabú da diplomacia mundial. A conferencia sobre a infancia tentaba afianzar os avances
en lexislación dos dereitos dos
máis pequenos que xa se esbozaran en 1990. Mais a postura reaccionaria dos EE UU e os seus
ocasionais aliados desluciron a
cita e deixaron en remollo as súas ideas. Baixo a escusa de que a
educación sexual e o dereito dos
menores a acceder á planificación familiar podería significar
na práctica o recoñecemento do
aborto, a liña integrista gañou o
pulso á maioría que quería cambiar as regras do xogo.
O deputado galego no Congreso Carlos Aymerich foi testemuña de excepción no cumio de
Nova York. Desprazado alí como
único parlamentario do Estado
español, mais representando á
Federación de planificación familiar, o político nacionalista
comprobou o peso da administración norteamericana na diplomacia mundial.
Aymerich comprende que a

resolución final é un fracaso para a Unicef. “Só hai referencias
difusas a dereitos dos nenos e á
partida orzamentaria precisa para garantir que non estean expostos aos abusos do traballo, a
explotación sexual ou o maltrato”, explicou. “Mais no fondo,
ratifícase unha política sobre a
infancia que considera que é a
familia a depositaria dos seus
dereitos e a encargada de velar
polo seu benestar”.
Esta atitude pasiva dos nenos aumenta cando se fala da
súa sexualidade, un tema de
gran polémica para os estados
islámicos, o Vaticano e os EE
UU. “Para empezar, é sospeitoso que o Vaticano poida decidir
sobre nenos cando poucos deben vivir baixo as súas fronteiras”, subliña Aymerich. “Ademais, é curioso que Washington, logo de criticar tanto países
como Sudán ou Somalia, por
seren cómplices do terrorismo
internacional, acabe asinando
un documento de acordo con
estes estados”.

Postura española
O deputado do BNG salientou tamén o pasivo papel da delegación española, que representaba a
UE, por mor da súa presidencia
temporal. “Houbo unha comprensión total coa postura dos
norteamericanos, entre a sorpresa
das demais delegacións europeas, que estaban en contra destas
ideas regresivas”, reseñou.
Para Aymerich, a selección
dos membros que foron a Nova
York en representación do estado foi pouco transparente e claramente tendenciosa. “Non sabemos que métodos opacos se
seguiron para decidir quen viaxaba. Ademais, chegáronme informacións de que algunha das
persoas que estaban alá defendía
os intereses de confesións católicas integristas”.
O parlamentario laiouse da
oportunidade perdida de darlle
un pulo á defensa da infancia e
do peso específico dos intereses
ultraconservadores norteamericanos sobre o resto do mundo.
“Demos un paso atrás e no futuro
terase que volver andar o camiño,
xusto nun momento no que si que
se podían concretar aspectos específicos que axudarían a dignificar a infancia de moitos nenos
que sofren”, concluíu.♦

Os pretextos
MONCHO LEAL

A

matanza de 22 bebés nunha maternidade de
Kuwait en 1991 por parte do exército irakí,
desconectándolles os tubos de osíxeno da
incubadora, supuxo que a opinión pública dos EE UU,
ata ese momento contraria, mudara de opinión a
respeito da intervención en Irak. Causaron fonda
impresión as declaracións dunha moza de quince anos
que, saloucando e chorando, deu o testemuño que ela
mesma vivira. A súa intervención televisiva foi
repetida continuamente, e mesmo Bush nun discurso
días despois fixo ata oito referencias ao feito. O
Congreso decidiu, en apretada votación, intervir na
zona. Foron continuas as referencias a evitar as
matanzas de bebés. Comezou o que coñecemos pola
guerra do Golfo.
Tempo despois, logo de que organismos
internacionais visitaran e investigaran as maternidades
de Kuwait, constatouse que a matanza xamais existiu.
A moza era a filla do embaixador dese país nos EE UU.
A campaña foi feita por unha axencia de publicidade,
financiada por millonarios kuwaities, e incluía diversas
fases que culminaban coa extraordinaria
interpretación diante das cámaras da desconsolada
moza. Custou o equivalente a unha campaña
presidencial. Lograron vender a guerra.
Coma que non quere a cousa, nos últimos días
tense falado de que os cubanos adestraron na
colocación de coches bombas ás FARC colombianas.
Que un avión cubano aterrou en Caracas o 12 de abril
en pleno golpe sen que se saiba o que levaba. Pero
nada comparábel ás declaracións dun funcionario
ianqui que afirmou que a prestixiosa industria
farmacéutica cubana encargábase en verdade á
fabricación de armas biolóxicas, que reparte polo
mundo. En ningún caso presentan probas. O eixo do
♦
mal ten un novo inquilino.♦

Desexo suscribirme ao Bule Bule por 1 ano (12 números) ao prezo de 10 euros.
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Os EE UU retráctanse na súa acusación
de que Cuba comercia con armas biolóxicas

Nace
o estado de
Timor-Lorosae

A.N.T.
Para Jimmy Carter a coincidencia entre a súa visita á Habana e a acusación por parte
do goberno do seu país de que
Cuba produce e comercia con
armas biolóxicas non foi casual. Os falcóns de Washington
tratarían de torpedear a acción
do ex presidente demócrata.

G. NUNO DE FARIA
Timor-Lorosae pasará a ser un
estado independente de forma
oficial o próximo luns, 20 de
maio. Remata así a longa loita
pola emancipación do pobo timorense, un dos que máis sufriron a represión violenta dos que
ata agora eran os seus colonizadores, Indonesia.
Para a celebración da independencia, o novo presidente da
república, Xanana Gusmão, contará co apoio do ex presidente
norteamericano Bill Clinton, o
ex presidente indonesio Abdurraman Waid e o presidente de
Portugal, Jorge Sampaio. Espérase que a capital Dili se ateigue
de festa e cores e que a importancia da cita se traslade a outras
cidades, como Lisboa.
Xanana Gusmão foi electo
presidente o pasado 14 de marzo
co 83 por cento dos sufraxios.
Culminaba así a carreira política
deste histórico combatente e escritor timorense.
A declaración do estado de
Timor estivo precedida por unha
década de dor e loita constante
contra o poder indonesio, que,
tarde e apretando os dentes,
aceptou conceder a independencia só mediante unha intervención armada internacional. “A
partir do 20 de maio ábrese outra
etapa, de oportunidades para to♦
dos”, afirmou Gusmão.♦

Outros observadores interpretan
como un novo éxito propagandístico de Castro, o feito de ter
conseguido que seña nada menos
que un ex presidente dos Estados
Unidos o que desminta e rebata
desde territorio cubano unha
acusación de tanta gravedade.
O secretario de Estado Colin
Powell, fillo de emigrantes xamaicanos, como o presidente cubano
se encargou de lembrar, recoñeceu
horas despois das palabras de Carter desde Cuba que o seu goberno
e os seus servicios de espionaxe
carecían absolutamente de probas
que apoiasen a acusación de exportar armas biolóxicas a paises que
xa están incluidos na lista norteamericana do “eixo do mal”, como
é o caso de Irán. Nun rizo máis da
polémica, hai que lembrar que Carter foi acusado de débil no seu periodo presidencial, a fins dos anos
setenta, despois de que a revolución de Jomeini tivese mantivese
retido a un grupo de membros da
embaixada norteamericana.

A propaganda dos medicamentos
Pero o trasfondo da recente acusación contra Cuba parece residir
na alta capacidade científica lograda polo Estado socialista, recoñecida por altos funcionarios
norteamericanos, para producir
medicamentos e vacinas que son
enviados gratuitamente a diversos paises do terceiro mundo.
Unha campaña propagandística
ben máis eficaz que calquera argumento ideolóxico. Cuba ten
asinados acordos ao respecto coa
India, Brasil, Exipto, Malasia,
Sudáfrica, Túnez, Alxeria, México, Venezuela, China, etc.
En paises africanos, como
Kenia, produciuse xa unha rebelión contra a industria farmaceutica que ofrece a prezos desorbitantes produtos que salvarían a
vida de miles de persoas. Neste
sentido, Fidel Castro xa anunciou o 20 de marzo do pasado
ano que Cuba produciría xenéricos antisida saltándose as patentes das multinacionais.
A estrexia cubana vóltase así
moi eficaz e en visíbel contraste
coa ameaza constante de bombardeo coa que os Estados Unidos someten á poboación de varios paises
do terceiro mundo. Hai que lembrar ademais que a industria farmeceutica conforma un dos grupos
de presión máis importantes dentro
dos propios Estados Unidos.♦

Carter e Castro escoitan o himno dos seus repectivos países no aeroporto da Habana.
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O Celta cambia de época nun ambiente desilusionado

Irureta quere dirixir as fichaxes do Deportivo

Os rapaces
da pátria
francesa
PUCHEIRO

CÉSAR LORENZO GIL
Irureta pretende tomar definitivamente o control sobre o futuro equipo do Deportivo. Logo de catro anos, o técnico vasco quere integrarse definitivamente na estrutura que goberna Lendoiro. En Vigo, os
cambios son inevitábeis e unha gran parte da afección pensa que o fin
da era Fernández pode significar o ocaso do lustro dourado do Celta.
O Deportivo volveu demostrar
que o seu modelo de fútbol é o
máis axeitado para loitar na elite
do fútbol europeo. Nunha tempada na que ningún dos cuartofinalistas da Liga de Campións gañou
a súa liga, os coruñeses obtiveron
un sobresaliente: unha Copa do
Rei e o subcampionato de liga.
O Deportivo cumpre con este
tres anos de altísimo nivel (campión na tempada 1999-2000 e segundo nas dúas seguintes) o requisito previo para converterse
nun dos escollidos para sobrevivir na época de vacas fracas que
ameaza o fútbol. O presidente
Lendoiro e a súa directiva teñen
unha excelente folla de servicios
coa que se presentar diante da
agora única plataforma dixital e
solicitar un trato preferencial.
É por iso que o adestrador Irureta pretende cambiar o seu rol no
equipo branquiazul. O irundarra
cumprirá a próxima tempada cinco anos á fronte do conxunto e
considera que xa vai sendo hora
de influír máis nas fichaxes e na
composición dun cadro de xogadores que sempre tivo difícil o
seu encaixe na mente do técnico
por culpa de erros previos.
Irureta sempre andou polas rúas da Coruña como de paso. Habitante dun cuarto de hotel, separado
da súa familia e entretido coas súas
libretas de apuntamentos, demostrou saber lidar con acerto cos moitos problemas dun vestiario que estaba esgazado cando el chegou en

1998. Aliviou o peso dos excedentes que deixara en Riazor a gula de
Carlos Alberto Silva e comprometeuse na liña españolizadora do seu
presidente. Agora, quere ter mando
sobre as fichaxes, armar un clan de
xogadores fieis e dilucidar o futuro
dos díscolos, con Djalminha á cabeza. Ao final do verán, comprobaremos se tivo éxito.
Adeus, Víctor
Malia que a directiva céltica considera a entrada do equipo celeste na Copa da Uefa como un éxito, en realidade, o fracaso para as
súas expectativas foi tan grande
que está en perigo toda a infraestrutura. A marcha de Víctor Fernández é síntoma desta ameaza
pero tamén un remedio. Horacio
Gómez sabe que a rutina creada
por el no Celta enviciou o ambiente e precisa dunha nova sensibilidade para pelexar contra os
novos retos do equipo vigués.
Achéganse tempos de penuria
para o Celta. Sen diñeiro na caixa,
a renovación pasará pola venda
de tres ou catro xogadores actuais
(Juanfran e McCarthy, seguramente, pero sóñase con vender a
Catanha) e un papel máis activo
da canteira. O adestrador que veña, sexa quen sexa, deberá adaptarse a un método de traballo modesto para conseguir altas cotas.
Estas circunstancias crearon
desilusión entre parte da afección. Despois do fracaso da liga

O final da tempada viviuse na Coruña co mesmo ambiente eufórico de hai dous anos.

polo cuarto posto, logo da derrota ante o Sevilla, e o anuncio de
cansazo de Mostovoi (igual incomodado pola desaparición da
que ía ser a súa estatua), percíbese en Vigo fastío das derrotas,
unha síndrome de persecución
contra esa pantasma que vén escachar todas as festas célticas.
Gómez ten na cabeza dous
exemplos compatíbeis. Por unha
banda, admira a españolización do
Deportivo. Canso dos clans ruso,
brasileiro e arxentino, o presidente
encargoulle ao secretario técnico
Félix Carnero procurar no mercado xoias descoñecidas e proseguir
coa política de traer cedidos bos

futbolistas que non teñen oportunidades nos seus clubes. O éxito
obtido con Luccin (que anceia ficar en Vigo para non aturar no
PSG a Luis Fernández) e o conseguinte aforro respecto a un traspaso fan confiar en que o modelo ensaiarase novamente esta tempada.
Pola outra, o gran papel do
Alavés dá moito que pensar en
Balaídos. Cun equipo de traballadores, moi sufridos e pelexóns,
Mané alcanzou o sétimo posto,
xusto o ano despois do gran éxodo, que afastou de Gasteiz a Contra e Javi Moreno, os seus dous
mellores homes. Esa é a idea que
lle gusta á directiva celeste.♦

Gústame moito a Marsellesa
como himno, como melodía,
como letra, como símbolo.
Gústame, sobre todo, porque
amo a liberdade. Ámoa tanto
que defendo os corsos que, na
final da Copa de Francía de
fútbol, se adicaron a abouxar
o himno francés. Deploro a
atitude do presidente francés
Jacques Chirac, que abandonou o palco de autoridades e
mandou parar o encontro ata
que o presidente da Federación Francesa de Fútbol non
pedise desculpas públicas.
¿Existe ou non existe liberdade para estar de acordo
coa grandeur francesa? ¿Poden ou non os cidadáns franceses expresárense libremente con Chirac ou non existen
diferencias entre este e Le
Pen cando se trata dos símbolos? ¿Porque é culpabel o
presidente da Federación
Francesa de Fútbol ata ter
que desculparse polos altofalantes do estadio corso? ¿Por
levar a final a Córsega?
No Estado español xa saben a onde non pode xogar a
selección de fútbol e tamén
se mide moito onde se celebran as finais da Copa coa
asistencia de Juan Carlos, o
Rei. Euskadi, por suposto está proscrita (desde 1967 non
xoga alá a selección española
de fútbol). A Coruña aparece
tamén na lista negra despois
dos asubíos á selección española no último partido. Barcelona, con reparos. A última
vez tentaron conseguir unha
maioría de adeptos regalando
entradas e bandeiras españolas. Pero as protestas en Catalunya, existir existen, (só que
pola TV non nos deixan aprecialas). É un xeito de reclamar a identidade, de dicir:
“nós somos cataláns”.
Pero Juan Carlos de Borbón e a sua compañeira no cargo, Sofía de Grecia, son moi
profesionais nisto de reinar. O
resto da familia está a aprender. Nunca abandonaron o seu
posto ante os actos de afirmación nacional polo método de
negar o contrario. Aguantar
vai no posto e no soldo. Non
se pode encher un campo só
cos adeptos e a xente, cando a
xuntas, exprésase como quer.
Non é que Chirac non teña
xa criado talo na función pública. O que pasa é que o presidente francés xa anda en
campaña electoral cara ás lexislativas. Himno e bandeira
foron as ferramentas de Le
Pen nas pasadas eleccións presidenciais que asustaron a
moitos. Incluso os que quedaron na casa e non votaron na
primeira volta. Agora Chirac
tenta apropiarse de idéntico
tranganillo. O seu en Córsega,
días despois de coutar as súas
ansias liberadoras, foi un acto
máis da campaña electoral. Só
teño medo dunha cousa: que
Aznar, que tanto lle gusta arremedar o de fóra, tome nota.♦

F. Sotelo, presidenta da Asociación de Editores

O Camões para Salóns
Velho da Costa para o libro

Músicas étnicas Visita
no Seixal
aos museos

“É um prémio justíssimo”. Dese
xeito referiuse José Saramago á
concesión do Camões a Maria Velho da Costa, a escritora nacida en
Lisboa no ano 1938. Autora de libros como Missa in Albis e Irene ou
o Contrato Social, presidiu a Associação Portuguesa de Escritores. A súa
obra de maior renome é Novas cartas
portuguesas, escrita con Maria Teresa
Horta e Isabel Barreno Está considerada unha renovadora da literatura portuguesa dos anos sesenta.♦

Arranca o 23 de maio o XIII Festival Cantigas do Maio na localidade
portuguesa do Seixal. Serán oito días de recuperación da música tradicional que reunirán a artistas portugueses, brasileiros, kurdos, fineses
e americanos. Tamén hai presencia
galega con Berrogüetto, que actúa o
día 24, e o grupo Zurramalla, o 1
de xuño. O festival está organizado
pola asociación José Afonso e quer
divulgar “as excelentes e case descoñecidas músicas minoritarias”.♦

Como monográficos do libro galego concíbense os Salóns organizados polos editores e que comezaron na Coruña o 15 de maio. Nos
xardíns de Méndez Núñez abriuse
un espacio de promoción do libro e
da lectura. Os salóns continuarán
en Pontevedra, do 22 ao 26 de
maio; en Vigo, do 29 de maio ao 2
de xuño; en Santiago, do 12 ao 16
de xuño; e en Lugo, do 3 ao 7 de
xullo. Os editores convidan a ver, tocar e consultar os libros expostos.♦

A festa dos museos celébrase o 18 de
maio, día instituído internacionalmente para destacar a importancia
destas institucións na sociedade. O
lema escollido este ano polo Consello Internacional de Museos refírese á
globalización, posicionándose a favor de continuar protexendo o patrimonio cultural. En Compostela os
museos teñen programadas actividades conxuntas nesta xornada de portas
abertas nas que se convida á sociedade a entrar neste espacios culturais.♦

A literatura que se mide
en ferrados de emoción

M

aio acumula cultura e as novidades sucédense en
toda parte. Tamén os nomes máis coñecidos
aproveitan a puxanza do mes para poñer a andar
as súas novas creacións. Milladoiro da a coñecer
en Vigo o seu novo disco, O niño do sol. O derradeiro libro de
Carlos Casares, O sol do verán e o novo de Manuel Rivas protagonizan as presentacións máis multitudinarias das celebra-
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Manuel Rivas

das pola nosa literatura. En poucas ocasións son os teatros os
que acollen a promoción de libros. Para celebrar é tamén o feito de que o centro galego de TVE bote a andar un novo programa cultural, presentado e dirixido pola poeta Iolanda Castaño. Pero o punto de atención da semana estará arredor do Dia
das Letras Galegas e a resaca de programacións culturais
que provoca. Desta volta, a viaxe ao Bierzo resulta obrigada.♦
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O poeta berciano Antonio Fernández Morales
rexurde no Ano Sarmiento
Varios investigadores destacan o valor literario
do autor que publicou en 1861 milleiros de versos en galego
CARME VIDAL
En Cacabelos consérvase a tumba do poeta Antonio Fernández
Morales, abandoada e adecentada recentemente para acoller o
tributo que se renderán o próximo día 18 no propio cemiterio.
Alí estarán, entre outros, Anxo Angueira, Xosé Luís Méndez
Ferrín e Xosé-Henrique Costas, tres dos que reclaman un posto de releve na nosa literatura para o ate agora esquecido poeta do Bierzo. Fernández Morales é autor do longo poemario
Ensayos poéticos en dialecto berciano publicado en 1861, un escrito desempoeirado neste Ano Sarmiento e para o que algunhas
voces reclaman un lugar preferente no Rexurdimento galego.
Pouco máis de un ano hai que o
profesor da Universidade de Vigo escoitou o nome de Antonio
Fernández Morales no Bierzo.
Participaba daquela nunha conversa sobre a necesidade de que
o Día das Letras Galegas se adicase a un escritor de fora das
fronteiras administrativas galegas. Barallaban varios nomes
e, entre eles, xurdiu o de Antonio
Fernández Morales, un escritor a
quen Costa non coñecía pero do
que de seguida se apaixonou,
promovendo a campaña de recuperación para a literatura galega.
O destino quixo que fose precisamente a conmemoración de
Sarmiento a que puxera luz sobre o esquecido poeta, celebrado
tamén nos actos organizados no
Bierzo arredor do 17 de maio.
Antonio Fernández Morales
naceu en Astorga o 17 de setembro de 1817 pero xa de cativo vai
vivir a Cacabelos, localidade onde aprende o galego e onde morre
en 1896. O seu primeiro poema
neste idioma aparece na revista
leonesa El Esla en 1860 como
adianto ao seu único libro poético
en galego. Ensayos poéticos en
dialecto berciano con máis de oito mil versos que compoñen dezaseis poemas sae publicado en
León en 1861, dous anos antes
que Cantares Gallegos de Rosalía de Castro. Quince dos poemas
están escritos en galego e un deles
inclúe conversas que se producen
en galego e castelán.

Pouco se sabe da súa biografía. Xosé-Henrique Costas na
Escolma de poesía berciana en
lingua galega (1860-1960)
adianta que se trata dun militar
liberal que participou no levantamento contra Isabel II e foi
elixido deputado do Partido Radical polo distrito de Vilafranca.
“Ten un léxico e unha lingua impresionante e merece estar nas antoloxías. Comparte
ademais as ideas que aquí defendían os autores do Renacemento. Loitaba polo Bierzo, para que, por exemplo, chegase o
ferrocarril, moi na liña de Curros. O seu esquecemento da
nosa literatura é imperdoábel”
defende Xosé-Henrique Costas.
De certo, poucas son as referencias que os estudios da escrita galega lle teñen adicado ao poeta de Cacabelos. Carré Aldao sitúao como un precursor ao pé de
Pintos ou Añón, pero Carvalho
Calero non mostrou entusiasmo
coa obra do berciano que cualificou mesmo de “chocalleiro”. Antón Santamarina e Rosario Álvarez fixeron estudios lingüísticos
recentes e un traballo de José A.
Balboa de Paz fai a primeira
achega ao retrato do escritor.
Monumental riqueza
O escritor e investigador Anxo
Angueira publicará en breve na
revista A trabe de ouro o primeiro estudio literario sobre o escri-

O poeta berciano Ramón González Alegre, á esquerda, en Compostela xunto a Iglesia Alvariño, Saleta Goi, Manuel María, Franco Grande, Xosé Luís Méndez Ferrín e Ramón Lorenzo.

tor berciano. “En boa medida,
necesítase unha reelaboración do
rexurdimento. Compre repensar
á Rosalía dos Cantares, reclamar
un lugar de excepción de O Divino Sainete e tamén recoñecer o
valor de Fernández Morales que
quedou á marxe por esa sorte de
exilio que sofreu” sinala Angueira. É precisamente ese exilio o
que o escritor considera como
unha das causas que “privaron a
esta obra de ser considerada un
dos grandes alicerces do sistema
literario galego”.
Para Anxo Angueira a obra
de Fernández Morales “resulta
pioneira na corrente realista, costumista, que despois desenvolveron, ó seu xeito, Rosalía de Castro e Curros Enríquez. Vista desde agora, comprobamos a súa
monumental riqueza. Globalmente resulta un canto ao Bierzo,
ás súas vilas e aldeas, un dilatado
mural no que se pintan paisaxes,
tradicións e costumes populares.

Agora ben, o fascinante valor etnográfico e antropolóxico destes
versos, non debe pór na sombra o
orixinal traballo literario do autor, capaz de mergullar ao lector
con mestría neste grande universo”. O ensaio revisa a obra do poeta no que atopa poesía paisaxística, costumista, relixiosa e satírica, crítica e ideolóxica. “Fernández Morales é un poeta maiormente narrativo, un poeta de
fiandón, contador de longas historias, pintor de exuberantes cadros populares sabiamente enleados, que co seu humor, non exento de ironía e choscádelas críti-

cas, e a súa sabiduría engaiola o
auditorio” escrebe no seu estudio
como definición da poesía do autor do Bierzo que será conmemorado o día 18 nun acto en Cacabelos no que, ademais do propio
Angueira falarán Xosé Luís
Méndez Ferrín, e o escritor berciano Antonio Pereira no mesmo
día no que se presentará un libro
de Balboa de Paz que continua
tras a pegada de Fernández Morales e deu xa coa casa na que viviu. O Instituto de Estudios Bercianos está a preparar unha edición facsimilar de Ensayos poéticos en dialecto bercianos.♦

Cinco voces galegas nun
século de poesía do Bierzo
Se o día 18 en Cacabelos homecen ao vilafranquino Isidoro Annaxean a Fernández Morales, a
drés Ovalle e ao propio Antonio
víspera, o propio 17 de maio, a
Fernández Morales e están datapresentación en Vilafranca do
dos en 1960. Ademais destes noBierzo do libro Esmes, a antoloxía incolma de poesía
clúe obra de José
berciana en lingua
Bálgoma Suárez,
galega (1860-1960)
francisco de Llano e
(Edicións Positivas)
Ovalle e Ramón
servirá para comeGonzález-Alegre
morar aos escritores
Bálgoma de quen se
que durante un séreclama a urxente
culo empregaron a
edición da súa obra.
nosa lingua na creaOs editores manifesción literaria. O litan no prólogo a
bro editado por Xovontade de que a essé-Henrique Costas Ramón González-Alegre
colma contribúa á
e Concepción Álvarecuperación da linrez recolle poemas en galego de
gua galega no Bierzo: “Agora os
cinco autores e ten entre os seus
bercianos e os galegos podemos
obxectivos o de fornecer de macomprobar como, en paralelo
terial literario de escritores da
coa reivindicación literaria e linzona aos douscentos alumnos
güística do Rexurdimento galeque están a cursar lingua galega
go, tamén no Bierzo tiña lugar
no Bierzo.
este fenómeno de dignificación
Os primeiros poemas pertene exaltación da lingua galega”.♦
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O libro
LOIS DIÉGUEZ

O

bxecto estrano. Fai pensar. Axuda a construir
fermosas histórias, reais
ou pantásticas, ou ambas á vez,
como na maior parte dos casos
sucede. Mete-nos, polo xeral, na
história grande das nacións,
mais pode romper mitos, aclarar
capítulos manipulados ou pintados polos turiferários do poder.
Pede tempo para entrar nos seus
segredos, e hoxe, iso,
converte-se na sua pexa máis
pesada. Non poderán con el nen
os inventos máis sofisticados,
pois coidamos que sempre
poden ser compatíbeis. Chegará
con que os seus artífices, desde
quen os escrebe até quen os distribue, harmonicen os seus usos.
Por iso dicemos que o tempo resulta o seu inimigo sério. Os poderes diversos que nos
asoballan cada dia, planifican os
minutos da nosa vida para que
os poucos que quedan para o lecer os derivemos cara as pantallas. Ollá-las non implica
nengun esforzo, mais situa-nos
na dependéncia do pensamento
único que as controla.
O libro nacionaliza-se
segundo as diversas culturas,
precioso don que os nosos
devanceiros foron construíndo.
Cantas máis culturas, máis
libros distintos, máis idiomas,
máis expresións e diferentes
xeitos de ver o mundo, os mundos. Non resulta grato visitar
países diferentes para
contemplar edifícios cos
mesmos estilos e materiais universalizados, para ver a xente
vestida da mesma forma ou falando e actuando igual. Quedamos frios cando nos achegamos
aos países de Oriente –hoxe o
contraponto– e comprobamos
que os bairros que arrodean o
máis persoal, son calcados dos
que aquí temos. Pois co libro
pasaria-nos o mesmo, se acabamos facendo-o con esa idea
dun só idioma e un mesmo
pensamento repetido con
pequenas variantes.
As editoriais do libro galego
son poucas, e menos as que se
centran na sua própria planificación e economia. Os poderes
públicos poñen chatas para a
sua expansión. O suporte da expresión, o noso idioma, vai-se
afogando paseniño, co torpe baseamento de que discrimina ao
outro, o verdadeiramente oficial
segundo leis e amaños. A maior
parte dos libreiros teñen os prexuízos de que a nosa cultura, e
portanto o noso libro, é
expresión de terceira categoria.
Por iso o afogan no andel máis
agachado. Por iso non o
mostran no escaparate, non vaia
ser que rompa ese prexuízo e
colla vida própria. Por iso case
nunca teñen o que se lles pede.
E a TVG non dá arrincado para
ser o escaparate real do que a
nosa cultura produce, a máis rica e variada, a do futuro.
Con este panorama imos celebrar outra vez o Dia das
Letras Galegas. Outro paripé.
Autoridades a sorrir e repetir
que todo vai ben, que hai que
ler. E despois da foto seguirán
planificando exactamente o
mesmo.♦

O Bierzo tamén celebra o Día das Letras
Asociacións e entidades culturais conmemoran a data
A.N.T.
A principal singularidade das
celebracións deste 17 de maio
é a extensión dos actos oficiais
a Vilafranca do Bierzo. A figura de Sarmiento elexida pola
Academia como autor a conmemorar no Día das Letras
Galegas estalle a dar un ton
distinto á unha comemoración
que neste ano contaxia como
nunca ás organizacións que
defenden o galego máis alá das
fronteiras administrativas.
Durante toda a semana asociacións e entidades locais celebran a festa das letras organizando conferencias, recitais ou presentacións de libros por todo o
país. Algunhas teñen a Sarmiento
como centro, pero moitas delas
celebran actos culturais de todo
tipo especialmente programados
arredor do 17 de maio. A programación oficial virá da man da
Academia Galega que por vez
primeira decidiu conmemorar o
Día das Letras Galegas en dúas
xornadas, a primeira a celebrar o
17 en Pontevedra e a segunda o
18 en Vilafranca do Bierzo.
En Pontevedra a Academia
comezará o seu acto oficial ás
11.30 horas cun paseo pola rúa
Sarmiento e a visita á exposición
instalada no edificio do mesmo
nome do Museo de Pontevedra.
Ás 12.30 celebrarase unha sesión plenaria extraordinaria e pública no Teatro Principal da cidade na que intervirán os académicos Xesús Alónso Montero,
francisco Díaz-Fierros, Xesús
Ferro Ruibal e o propio presidente, Xosé Ramón Barreiro. Ao
mediodía terá inicio o programa

PEPE C ARREIR O

do Bierzo coa inauguración da
exposición do Consello da Cultura Galega –o secretario Henrique Monteagudo presentará pola
tarde un libro editado pola institución- e unha ofrenda floral na
igrexa de San Francisco. Ás
12.30 está previsto que os presidentes da Xunta de Galicia e da
Junta de Castilla-León, Manuel
Fraga e Juan Vicente Herrera
asinen un convenio para a criación dun centro cultural no solar
da casa de Sarmiento e unha hora despois terá lugar unha nova
sesión plenaria da Academia na
que participarán Francisco Díaz
Fierros, Francisco Fernández
Rei, Xosé Luís Méndez Ferrín e
Xosé Ramón Barreiro.
Fora dos actos oficiais, Vilafranca acollerá tamén a presentación do libro Escolma de poesía
berciana en lingua galega (18601960) de Xosé-Henrique Costas
e Concepción Álvarez día 17 e
en Cacabelos lembrarase á figura
do poeta Antonio Fernández Morales o día 18 cun acto no cemiterio e unha mesa redonda posterior arredor da súa figura.

“Pola lingua que nos une”
A festa continuará en Vilafranca
o día 19 cun acto reivindicativo
promovido pola Mesa pola Normalización lingüística dentro da
campaña “Pola lingua que nos
une”. Sairán autobuses desde
Santiago, A Coruña e Pontevedra de cara a Vilafranca onde
desde as doce do meiodía comezará unha xornada na que ademais de música e leitura de textos por parte de distintos escritores haberá unha concentración
na praza maior de Vilafranca na
que se dará lectura a un manifesto. Participan na campaña
ademais da Mesa, a Associaçon
Cultural Alto Minho, Fala Ceibe
do Bierzo, Escola de Gaitas de
Vilafranca, Associaçon Galega
da Lingua, Bienio Irmandiño,
Coordinadora de Traballadores
e traballadoras de Normalización da Lingua, Fundaçom Artábria, Nova Escola Galega e Asociación de Músicos en Defensa
da Lingua Galega.
Sen embargo non son estes
os únicos actos que teñen o Día

das Letras Galegas como protagonistas. Por exemplo, na comarca de Sarria unha manchea
de asociacións agrúpanse para
ofrecer unha programación conxunta composta por actuacións
musicais, conferencias e mesas
redondas con participantes como Pedro de la Portilla, Valentín Arias, Bernardino Graña,
Antonio Reigosa, Xosé Miranda ou Avelino Pousa Antelo. O
sábado 18 aproveitan para presentar o libro gañador do premio de poesía Fiz Vergara para
o que convidan ao seu autor,
Xesús Pereiras e a Miguel Anxo
Fernán Vello, Emilio Insua e
Marica Campo e rematan o fin
de semana cultural cunha conferencia de Basilio Losada.
Manuel María en Porto
Da mesma maneira que nas diversas comarcas se artellan actos
culturais, tamén os galegos do exterior celebran o Día das Letras.
Tamén a modo de exemplo están
os actos que en Pasaia promove o
Fato Cultural Galego “Daniel
Castelao” que espera para o seguinte fin de semana para presentar un programa no que, entre outros actos, o escritor Koldo Izagirre presentará o libro A lagoa da
memoria de Xosé Estevez.
Por vez primeira a data será
tamén celebrada no Porto. O 17
de maio por iniciativa da Cooperativa Libreira de Estudiantes do Porto e coa colaboración
da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda terá lugar un
acto no que participarán o escritor Manuel María e o pintor
Risueño López.♦
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Do tedio e
das mentiras

Revisando o tempo pasado
Francisco Calo lembra a vida local dunha vila mariñeira
Títulos: Salseiros.
Autores: Francisco Calo Lourido.

PA C O VILABARR O S

Edita: Espiral Maior.

O libro de Francisco Calo Lourido contén un mangado de catorce historias, con protagonistas
distintos, polo que reflicte unha
sociedade como suma de individualidades, un proceder no que o
nome de Cunqueiro sobrancea e
do que atopamos moitas mostras
nos últimos decenios. A recorrencia de personaxes, nuns casos, ou recursos como aquí veremos, impiden pensar que o enunciado antes sexa simples consecuencia do feito de amorear contos ou relatos un agora e outro
despois. Na contracapa, defínese
a palabra salseiros como “auga
en gotas moi finas ou escuma”.

Esta sensación de unidade, conformada por múltiples elementos
acrecéntase ao sabermos que as
historias teñen un marco espacial
común, o Son, lugar de onde
proceden, tamén, case todos os
protagonistas e ao que fan contínuas referencias. Pensar que Salseiros é unicamente un mosaico
sentimental de tipos e feitos, supoñería un reduccionismo excesivamente simplista. Certamente, nalgúns momentos, o abuso
do anecdótico é evidente e a narración non transcende esta limitación porque esa é a súa finalidade, o motivo da súa existencia.
Non obstante, por riba de todo iso é posíbel ollar fenómenos
que serven para dar unha idea de
como pasou a vida por o Son. A
carón das tópicas, misteriosas e,
por veces, cun algo de románticas, esaxeracións dos mariñerios
(por exemplo en “O farol” ou “As
antiparras”) ou do fiar anecdótico, ás veces raiano no chiste, que
é “Unha rúa pintoresca”, sen embargo, podemos entrever avatares
da vida marcados pola pertenza a
un mundo no
que o mar, e to- Calo
do o que del se ensina o
desprende, se- seu mellor
ñorea. A carón
de todo iso hai potencial
outras ocasións cando
onde o ton trá- trascende
xico paira, e o pouso
que son os me- nostálxico.
llores momentos do volume,
como acontece
en “Contos de defunto” ou “No
Soto” que, abrindo e pechando o
volume, indican que a traxedia
enmarca sempre a comedia da vida, ademais “Malos tempos para
a troula” (sobre aquel tempo no
que non se podía cantar) tamén
acha acobillo aqui. Pero non só a
Guerra Civil está presente, tamén
o contrabando (“Duas horas con
Willy”) asoma por entre tanto
anecdotario no que non podia faltar o mundo dos cativos (“As sete na Alameda”) das festas, do
fútbol e das prostitutas (“No ronsel da festa”, “Un viño de pasa”)
e tamén do alcol, o segundo líquido elemento, despois da auga salada, en importancia.
Esta homenaxe aos tipos humanos do Porto do Son, onde
con frecuencia se reservou para
as personaxes o papel de trasmisor do anecdótico, escrita cunha
lingua moi rica en expresións
populares e vocablos do mundo
do mar, resulta de leitura agradábel. Con todo, tamén hai dúas
viaxes en terra (“Cabra grellada”, “Viaxes que cunden”). Todas e cada unha das historias
pertencen ao pasado, sen embargo os mellores momentos achánse alí onde se trascende o pouso
nostálxico, aí é onde Francisco
Calo ensina de verdade o potencial que agocha como narrador.
XOSÉ M. EYRÉ

Paz ten un home que rifa con
ela cando perde o Deportivo e
unha amante, Delia, coa que
pasa horas fugaces no cuarto
dun hotel.
Paz é a
protagonista de
Precipicios,
novela
asinada por
Beatriz
Dacosta Molanes que
marca
ademais o
nacemento de Francka
Editora. Nin os fillos nin o
marido nin o traballo nun
gabinete xurídico poden
disfrazar por máis tempo a situación de Paz, unha muller
que sinte que se fixo tarde para dar un xiro á súa vida.♦

Visita
ao Vello Planeta
Dúas irmás xemelgas gañan o
concurso dunha marca de
cereais cuio premio consiste
nunha viaxe do
planeta Europa ao Vello Planeta
a bordo do
foguete Hecatonquiric.
Este é o
punto de partida de
Ariadna, unha novela de
Xosé Miranda
publicada na colección Fóra
de Xogo de Xerais. Aventuras
e ciencia ficción van ligadas
nesta trama pola cal as irmás
van coñecendo seres
semihumanos e unha banda de
foraxidos. A relación entre
elas vai mudando tras esta
viaxe ao Vello Planeta.♦

Teatro
para os novos
Antón Cortizas presenta dúas
pezas de teatro para os máis
novos na editorial Ir Indo. A
estrambótica afección de
don Bruno
convérteo
no
protagonista de O coleccionista
de
sombras,
recomendada a lectores
de máis de
oito anos,
con
ilustracións
de Cesáreo
Varela. O rei
dun país, que
quedou sen
pensamento,
é o personaxe central de ¡Cázame
ese pensamento!, para
lectores de doce anos en diante e con ilustracións de Xaime
Asensi.♦
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Erotismo e voz feminina en Beatriz Dacosta Molanes
É a primeira novela de Francka editora
Título: Precipicios.
Autora: Beatriz Dacosta Molanes.
Edita: Francka editora.

Francka editora é un proxecto
que aposta claramente polos textos. Auténtico tesouro desta
aventura é a primeira novela da
autora de Cascas de noz, un libro de relatos editado por Galaxia na súa colección Descuberta, onde xa daquela, Frank Meyer, o traductor de Rolf Dieter
Brinkmann ao galego deixaba
ver con claridade cales eran os
seus gustos literarios e a querencia por esta escritora que naceu
no Morrazo e que agora danos
como agasallo Precipicios, novela intensa, narrada por unha
voz feminina, Paz, unha muller
cunha vida consolidada e convencionalmente feliz, cun marido que comparte o tempo entre o
traballo e a pantalla do televisor,
enchoupada pola insatisfacción
e a mentira que duran anos, devorada pola rutina que busca na
infidelidade unha fenda para o
abeiramento á felicidade, aínda
que sexa de maneira tanxencial,
e chegar a liberación. Paz é unha muller que vive ao borde dos
cantís nunha cidade como Vigo
onde só hai recheos os precipicios son internos.
Precipicios é tamén unha
novela erótica, onde o amor é libre e os agarimos, a paixón e o
sexo camiñan dende o tedio e a
mentira co marido “Ti fechas a
túa boca. Procuras bicos secos.
Bicos que nunca chegan ao seu
tempo. Procuras non respirar.
Todo ten que rematar, quizais
sexan un par máis de segundos.
Non respiras. Entón cres que estás voando, pensas na vertixe da
nada e regresa a mentira como
os dentes, a mentira como traizón. Porque es incapaz de sentir
desexo por el, incapaz de entender a súa perspectiva sobre o

mundo.” Pero é o sexo liberador
con paixón, sofisticado, o do
seu primeiro amante o vexetariano Eulalio, podólogo de profesión e amante gastronómico
“ás veces levaba froitas para unha serodia merenda. A cadeira
automática, verde prado, leváraos atados como nun carrusel de
infancias e paixón. Coméranse
igual que devoraban o tempo”
ou a delicadeza do amor con
Delia, a conferenciante portuguesa que leva a Paz definitivamente a tomar a decisión firme
da liberación
do lastre que a
Paz busca
ía arrastrando
cara ao fondo, na
do abandono infidelidade
da familia, do unha
fogar, da mentira que agari- oportunima o seu eu dade para
v e r d a d e i r o , ser feliz.
deixando de
xirar ao redor
dos demais e centrándose na súa
vida interior.
A fragmentación das oracións pode reflectir a fragmentación da vida de Paz a protagonista, escrita por Beatriz Molanes nun ton claramente abeirado
ao poético, “A chave tremíalle
na man. Marcho, quedo, vou,
veño, entro, saio, esvaro, berro,
calo, afogo, dinamito. Os pés
pacientes, aínda co tremer das
pernas, levárona ata o corredor,
logo de pechar a porta a modo.
Paz desexaba que o silencio do
sono eludise ter que dar conta do
reloxo” o mundo feminino retratado aquí fuxe do convencional,
é actual, busca o sentir da muller
e retrata o seu mundo interior.
Precipicios é unha novela escrita por un diamante que é Beatriz Dacosta Molanes en palabras
do seu editor Franck Meyer.♦
XOSÉ FREIRE

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. AS CHAMADAS PERDIDAS.
Manuel Rivas.
Xerais.

1. A VIDA DO PADRE SARMIENTO
Carlos Casares.
Galaxia.

2. O SOL DO VERÁN.
Carlos Casares.
Galaxia.

2. MARTÍN SARMIENTO
Francisco Carballo.
A Nosa Terra.

3. TRECE BADALADAS.
Suso de Toro.
Xerais.

3. CAROLINA OTERO.
Marga do Val.
A Nosa Terra.

4. MEMORIA PARA XOANA.
Marica Campo.
Espiral Maior.

4. MARTÍN SARMIENTO
NA ILUSTRACIÓN
Xosé Luís Barreiro.
Bahía Edicións.

5. A LINGUA SECRETA.
Xesús González Gómez.
A Nosa Terra.

5. GRAMÁTICA
DA LINGUA GALEGA.
Rosario Álvarez - Xosé Xove.
Galaxia.

Librarias consultadas:
Cartabón (Vigo). Couceiro (A Coruña). Michelena (Pontevedra).
Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense).
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A Peneira
Xornal galego
de información xeral

A derradeira nota
de Rosita García Ascot

Nº 323. 1ª quincena de maio de 2002. 1,25 e.
Dirixe: Guillerme Rodríguez.
Edita: Edicións Alén-Miño.

A morte da pianista devolve a memoria de Xesús Bal y Gay
X. ENRIQUE ACUÑA
Hai días que morreu e tamén ían xa días cando as necrolóxicas
lle adicaron obrigadas liñas. Faleceu fóra do seu tempo e cando
todos os seus amigos e compañeiros de batallas desiguais quedaron no camiño. Algún na máis cruel delas como Federico
García Lorca e, outros, a modo e case en silencio. Tan ás caladas
como esta muller miuda, tan bela aos sesenta como aos dezaoito,
que se vai con cen anos. Aquela nena que cautivara a Enrique
Granados e namorara a Xesús Bal y Gay en tempo de República.
Rosa García Ascot deu en
aguantar un século e a súa douzura de vivir permitiullo. Cando
se soubo que xa non existía, foron moitos os que a daban como
desaparecida e, os máis, nin sequera sabían dela. Da muller
que emocionaba a Lorca e a Buñuel cando tocaba o piano e da
única discípula aceptada e recoñecida por Manuel de Falla.
En tempos acaidos da Residencia de Estudiantes, rua Pinar
21, un mozo galego deslumbrado pola música coñece á muller
precisa coa que poder compartir
interminábeis conversas musicais. Rosita e Xesús Bal recoñeceron co tempo que unha mirada intensa no metro foi ao fin un
contrato de amor que perviviu
por décadas superando guerras
e exilios. As visitas á mítica libreira de Shumacher, lecturas
no xardín da Residencia e concertos e máis concertos selaron
a parella nun Madrid que, ao
pouco, non poderían pasear.
Bal y Gay xa era a esperanza para a música galega e Rosita García Ascot compartía a
vangarda musical do “Grupo
dos 8”. A única muller entre Bacarisse, Pittaluga ou os Halffter
e tamén a predestinada para unha carreira musical imparábel.
Bal y Gay percorría nese
anos Extremadura e Galiza nun
vello Ford á procura do folclore
en perigo de extinción. Con
Eduardo Torner lograría salvagardar non poucas pezas populares galegas e mesmo teorizar
sobre os destinos polos que debería circular a nosa música. Era
un daqueles mozos de Lugo que
afianzara a aposta xeracional
que foi a revista Ronsel. Días de
irmandade con Álvaro Gil, Luís
Pimentel e Evaristo Correa Calderón aireados por Antonio Buxán, o músico e escritor que biografou a Rosa e Xesús e que tanto os fotografou e admirou.
Vinte sete serían os anos de
exilio. Fuxiu discretamente logo
de vivir en Ribeira a barbarie de
primeira man. Viu como foron a
por Manolo Fernández Sendón,
irmán dos seu admirado Fersen
madrileño, e soubo do destino
tráxico de tantos outros. Liscou e
con Rosita chegou de volta a un
Cambrigde que xa coñecera como lector de español anos antes.
Alí pasarían os peores días da
guerra xunto a Laura de los Ríos,
ampliando os estudos musicais,
intimando co novelista C.P.
Snow e entretendo e xogando
con nenos e nenas vascos acolli-

dos na académica cidade inglesa.
Todo antes dunha separación
obrigada, cando aceptou Xesús a
oferta que lle chega de México
para impartir clases, e Rosa viaxa
a París para ampliar a súa formación xunto a Nadja Boulanger.
Un pequeno distanciamento xa
que á altura de 1939 os dous eran
veciños transterrados na Ciudad
de México xunto a tantos outros
exilados provintes dos campos
de concentración franceses.
O maxisterio e a investigación será o traballo diario xunto
a crítica musical no diario El
Universal. Bal y Gay desentraña
o Cancioneiro de Upsala e é un
dos protagonistas da mítica revista Nuestra Música. Polo camiño, e en plena guerra mundial,
forma parte do servicio secreto
inglés desenvolvendo campañas
a favor dos aliados ou, animado
por Arturo Souto, abre con Rosita unha galería de arte que foi un
punto de encontro de músicos e
artistas. Converten o lugar nunha tertulia na que León Felipe,
Emilo Prados, Moreno Villa,
María Zambrano, Adolfo Salazar ou Remedios Varo confraternizan con Igor Strawinsky, a
máis prezada amistade mexicana de Rosa e Xesús.
Voltarán vintesete anos despois a unha España autista que
na práctica non os recoñece. O
seu tempo moderato cantabile, a
súa douzura de vivir deitaa Xesús en Ecuador 0° 0’ 0’’, a revista de poesia universal do mestre
da edición Alejandro Finisterre.
Alí retornan as lembranzas do
tempo de Compostela con Otero
Espasandín, Eiroa, Candeira e
Maside; o Lugo de Arturo Souto,
Ángel Johan, Avelino López e
Enrique Ramos ou as visitas máxicas a Mondariz e Fisterra para
procurar a historia feita e a aínda
por facer. Recordos e fame de
país para unha parella en euforia
de corpo e alma, segundo eles
mesmos gostaban de definir. Rosa e Xesús compartiron o piano,
os gustos, amistades e amores,
os espacios e as cidades.
En Granada, na Alhambra,
veulle á cabeza a Bal y Gay a
lenda galega de san Ero de Armenteira e nun domingo de
Pascua de 1962, na misa pontifical da Catedral de Santiago
oficiada por Quiroga Palacios,
pensou que gran arzebispo perdera Galiza ao ollar perto del o
porte de Otero Pedrayo.
Xentes e cousas todas doutro tempo e doutro vivir. O que
representaron Rosita García

Este quincenario editado na comarca do Condado fai referencia ao abandono no que se
encontra a Torre de Fornelos, no
concello
de
Crecente.
Tamén hai
lugar para
o comentario sobre os
resultados
da
Asemblea
do BNG da
Coruña, na que tanto
protagonismo tivo o ponteareano Roberto Mera. Outros temas
tratados son a estancia de
nenos franceses en Covelo, unha entrevista con Estanislao
Fernández sobre as Gándaras
de Budiño e un especial sobre a
Festa da Lamprea de Arbo.♦

España exterior
Nº 253. 7 de maio de 2002.
Dirixe: Francisco Gómez-Soto.

Este periódico destinado ás comunidades españolas
emigradas inclúe neste número
unha entrevista co conselleiro
de Emigración, Aurelio Miras.
Dáse conta tamén do
crecemento do rexistro de
votantes
residentes
fóra do estado, que
medrou nos
tres primeiros meses
deste ano en
case 15.000
persoas.
Ademais, inclúense moitas noticias
da actualidade española ocorridas esta semana e informacións
sobre as actividades dos diversos centros de emigrantes.♦

Dinámica R
Revista empresarial
Nº 3. Maio-xuño de 2002.
Edita: R.

Arriba, Rosita e Xesús Bal y Gay. Aquí, en 1973, fotografada por Antonio Buxán.

Ascot e Xesús Bal y Gay. Os
seus pianos permanecen e ante
eles e a súa música poderá decirse aquelo que no exilio mexicano facía pronunciar Xesús,

en galego, aos seus exilados
amigos españois, no momento
de erguer as copas e brindar:
“¡Deus que nos xunta eiqui,
nos xunte no ceo... saude!”.♦

Nunha entrevista, o delegado
da Zona Franca de Vigo, o leonés Pablo Egerique explica
como a rede de cable pode beneficiar as empresas galegas
nun breve período de tempo.
Ademais, a
revista
inclúe todas
as novidades
da empresa
de telecomunicacións R
nestes últimos
meses. Dáse
conta das vantaxes do
cablemódem
como método para navegar
pola internet a alta velocidade
e o sistema de contratos que R
dispón para as empresas e
profesionais.♦
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A presentación dun novo libro
seu ten un carácter extraordinario nunha literatura como a
nosa na que os autores lamentan non ter imaxe pública.
Debería pasar con outros autores. Cando se apuntase unha
nova obra debería haber un rumor, sería un sinal de vitalidade
da cultura, que se dera expectación. Cando iso pasa vémolo
como algo exótico cando tiña
que ser natural. O importante é
que se fale dos libros, noutras literaturas hai atención polas
obras mentres o autor non ten
tanta importancia. A imaxe pode ter unha cara negativa, o personaxe pode afogar á obra e ser
contraproducente. Por exemplo,
o libro anterior, A man dos paíños, foi moito máis discreto.
¿Por que aconteceu?
Moitos comentaban que era
moi pequena cando eu coido
que para un escritor é tamén
importante pintar cadros pequenos. Independentemente de que
escoite as críticas estou satisfeito del porque habería que medilo en intensidade de emoción.
Ás veces ponse a funcionar o
sistema métrico decimal e continuamente escoito a pregunta
de por que non fago unha novela longa e ademais dise en xeral: o que necesita a literatura
galega é novela longa. Como se
falasen de cimentos de formigón, identifican a obra sólida
coa grosa e iso é un complexo
provinciano. Eu escribín unha
novela bastante longa, En salvaxe compaña, e é das menos
lidas. A única medida que lle
ten que preocupar ao escritor é
a interior. O relato permite xogar con liberdade aínda que esixa moito traballo de intensidade, de condensación.
En cambio unha personaxe de As chamadas perdidas
mide a tristeza en ferrados.
Convértea en algo físico e
tamén ese camiño é importante.
Richard Ford emprega unha expresión da que gosto moito. Fala do “ritmo extra” que ten que
aportar a literatura, non podes
escribir a ras do chan senón un
palmo por riba ou por baixo.
Ford publicou unha antoloxía
do conto norteamericano que
mostra como é un xénero sen
complexos e algúns relatos chegan a ter igual sona que as grandes novelas. No relato a preci-

Manuel Rivas
‘Á literatura non se lle
pode aplicar o sistema
métrico decimal’
CARME VIDAL
Moitas veces lle tiveron que dicir a Manuel Rivas que falaba como un poeta. Critica a quen busque cimentos de formigón para a
literatura, fai o símil da súa obra cun farrapo portugués composto de anacos de teas e defínese como un contrabandista de xéneros. O autor de O lapis do carpinteiro, a obra máis traducida das
nosas letras que pasou ao teatro e en breve se estreará en cine,
presentouse nalgunha ocasión como un dos cinco mil mellores escritores da literatura galega. Agora presenta As chamadas perdidas (Xerais) un libro de relatos da súa “realidade subxectiva” que
expresa como ningún a vontade “de erguerse despois da caída”.
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sión dos detalles é fundamental.
¿Esa condición actúa no
proceso da escrita?
Fai que sexa un traballo que
tamén é físico. Escribir require
esforzo e acabas felizmente canso. Ten algo de puxilato e por iso
en varios relatos aparecen referencias ao boxeo. Emprégase

o ordenador e na escrita tense
que notar a punta dos dedos,
sentir unha especial excitación
cando parece que estás atinando.
A escrita é un lugar de encontro
dos sentidos e da memoria, pero
da túa e da dos outros. Cando se
escribe ten que haber concentración porque se está recibindo.

Compre estar atento, alerta.
Ao ler o seu novo libro chama a atención a forza das personaxes que, por certo, son
moitas, tal vez por riba de cen.
Cando rematei dinme conta
de que estaba moi poboado. O
máis importante nunha historia
son os personaxes porque eles
son os que fan a paisaxe e iso é
algo que vas aprendendo. Cando
tes unha personaxe ven todo dado, comezas a ver cos seus ollos.
Hai precisión pero subxectiva.
Ten máis forza porque é máis
verdade, a realidade construída
por alguén. Dáche as súas emocións. Sempre se fala do que hai
do autor na personaxe e eu creo
que é máis interesante pensar
que temos nós delas.
¿Considérase herdeiro do
conto tradicional?
Cando empezas a escribir o
máis frecuente é referirse a outros libros pero eu sitúo ese
punto máis no momento de escoitar. Cando era rapaz non había moitos libros pero si moita
xente que contaba cousas. O
conto oral ten unha complexidade estructural moi grande e
require moita aprendizaxe.
Houbo que escribir no aire moitas veces. É unha sorte ter esa
tradición e tamén o cultivo literario porque boa parte dos
grandes libros da nosa literatura
son de relatos. Está ben que sexamos un país de conto. Dieste
definiu o conto como unha unidade emotiva e a min non se me
ocorre expresión máis atinada.
En As chamadas perdidas, esas
unidades forman parte dun xogo de billar no que as bolas se
tocan unhas a outras. Sen fuxir
dos conflictos e dunha certa
violencia continua na que as
veces transcorre a historia, posibelmente neste libro se exprese mellor a vontade de reaxir,
de erguerse despois da caída.
Un escritor que vostede
admira, Mia Couto, tamén
xornalista e tamén cultivador
do relato, di que a renovación
literaria está a vir das chamadas literaturas periféricas.
É difícil que en tan pouco
tempo florezan obras como
Ganga de Antón Lopo, O ladrón de esperma de Xavier
Queipo, Trece badaladas de Suso de Toro e O sol do verán de
Carlos Casares. Cito estes autores porque expresan unha biodi-

MEMORIA PARA XOANA
Marica Campo
Unha obra fundamental
da narrativa de hoxe.

ler é ser

O PADRE SARMIENTO
Henrique Rabuñal
Un ensaio sobre os alicerces
da conciencia de Galiza.

versidade que non é doado ter
nun prazo de tempo tan curto.
Paréceme anacrónico falar de literaturas periféricas porque iso
supón que hai un centro. Mía
Couto, por exemplo, converte a
Maputo en centro e ese é un caso que mostra que a periferia é
unha invención histórica.
O que acontece é que eses
autores que vostede cita teñen difícil traspasar as nosas
fronteiras.
De acordo. Pero o primeiro
que hai que facer é que a literatura funcione en Galiza. Se a túa
xente non cre no que escribes
¿como vai funcionar fora? Ao
tempo que falamos da proxección fora temos que falar do interese dentro. Certo que é moi
difícil que se traduzan pero é
que nin temos un programa de
libros nunha televisión que naceu con ese fin. Ás veces, mesmo nos medios galeguistas hai
un canibalismo que parece que
a carne que máis gusta é a do
galego. O boom latinoamericano naceu na periferia pero apostaron por eles mesmos, e os escritores falaban uns dos outros.
Como vostede cando crea
unha escena inspirada no libro de Antón Tovar, Diario
íntimo dun vello revoltado,
que case pasou desapercibido
ou homenaxea a Avilés de Taramancos.
Cando o de Tovar é un libro
excepcional. Hai que vivir de
verdade para escribir así, cun
grande humor no medio de
amargura. En canto a Avilés
sempre me gustou a súa poesía
pero tamén lembro á persoa.
Coñecino na súa taberna de
Noia e o primeiro contacto que
tiven con el foi cando me puxo
unha cunca de viño. El era un
grande poeta e eu un aprendiz.
É como devolverlle aquela
cunca de viño.
¿Por que di que non fai
realismo máxico cando unha
personaxe súa pinta sustos?
Porque é realidade. Encántame que Antón faga maxia pero aplicala á literatura paréceme
unha etiqueta de superioridade,
o dos países exóticos, tampouco
a García Márquez lle gusta. Significa non comprender que hai
varios círculos para explicar a
condición humana. O que conto
é a realidade desde dentro, unha
realidade subxectiva.♦
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A Orquestra de Vigo debuta
o 13 de xuño cun concerto de presentación
Joám Trillo e Francisco Pérez serán os directores da nova agrupación musical
A.N.T.
A nova orquestra ensaia desde xaneiro o programa do concerto de
presentación que terá lugar o 13 de xuño no auditorio do Centro
cultural Caixanova. Se a cidade e as principais entidades sociais deciden respaldala, Vigo contará coa terceira orquestra de Galiza que
nace baixo a batuta dos directores Joám Trillo e Francisco Pérez.
Vinteseis músicos ensaian un
programa que, ademais de Mozart, Respighi e Andrés Gaos, inclúe a estrea absoluta dunha peza do novo compositor de Meis,
Emilio Lede. A iniciativa parte
dos propios músicos pero espera
contar co apoio decidido das
principais entidades que actúan
en Vigo, en especial do propio
concello, para que o proxecto se
materialice na que se chamará
Orquestra Sinfonieta de Vigo.
A agrupación de Vigo nace
cun deseño singular que a diferenciará das outras dúas orquestras que actúan no país, a Sinfónica e a Filarmónica, vencelladas ás cidades da Coruña e Santiago. En primeiro lugar, a súa
vocación é converterse nun referente musical dunha cidade
que, a dicir dos seus promotores,
conta coa maior concentración
de músicos de toda Galiza, cun
dos maiores conservatorios, cunha Escola Municipal de Música
e coa espectacular cifra de once
bandas populares só no propio
termino municipal. Parte coa
idea de recoller repertorio galego

e de novos compositores e está
formada por profisionais galegos
–na Coruña hai un só galego e na
Filarmónica, dous- dos que nace
a iniciativa de creación da orquestra. Propóñense ser a Orquestra de Vigo, e iso significaría ter nos distintos centros da cidade os lugares privilexiados de
actuación pero miran, ademais
do resto do territorio galego, para a viciña Portugal como espacio natural para dar a coñecerse
cos seus concertos. Será, polo
tanto, a única das orquestras que
nace por iniciativa privada e para a súa creación crearase unha
sociedade que albergue a propia
agrupación musical que ten como mira de futuro a profisionalización dos seus músicos.
Iniciativa
dos propios músicos
No proxecto de creación, a Sinfonieta defínese como “unha
orquestra que daría saída ás aspiracións profisionais dos nosos estudiantes de música; unha orquestra que poda pór en

Joam Trillo.

contacto directo á nosa poboación coas grandes obras do repertorio musical mundial e tamén coas obras do repertorio
histórico musical galego, alias
de servir de canle de desenvolvemento aos novos talentos
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criadores no terreo da música”.
A Sinfonieta de Vigo nace
avalada polos seus dous directores, os mestres Joám Trillo e
Francisco Pérez Rodríguez, dous
profisionais recoñecidos no ámbito da composición e dirección

de orquestras que contan ademais cunha ampla traxectoria no
ensino superior de música. Joám
Trillo é profesor superior de
composición do conservatorio
de Vigo. En 1978 fundou a Orquestra de Santiago e en 1987,
foi tamén director da Orquestra
da Comunidade Autónoma de
Galicia. Pola súa iniciativa, a
Xunta creou a Xove Orquestra
de Galicia en 1987, unha agrupación musical que conseguiu
achegar á música clásica un publico novo que enchía a multitude de concertos que ofrecia por
todo o país. Varios músicos que
formaron parte da Xove Orquestra integran agora a Sinfonieta de
Vigo. Un deles é precisamente o
outro director, Francisco Pérez
que foi clarinetista da agrupación dirixida por Trillo, ademais
de formar parte doutras orquestras como a Cidade de Barcelona
ou a Sinfónica de Galicia. Profesor no Conservatorio Superior
de Música de Vigo, Francisco
Pérez mereceu varios galardóns
como director de orquestra.
A Sinfonieta debutará o próximo 13 de xuño en Vigo e no
ánimo dos músicos que están a
ultimar os ensaios está ofrecer
un concerto de calidade que convenza ás distintas institucións e
entidades da cidade para que se
comprometan no proxecto.♦

O poeta en catalán
Marià Villangómez fina na súa Eivisa
A.N.T.
En Eivisa e despois dunha longa semana de agonía, finou o
pasado día 12 de Maio Marià
Villangómez, un dos máis grandes poetas en lingua catalana.
Autor de títulos como Elegies i
paisatges, Poemes Mediterranis ou Declarat amb el vent, Villangómez contaba con oitenta
e nove anos e levaba case corenta sen publicar poesía. Unha
antoloxía da súa obra publicouse recentemente en galego co
título Un voo de paxaros (Espiral Maior) e traducción de Xavier Rodríguez Baixeras.
Marià Villangómez recibira
o Premi d´Honor de les Lletres
Catalanes e a medalla de ouro
do Govern balear entre outras
moitas condecoracións que se
lle outorgaran como recoñecemento do seu valor literario.
Calquera referencia breve nunha necrolóxica apresurada refírese ao poeta como o creador
que mellor recolleu na súa obra
a paisaxe e o sentir de Eivisa e
Formentera. “Arraigar, coma
unha árbore, na terra: / non ser
nube levada por un ar” din os
versos dun poema de Elegies i

paisatges e pódense converter
en máxima do que sería a súa
traxectoria literaria, afincada
como poucas na súa terra natal.
Licenciado en dereito cunha
formación ancorada na Segunda
República, de seguido Marià
apostaría pola súa vocación literaria, a escrita na que se reflexarían as illas Pitiuses. Temprano
é o seu encontro coa poesía e os
seus primeiros escritos aparecerán desde 1933 en publicacións
periódicas baleares. Sen embargo, o primeiro título de Marià
chegará en 1945 e será tamén o
único publicado en lingua castelá, Sonetos mediterráneos, en
anos difíciles para o desenvolvemento literario do catalán.
Tempo despois, incluirá este título á súa obra catalana cunha
versión na súa lingua.
Illas que son continentes
de beleza
Elegies i paisatges, publicado
en Eivisa no 1949, introduce o
seu nome nunha poesía catalana
que xa nunca abandonará. Virán
despois Terra i somni, Els dies,
Els béns incompartibles, Sonets

de Balansat, La Miranda, El
cop a la terra e Declarat amb.
el vent, que porá fin a súa obra
poética en 1963. A pregunta repetíase moreas de veces como
non podía ser doutro xeito diante dun dos grandes da poesía catalana. Os anos pasaban convertíndose en décadas e Villangómez continuaba sen regresar ao
que sería o xénero literario que
o consagrara. Ante a insistente
pregunta de por que non volvía
a publicar poesía, Villangómez
respondía simplemente que xa

non tiña necesidade de dicir nada máis. Sen embargo, a súa figura seguía aparecendo en numerosos actos culturais e a súa
sinatura continuou dando ensaios, prosas e traduccións, unha faceta tamén moi aplaudida
do creador de Eivisa. En prosa é
autor de Algúns escrits sobre les
Pitiuses (1981), e da súa querencia pola lingua nace aínda
no franquismo o Cus d´iniciació a la llengua (1972).
Aristófanes, Shakespeare ou
Bertold Brecht foron algúns dos

autores que traduciu ao catalán.
“A súa aportación ten unha
dimensión universal: a expresión poética da fonda vinculación entre cada persoa e o seu
lugar, entre todo un pobo e a súa
terra. Villangómez é sobre todo
o descubridor poético desta relación, que soubo expresar superando calquera contemplación
localista, unha linguaxe que foi
capaz de transfigurar a nosa lingua catalana, tantas veces menosprezada”, explica Isidor Mari no prólogo de Un voo de paxaros, a antoloxía do poeta publicada en galego. Isidor Mari
considera asimesmo que Marià
Villangómez outorgoulle a Eivisa e Formentera “unha dimensión literaria insospeitada, convertíndose en enormes continentes de beleza”.
“Se dicimos, é que temos
que morrer. / A poesía namorada/ dunha lingua é máis poesía/
porque a sabe caduca. Pasan/
homes e falas, estremece/ a poesía así aferrándose/ a unha
música morredoira.”. Son versos de Declarat amb el vent, o
xa derradeiro poemario de Marià Villangómez.♦

XULIÁN HERNÁNDEZ

20 ANOS DESPOIS

ARANTXA ESTÉVEZ

Quedamos perto do local de
ensaio, o mesmo de sempre
na cidade de Vigo. Ser cantante outorga certos privilexios,
así que mentres o resto do
grupo ensaia, Xulián Hernández repasa connosco o que
dan de si vinte anos de Siniestro Total. Acaban de poñer nas
tendas ¿Quienes somos?,¿
De donde venimos?,¿A donde
vamos?, título dun dos seus
temas máis coñecidos e título
tamén deste álbum triple. No
primeiro, temas en galego para o Xabarín e cancións en directo desde o parque vigués
de Castrelos e, no último, colaboracións variadas con outros artistas. “Simboliza un
pouco cara onde podemos ir,
como unha bola de cristal. Pero isto non é un disco de homenaxe. Diso fuximos”, sinala
horrorizado. “Unha das cousas máis punk que fixemos
nesta vida foi convidar ao Coro Clásico de Vigo a cantar
Cuanta puta y yo que viejo.
Ensaian nunha igrexa, así que
imaxínate o que puido pensar
o cura os días antes do concerto en Castrelos”.
Para Xulián Hernández que
o grupo estea permanentemente en crise xoga a favor da
súa existencia. É dicir, non saber que vai acontecer provoca
finalmente que a banda siga
viva. “Os cambios de discográfica, a entrada de xente nova, etc., impulsa a creatividade. Se catro tipos nos apalancamos entre catro paredes e
facemos sempre o mesmo
acabariamos moi aburridos.
Por iso, facemos cafradas e
somos dispersos. A historia

do Blues, as colaboracións
con Manquiña ou o do Coro
Clásico son ese tipo de actividades que nos salvan. Agora
estamos moi ilusionados coa
entrada do novo baixista. Ten
vinteoito e baixou a idade media do grupo unha burrada”,
sinala o cantante de Siniestro
que considera fundamental
non relacionarse só con xente
do mundo da música.
Pégalle a risa cando lle
preguntamos se os músicos
pensan na xubilación e asegura que nese aspecto hai
total descontrol. O futuro
non se deseña, senón perdería o interés. “Somos un grupo de rock con certas limitacións. Esas poucas cousas
que hai que ter claras sabémolas. Pero do resto, non.
Asi xurdiu A Historia del
Blues que se foi convertendo
case nunha obra de teatro.
En fin, ganas de líala, que si
temos moitas. Atopamos co
problema dos cartos para estas aventuras, que hai que
seguir pelexando por eles”.
Avergónzase un pouco
cando lle recordamos as súas
múltiples facetas, desde escribir un libro ata actuar nunha película porno. Bótase a
culpa a si mesmo por non saber dicir que non nunca. Tamén recoñece que ás veces
se pasa tanto de irónico que
cae no chiste fácil. “Pero tampouco pasa nada. O que non
me gusta é caer en tópicos.
Queremos criticar a parafernalia do mundo musical, do
rock and roll, da cultura de
masas. A ironía é un arma para poder falar de moitos te-

mas sen ter problemas, por
exemplo, legais”. Aínda que
se ri e unha non sabe se fala
en serio ou en broma, recoñece que a corrección política
leva camiño de converterse
en censura. Ata o punto de
que hoxe non poderían compoñer un tema como Ayatollah, visión humorística da revolución iraní e do Corán.
“Vale, hai que ser educados,
pero sen pasarse”.
A conversa deriva no pirateo musical e aí si que pon cara seria. Hai varios problemas. A industria foi un desastre no cambio do vinilo ao CD.
Non se baixaron os prezos
dos discos cando baixaron
os custes de producción. O
problema non é que ti graves
un CD para un amigo, iso fíxose sempre xa cos casetes,
O problema é unha industria
paralela mafiosa que se aproveita tamén da inmigración
para vender. O que leva a
maioría dos cartos non é
quen vende na rúa os CDs.
En Madrid hai xente vendendo discos diante dos xulgados da praza de Castilla. Así
que tamén hai moita hipocresía. As compañías non teñen
nin idea de como enfrontarse
ao problema. Si, campañas
de concienciación. Moi ben,
¿pero que concienciación vale entre un disco de 20 euros
e outro que custa cinco? O
que hai é que baixar os prezos e coidar os libretos. Agora si que se decatan de que
os discos teñen que ir bonitos. Hai uns anos cando propuñas un deseño especial para un disco, dicíanche que iso

‘¿Que son as Cíes?’
Vinte anos dan para un libro de
memorias. Posiblemente incluiría
as visitas a América e a cara que
se lle quedou ao grupo ao ver como rapaces de Lima coreaban as
súas cancións. “Preguntaban todo
porque non entendían moitas expresións. ¿Que son as Cíes?
¿Que é Samil? ¡A saber como interpretaban o que diciamos! E tiñan que pagar unha boa pasta polos discos, que eran de importación”. Os recordos tamén inclúen
a todos os que pasaron por Siniestro e que por diferentes razóns
xa non están. O triple disco tamén
é unha homenaxe sen exclusións.
Por suposto, tamén ao público que envellece con eles. Aínda
que Xulián Hernández explíca-

nos que por un lado están os maduros e por outro, os rapaces.
Conta como nos últimos concertos había “nenos de dezaoito
anos” e como algúns concellos
prohiben a venda de alcohol en
recintos nos que hai actuacións.
“A paranoia chega a tal punto
que no concerto de AC/DC en
Madrid non se vendía alcohol.
¡AC/DC! Pasou o previsíbel, todo
o mundo con petacas e unha nube de fumo de porros abraiante”.
Preguntámoslle se recorda
como era el no ano 1981, como
vía o grupo. “Era novo, só quería
pasalo ben e o grupo era un desastre. Vigo era tristísimo, non
había bares onde escoitar música. Faciamos aquelas cancións

bromistas por necesidade pura.
Non había nada na cidade. Con
dicirche que o Quiosco das Almas Perdidas, un bar de mariñeiros, era un sitio de marcha. En
Madrid xa había músicos, había
máis actividade cultural. ¡Pero é
que acababa de morrer Franco
como quen di! Caímos ben en
Madrid, porque aos cataláns non
os aturan e aos vascos, xa se sabe, perigo. En cambio, con nós,
como que eramos graciosos”.
Antes de despedirnos queremos
saber se chegarán ao vintecinco
aniversario. “Ese non o imos celebrar porque en números romanos ten esa V que non queda
ben. Pero o trinta, coa triple X,
vai quedar moi chulo”.♦
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XAN CARBALLA

Viste de negro, a cor preferida polos punks hai vinte anos. Xulián Hernández cumpriu xa
os corenta, a metade deles con Siniestro Total, pero sigue tendo “ganas de montala”.
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Falo só
BIEITO IGLESIAS

A

bro o xornal e,
nas últimas
páxinas
reservadas prá cultura,
atopo unha terna de
candidatos á Academia
(Manuel María, Xosé
González e Daniel
Cortezón). A auténtica
noticia está noutra
sección: Susana Fortes
conta que vén de
Lisboa, de pasear co
seu editor portugués. O
meu editor portugués,
velaí unha declaración
imposible prós autores
galegos (xa mo advertiu
un colega: Se non te
chamas Juan Manuel,
date por fodido), ao
alcance sen embargo de
plumas castelás de
media táboa pra baixo,
á altura do Rayo
Vallecano ou así. Cómo
é que as editoriais nosas
non teñen feito alianzas
coas vascas e catalás
–esa sería a única
Galeusca plausíbel–;
cos selos librescos
lusitanos –¿estamos
perto do grande
Camões, como quería
Pondal, ou apenas das
económicas toallas de
Valença do Minho?–;
mesmo cos irlandeses, á
maneira dos grupos de
música folque que
gravan e tocan na Terra
da Arpa. Se todo o
anterior resulta
quimérico e debemos
gobernarnos sinn féin
(irlandés: nosoutros
sós), conviña sabelo.
Daquela asumamos que
os galaico-parlantes
somos unha minoría
nacional, estranxeiros
no chao onde fomos
nados, e pasemos a
tácticas de reserva
india. Se non
competimos no
Mercado nin no Estado,
orfos de imperio
(poder) e capital,
quizais haxa que
resistir a Custer co seu
Sétimo de Cabalería
fundando ikastolas,
fumando a mala idea en
cachimbo e
conducíndonos como
cabalos chimarrós.
Descarto arrincar
cabeleiras a pesar de
que, polo visto, o pelo
destas partes é de
suprema cualidade e
ten fácil saída no
mercado internacional
de perrucas. Academia,
Día das Letras e demais
alpendres simbólicos
veñen sendo simples
consoladores ou
carallos franceses, que
así se nomeaban tales
tarecos na cantiga de
♦
escarño medieval.♦

A ALTERNATIVA OURENSÁ
AO FESTIMAD
A. ESTÉVEZ

¿Para que ir a Móstoles a padecer calor, longas ringleiras para
as bebidas e prezos abusivos? En Ourense organizan o Festival Burgas a mesma fin de semana que se celebra o Festimad.
Á praia fluvial de Oira acuden
os ourensáns cando o calor
abafa e apetece unha cervexa
ao lado do río ou un baño para
esquecerse de que os termómetros marcan os 40 graos.
Este ano é o espacio escollido
para a primeira edición do Festival Musical Burgas, unha proposta de Malata Produccións á
que o concello deu o visto bon
para os días 24 e 25 de maio. O
programa non está nada mal se
se ten en conta que a entrada
para un día custa 12 euros e o
abono para os dous 18. A
acampada é gratuíta e habilítase un escenario para grupos
galegos ao que se poderá acceder de balde. Só falta que
acompañe o bon tempo para
completar a fin de semana.
¿Pero cales son os atracti-

vos do cartel do Festival Burgas? Se houbera que nomear
un cabeza de pelotón este sería
o grupo Big Soul, que tamén forman parte do Festimad xunto a
Rammstein e Jamiroquai. O trío
californiano visita por vez primeira Galicia e de seguro que será
o gancho da xornada do 24. O
directo de Caroline Wampole,
Kelleth Chinn e Deane Jenkins é
unha festa: dos seus discos Big
Soul e Love Crazy extráense
unha morea de cancións pegadizas coas que a cantante non
para de dar chimpos (algun dos
temas moi coñecido polo anuncio televisivo dun fixador de pelo). Agora teñen nas tendas o
disco Funky Beats nº 1, que fai
referencia ao estilo que os inspira. Gozan de maior éxito en Europa que na súa casa, especial-

mente en España, onde sorprenderon a todos coa súa actuación no Doctor Music de Pirineos de 1997, e en Francia, onde acadaron o segundo posto
das listas de venda ese mesmo
ano.
Será o prato forte, pero haberá entrantes e postres, ademais de actividades que a organización do festival prepara para que ninguén se aburra. O primeiro día, xunto ao trío californiano, actúan os Macaco e os
galegos Moon Cresta. Xa o sábado 25 é o turno dos lisboetas
Zen e de Alberto Bundi e a Turma Angolo Galaica. O músico
angoleño, chegado a Galicia a
mediados dos noventa e que
formou este grupo con músicos
dos Papaqueixos, estase facendo indispensábel en toda

canta festa se monta no país. A
noite non remata ata que cante
Rosendo, recen chegado do
Sahara e de novo na estrada co
seu disco Canciones para normales y dementes. Para todos
eles están dispoñíbeis as entradas do festival en 25 tendas galegas e do norte de Portugal.
A un dos escenarios só subirán músicos e actores galegos.
Por alí pasarán Trut 69, Piti
Sanz, Hijos de Caín, Zootropo e
Magical Brothers, ese dúo cómico formado por Luís Tosar e Cesar Martínez “Goldi”, que se expresan nun idioma semellante
aínda que non idéntico ao inglés. A organización anuncia
máis sorpresas pero haberá que
ir ata Ourense para descubrilas.
Non se queixe, é moito máis
perto que Madrid e ademais es-

GARRINCHA
A V E R Q U E C H E PARECE...

“MEODORO, O MOZART DA
POLÍTICA NACIONAL”

VAMOS, MEODORO...
MOZART ERA UN XENIO QUE
AOS 10 ANOS XA ESCRIBÍA
Ó P E R A S E C O N C E R TO S

BOH... EU AOS 4 ANOS XA LLE
ROUBABA OS XOGUETES A CUSI,
E OS CARAMELOS DO NADAL
VENDÍALLOS AO MEU CURMÁN
ABEL AO DOBRE DO PREZO.
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G o z a r d e B a r ce l o n a co n G a u d í
PAULA BERGANTIÑOS

A celebración do Ano Internacional Gaudí, no 150 aniversario do seu nacemento, é unha
ocasión envidiábel para coñecer e redescrubir os engados de Barcelona. A conmemoración
inclue un amplo programa de actividades e, como non, visitas inéditas as súas creacións.
Barcelona é a cidade
que concentra a maior
parte da obra de Antoni
Gaudí e neste 2002
ofrecese como a guía
perfecta para coñecer o
quefacer deste arquitecto con profundas conviccións relixiosas e catalanistas, referente da
escola modernista. A
columna vertebral do
Ano Internacional Gaudí, que se presentou en
Compostela estes días,
van ser as exposicións ao redor de trinta- que
se aproximan a súa figura desde diferentes
perpectivas. Aspectos relacionados coa súa obra, pero tamén coa
época na que viviu e a admiración
que espertou en artistas como Miró e Dalí, e que o homenaxearon.
A oferta inclue tres grandes
mostras que teñen un peso especifico e singular. A primeira delas
Gaudí. A búsqueda da forma forma. Espacio, xeometría, estructura e construcción pode verse no
Saló del Tinell del Museu
d´Història de la Ciutat do 21 de
marzo ao 29 de setembro. Outro

punto da cidade, o Centro de Cultura Contemporánea, albergará do
31 de maio ao 8 de setembro o
Universo Gaudí, con catrocentas
obras que exploran a súa relación
con diferentes correntes artísticas
de fins do século XIX e principios
do XX. A terceira das grandes exposicións do ano, Gaudi Arte e
deseño, destaca o coidado que lle
adicaba ao deseño de mobeis e de
todo tipo de obxectos e poderá visitarse do 18 de xuño ao 24 de setembro no Centro Cultural da Cai-

xa Catalunya, en
La Pedrera.
La Pedrera e o
Park Güell, son as
dúas obras do arquitecto que foron declaradas
Patrimonio
da
Humanidade. Paso obrigado son
tamén
outras
construccións asinadas por el na cidade. Desde as farolas da plaza Real e do Pla del Palau, á Sagrada Família, o Palau
Güell, Casa Calvet, Casa Vicens, a Torre de Bellesguard, o Col-legi de les Teresianes, as Portas da Finca Miralles e Güell , os Pavellóns da
Finca Güell ou a Font d`Hércules. Para non perderse nengunha
destas visitas, o Barcelona Bus
Turístico preparou unha serie de
paradas especiais que permitirán
acceder ás diferentes criaturas do
arquitecto e tamén a todos os espacios que organizan actividades
durante estes meses. Lugares aos
que normalmente pode acceder o

público e outros, como a Casa
Batlló, que abren por vez primeira as súas portas.
O Ano Internacional Gaudí
está organizado polo concello de
Barcelona, a Generalitat de Catalunya e o Ministerio de Educación, Culura e Deporte, coa participación de multiples institucións e entidades. Ademais das
exposicións e do atractivo da
propia cidade, para o que desexe
ampliar os seus coñecementos
sobre o arquitecto masón, o programa inclue ciclos de conferencias, seminarios e congresos, asi
como cursos de postgrao de verán e de segundo ciclo, e un conxunto de talleres escolares e actividades educativas destinadas

aos máis novos.
A música tamén vai ter o seu
espacio, ao igual que a danza e o
teatro. Destaca a estrea o 23 de
setembro do musical Gaudí que
percorre a súa vida e obra. Unha
gran Festa Gaudí, o día 1 de xuño, marcará o punto culminante
das actividades do ano. Nesa
noite a Sagrada Familia será o
escenario dun espectáculo de luz
e pirotecnia. E no mes de setembro, o dia 21, tamén se celebrará
outra actividade festiva, enmarcada nas festas da Mercè 2002.
Desta volta serán os castellers os
que se ergan sobre o templo,
ainda en construcción, para demostrar o paralelismo entre as
torres humanas e o edificio.♦

RESTAURANTE

República
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Parvo
é o que dice
parvadas

Sitios

C. Vida l

XURXO G. LEDO

S

eñoras e señores, hai
que foderse. Parecía difícil superar a estupidez
e a arrogancia dalgúns personaxes pero polo visto aínda
se pode ser máis chulo.
O tal José María Aznar
agora gosta de decir que a
culpa da inmigración é do
socialismo porque non aporta
solucións e non actúa con
responsabilidade.
Habería que preguntarlle a
este cativo do museo dos
horrores, que é o que quere decir con socialismo; ao mellor
refírese ao nacionalsocialismo.
Dende logo isto xa é o
colmo. Outro elemento singular é o individuo Jiménez Losantos. Autoproclamado
xornalista, alterna a COPE
con algún xornal do estado de
corte independentista (El
Mundo menos País Vasco,
Cataluña e Galicia) que se caracteriza por ser o azote de
Fidel Castro, dos comunistas
e dos infieis de esquerdas.
Xuntos (con Juan Pardo)
estes dous corazóns latinos
poderían concursar en Eurovisión con cancións de letras
tal que así:
● A culpa do paro é dos sindicatos e non do Cha Cha Cha
● Os pobres son pobres porque non queren traballar
(gratis)
● A guerra civil empezouna
un tal Carrillo (non Mari
Carrillo)
● Bin Laden é Fidel Castro
disfrazado de mouro
● A direita sempre loitou contra a escravitude (ilegal)
● Os inmigrantes son “progres”
que se disfrazan para xerar o
caos (urbanístico)
Vai resultar coas manifestacións van os ricos e os
liberais, incluso
descubriremos coa merda
que producimos entre todos,
límpana os banqueiros, os
executivos e os membros da
conferencia episcopal. ¿Imaxinádesvos a Botín limpando
o retrete e coa corbata
colgando?
Os direitos dos obreiros
sempre foron defendidos polas multinacionais e por xornalistas intelectuais que se
presentan ás eleccións en Cataluña co Partido Socialista
Andaluz (Jiménez Losantos),
pero que podería presentarse
con Blas Piñar.
A sanidade e a educación
gratuita inventárona os falanxistas coma José María
Aznar, ou mesmamente o seu
pai, que escribía gabanzas a
Adolfito Hitler.
Ten moita razón Eduardo
Galeano cando di que p
Mundo está o revés. Calquer
día vemos a Álvarez Cascos
pescando troitas cun xeque
árabe e dicindo que reza a
Alá na intimidade.♦

Do día á noite na Auriense
“¿Un café, Paulo?”. Ás cinco da
tarde o camareiro chama á xente
polo seu nome. É a hora da apertura do café Auriense que leva o
apelido “cultural” en Ourense, pero que ninguén se asuste. Nin lle
van facer un exame á entrada nin
terá que poñerse a ler un libro na
mesa. O local é un espacio tranquilo nas tardes, situado no Correxidor polo que antes de entrar é
obrigado atoparse con ese Otero
Pedraio de formas curvas e ocas
que preside a praza. Unha vez
dentro un pode relaxarse escoitando jazz, música étnica, rock
and roll, folk, etc. A ese volume
no que os sons son audíbeis pero
sen provocar molestias. Que é o
que procuran a maioría dos habituais nas tardes do Café Auriense.

Hai máis de dous anos que
a Agrupación Cultural Auriense, histórica na cidade, comezou a buscar un revulsivo, un
novo enfoque para dinamizar a
asociación. Tiñan un local,
¿pero que se podía facer? Xosé
Taboada e David Paz asumiron
a reforma dun espacio que esmorecía e convertérono nun
dos locais máis concorridos da
cidade das Burgas. Non é un
bar de copas convencional.
Aquí é raro o día que non hai
programación: que si concurso
de xadrez, que si Carlos Blanco contando contos, que si cata
de viño organizada polo consello do ribeiro, que si celebración do 25 de abril ata a madrugada, etc. Non só os colec-

tivos da cidade atopan aquí un
escenario para as súas actividades. Os artistas novos expoñen
as súas obras de fotografía e
deseño nas paredes da Auriense ou nas mesas cuxos vidros
serven de trinque. Pero, reiteramos, non teman entrar aínda
que non teñan ningunha actividade cultural que ofrecer. Se
simplemente quer ler o xornal
tomando un café ou unha pinta
de cervexa, é o lugar adecuado.
A noite cámbiao todo. As luces baixan de intensidade e comeza a encherse de xente. Xa
non é posíbel chamar aos clientes
polo nome. Se algo tiñan claro
tanto Xosé como David é que,
sen perder o horizonte de defensa
da cultura, este café tiña que estar

aberto a todos: aos veciños, aos
turistas, aos pais que merendan
alí cos seus fillos, aos profesores
británicos que traballan en Ourense e lembran coa pinta diante
o seu pub, aos rapaces de Galiza
Nova que o teñen como punto de
encontro, aos compañeiros da
hostelería local, aos universitarios que comezan alí as noites dos
xoves, etc. Para os que coñeceron
o local antes da reforma, é difícil
recoñecer a actual Auriense. A
noite todo cambia; algúns non se
moven da barra en horas e hai
que darlles o aviso do peche. Ás
veces non é doado, sobre todo
cando os da parte de atrás, cheos
de licor café, sacan de pandeireta
e gaita. Entón, si que non damos
saído da Auriense.♦

Meu Santo, Miña Santiña
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Santo Pascual Bailón, un devoto bailarín
Segundo se conta, Pascual era un
artista bailarín que, cando lle faltaban as palabras para expresar os
seus sentimentos, bailaba unha xota aragonesa fronte ás santas imaxes. Para que despois digan que os
bailes son invento do demoño.
l era natural de Torre Hermosa, en Zaragoza, onde
nacera un día de Pascua
de 1540, e por iso os pais decidiron poñerlle o nome de Pascual.
A aureola mística vénlle de cando, sendo un cativo de poucos
anos dedicando ao pastoreo, xa
levaba con el un caxato onde esculpira unha imaxe da Virxe, para
lle poder rezar nalgunha hora libre; pero tal era a súa devoción
cristiá, que mesmo cando oía as
campás da igrexa do seu pobo tocando para indicar que estaban na
consagración, el axeonllábase para honrar tan solemne momento;
e o amo do rabaño de ovellas,
véndoo tan devoto aseguraba,
medio en broma medio en serio,
que para este mozo a mellor paga
extra era que lle permitise asistir á
misa en día laborábel.
Verdadeiramente, as cousas

E

da relixión non lle disgustaban, e
daquela, coidando que a mellor
carreira é a vocacional, decidiu
concursar como lego dun convento franciscano, onde realizar
a única ambición da súa vida: rezar e adorar a Sagrada Forma.
Con vintecinco anos, despois
de acadar uns rudimentos de lectura, Pascual viste o hábito de
san Francisco e desempeña cargos de mandadeiro, porteiro, cociñeiro ou varredor; pero en cada
momento que tiña libre, do día
ou da noite, o monxe entraba na
capela do convento e pasaba as
horas mirando para o Sagrario e
imaxinando a Xesús alí presente
e falando con el.
ando os demais freires
se erguían pola mañá,
encontrábano fronte o
altar maior, coa mirada perdida
na Sagrada Forma. Cando ao final da xornada todos se retiraban a descansar, el aínda ía á capela e ficaba enfeitizado cara o
Sagrario.
A cousa chamaba a atención,
pero como por eses anos corría
polo país unha aura de misticis-

C

mo, avivada pola Contrarreforma, os veciños do convento e
moitos dos freires chegaron a tomalo por santo e agardaban del
algunha excentricidade de místico. Por iso, o día que o viron
diante dun cadro da Virxe, bailando unha xota, ninguén se quixo pronunciar.
—Pero home, ¿onde se viu
un freire bailando?
—Quedara sen palabras e
mostreille o meu amor como mellor se me ocorreu.
aquela, Pascual non sé
se gañou o alcume, demostroulle a todos que
se outros facían poesías ou tocaban doces melodías, el bailaba, que tamén era unha forma
artística de expresar os sentimentos.
Cuberto coa aura de místico, propagaba diante de todos
cal era a súa maior ilusión: ver
e falar con Xesús cando se fai
presente na Eucarística. E de
tanto repetir o seu desexo, a
ninguén lle estrañou que certo
día, no intre da consagración
cos ollos fixos na Sagrada Hostia,

D

berrase para asombro de todos:
—¡Mirade!, ¡aí vén! ¡Aí está!
Ese día todos ficaron convencidos de que Pascual vira a Xesús sorríndolle desde aquel anaco de pan branco.
Tan convencido estaba da
presencia de Xesús na Eucaristía, e tanto e tan claramente porfiaba sobre o tema que, cando a
corrente calvinista ameazaba os
preceptos romanos, escollérono
para viaxar a Francia a predicar
sobre a presencia do Fillo de
Deus no intre da consagración.
al era o seu convencimento, que cando o seu cadáver estaba exposto sen a
tapa do cadaleito, moitos dos que
o velaban víronlle abrir os ollos no
intre en que soou a campaíña de
levantar a El-Señor, e aínda despois de enterrado, algún devoto
que se acercou ao seu sepulcro,
oíu uns golpiños na tapa da campa,
como anuncio de que a morte non
puidera con el, que cría firmemente na resurreción; e de feito, cando
ao cabo de varios meses se abriu o
sepulcro, o seu corpo permanecía
incorrupto.♦
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Anacos de Borobó
O exemplo de Ramón García Briones

Iolanda
Castaño
‘Quero abrir na
televisión unha
fiestra á arte’
A.N.T.
Vai presentar un programa
cultural na televisión. ¿Como xurde este proxecto?
A proposta é miña e foi
aceptada pola TVE-2 en
Galicia. Así que se emitirá
todos os luns a partir do 20
de maio ás sete e dez. Dirixirei e conducirei este espacio de media hora no que
tratarei de reflexar os movementos máis vangardistas
e rupturistas que se están a
dar na cultura galega. Manifestacións que, pola influencia que teñen as iniciativas de fora, non son coñecidas para o público. Falo
de videocreación, artes
plásticas, etc. Non haberá
literatura como tal, pero si
os recitais poéticos que son
case unha forma de espectáculo visual. O programa
chámase Mercuria. Gústame porque é un nome sonoro e o mercurio é algo preciso pero tamén moi tóxico.
¿Como artella o programa?
Quero que sexa dinámico, innovador e, polo tanto,
darase unha mistura de xéneros: reportaxes, entrevistas, etc. Buscaremos os artistas no seu taller e emitiremos imaxes que impacten
ao público.
Vostede que se adica a
escribir, ¿non teme á televisión?
En canto elaborar textos,
é algo familiar polo que estou cómoda. No aspecto audiovisual, prepareime un
curso este ano na Escola de
Imaxe e Son da Coruña.
Ademais, hai que atreverse,
lanzarse aos riscos. Espero
facer un bo papel.
Nos tempos que corren
a TV é vista case como inimiga da cultura.
Sen embargo, pode ser
unha grande difusora. Eu vexo ese oco nas televisións, a
pouca adicación que teñen á
arte en xeral. Así que a ver
se abrimos unha fiestra para
que os espectadores podan
coñecer as propostas artísticas máis rupturistas.♦

Os alcaldes de Vilagarcía, do meu
tempo aínda non de todo esquecido, van enleándose aquí, coma gaviáns de cereixas, conforme a miña peculiar técnica xornalística.
Aínda que non pretendo convertir
iste exemplario noutro novelo dos
anacos, onde se vaian enrolando
os personaxes no fio da envolvente narración. Pero agora imponse
na cachola borobesca, posta aínda
na Area Longa, o recordo do personaxe arousano que máis me
simpatizou daquela, e que tanto
influiu coas súas ideas económicas adrede de Galicia nas que tiveron o seu acougo na Noite e en
Chan: chamábase Ramón García
Briones e xamáis poido ser alcalde de Vilagarcía de Arousa.
e ben puido selo, na historia que nunca foi,
igual que o seu homónimo e supoño que parente, D. Valentín Briones, o fora no derradeiro concello republicano. Pois
Moncho García Briones, galeguista de corazón e oposto nidiamente a tiranía de Franco, era
durante os anos do medio e do
tardofranquismo unha autoridade natural e libre na súa vila, sen
ter outro posto que o de oficial
maior da Xunta de Obras de Porto. E o seu prestixio extendíase,
en valos, ata Santiago de Compsotela, Madrid, Bilbao...

S

■ A FRUSTRADA PAPELEIRA.
Coñecín a García Briones, tal coma
teño contado falando de Iglesia Alvariño, o día do 1947 que fun a Vilagarcía, leda de navios, para mercar Cómaros Verdes, recén saido do
prelo, por cinco pesos. Acompañaban a Aquilino, na súa tertulia a pé,
da confiteria proxima ao peirao,
dous homes que aínda descoñecía,
e que logo serían os prototipos para
min nas súas respectivas ilusións:
Moncho Briones na economía, Manolo Pesqueira na pintura.
Nunca, nunha soa ronda de
albariño, fixen dunha vegada tan
incondicionais amigos.
A relación con García Briones
consolidouse axiña co gallo da
proxectada instalación da Papelera no meu pobo cesureño, á beira
pontevedresa (ou portuguesa) do
rio Ulla. Os cesureños, empezando por meu pai, don Víctor, estabamos ilusionados con aquela posibilidade de industrialización do
Ullán. soñábamos coa grande fábrica de papel coma se fose unha
panacea; sen pensar no desastre
ecolóxico que significaría.
Moncho Briones, coa súa excepcional mente de planificador
arousano, sumouse deseguida ás
cándidas arelas ullanesas, que
atoparon no tecnócrata vilagarciano seu singular teórico e o millor divulgador nas columnas da
Noite, onde eu arrimaba os tizóns
á nosa sardiña, e que se abriron
gozosas ao talento planificador e
propaleiro de García Briones.
Mais, Xosé Mª Castroviejo, no
Pueblo Gallego que dirixía, adiviñou coa súa intuición poética, que
a proxectada instalación da Papeleira sería unha calamidade para a
Terra de Iria: que o Ulla quedaría
cheo de lixo e o cheiro chegaría
máis alá de Caldas de Reis, casi

García Briones foi o grande impulsor da idea de crear o Iberpor to en Vilagarcía.

ata Pontevedra, coma sucedería
despois por unha causa parecida.
A Castroviejo non lle faltaba
razón e frustrouse, afortunadamente, o proxecto dos señoritos
de Bilbao (un diles, o burgalés
Gervasio Collar, sería pronto o
primeiro presidente do Banco hoxe en entredito, nacido fóra de
Vizcaya, antes pois que Paco, o de
Chantada), pola que tanto equivocada esperanza tivemos os veciños do meu utópico Extramundi.
■ O PLANIFICADOR AROUSÁN.
Nen embargantes, a febre proxectista, planificadora, de Briones
non enfriou. Todo o contrario,
pois aínda se quentou e acentuou
máis co contacto con aqueles exabogados do Estado, Collar e
Chapa, postos ao servicio da Papelera e do Banco de Bilbao, así
como cos demais executivos que
se foi tropezando Moncho nas súas incansábeis xestións.
ois Ramón García Briones semellaba, polo seu
aplomo e a súa rexa personalidade, un executivo de altura. Non se acollonaba o oficial
maior do porto arousán, cando
discutía cos poderosos financieiros ou coas prepotentes xerarquías do Movimento e do Estado.
Home moi liberal e anglófilo, tiña, non obstante, un aspecto teutón de mediana estatura, co cabelo sempre rapado, que me induciu
a alcumalo, nun anaco, co titulo
de bon kaiser da Area Longa.
Aínda que o seu imperio reducíase ao ambito local da súa
comarca, coma propulsor de canta iniciativa económica ou cultural se desenrolaba nela. Sempre
optimista de convencemento, encadeábanos Briones coa certeza
da doada execución dos seus estupendos plans; imaxinados polo
seu enorme talento pra mellorar
a organización do seu país, e medrar moitísimo a riqueza do seu
valle-inclanesco Mar Tirreno e
as súas terras adaiacentes.

P

Así surxe o seu admirábel proxecto de La gran comarca compostelana, que apareceu publicado
na Revista da Economía de Galicia (Maio-Agosto de 1959). Unha
grande comarca natural constituida por outras máis pequenas: a de
Santiago, dende Muros e Noia, ata
Arzúa e Melide, comprendendo a
Mahía, a de Tabeirós, incluidas a
da Ulla e a de Deza, ata Cuntis; e
a da Ria de Arousa e mais o Ullán.
antiago, a medieval e futura capital de Galicia,
serían xa, no proxecto de
García Briones, a dunha virtual
provincia. No seu concello e nos
xornais composteláns tivo excelente acollida a idea brionesca
que non dou tempo a levarse a
cabo, pois se precipitaron. Pero
aínda tivo o noso Kaiser marxen
pras concebir un novo plan, cuxa
realización revolvéu Roma con
santiago, ou máis exactamente
Madrid con Pontevedra, na etapa
desenrralista dos Lópeces: Rodo,
Bravo de Letona...,
Concretóuse esa nova, ou renovada idea de Moncho Briones,
no seu estudio titulado El Iberport y su complejo industrial
anexo. Fixo unha amplísima recensión diste orixinal traballo,
Gonzalo Fernández (non de la
Mora) no primeiro número de
Chan. O seu longo epígrafe dá
idea do inagotábel ideador: “Galicia ante o ano 2000. Un grande
complexo portuario industrial solucionaría os seus graves problemas económicos. Facilitaría ademais a integración de España en
Europa. Nel terían cabida: O Porto depósito. A siderúrxia. Unha
nova refinería. Outras moitas industrias básicas. No criterio dos
técnicos, é favorábel a localizar
na Ría de Arousa a grande lonxa
europea de primeiras materias.”
Os soños de Ramón García
Briones foron esvaéndose malia
a inalcanzábel persistencia das
súas xestións nas altas esferas do
poder, conforme o panorama po-

S

lítico ía converxendo coa Galicia
real que alborexaba co reinado
de Juan Carlos I. Para adaptarse
ás novas circunstancias e conducidas no posíbel, idearon Ramón
Piñeiro e García Sabell, xunto
con Fernández Albor e outros
afíns a Realidade Galega, que
contou con García Briones coma
o seu máis experto previsor do
seu futuro económico. Ven a ser
a despedida política dunha persoa cabal, e sempre ilusionada,
que xamais foi, lastimosamente
por certo, un home público.
Experimentou, por entón,
Briones a máxima desgracia, que
foi a morte da sua filla. Refuxiou a
súa inmensa pena, consagrándose
xa xubilado á presidencia do magnífico Liceo de Vilagarcía organizando múltiples actos culturais.
Cando o Día das Letras Galegas estivo adicado a Iglesia Alvariño, coincidindo co seu vintecinco cabodano invitoume a que
falara do noso común e inesquecíbel Aquilino, na tribuna do Liceo. Logo de lembrar alí ao señor
das palabras levoume Ramón a
pernoctar na súa nova e fermosa
casa de Marxión, leda de netos.
on recordo se despois
daquela noite no seu
acolledor fogar, volvín a disfrutar da súa preclara
compañía. Anque si sei que no
mes de Santiago de 1987 escribín o anaco titulado Profeta en
su tierra festexando a Medalla
Castelao e a de Traballo que, casi ao mesmo tempo, lle concederon. Pois teño nas miñas mans o
recorte do anaco que conluía así:
“Coa fé dun profeta, recto e
incorruptíbel, aínda é hoxe Ramón García Briones a conciencia
máis viva e san diste delirante país. Non dubida nunca en chamar a
atención aos seus antigos amigos,
elevados ao cume do poder, cada
vez que cré que erraron gravemente. E cecais sexa un freo, para
os máis frívolos, nos casos dificiles, o que pensa diso Briones”.♦
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O Trinque
Romaría etnográfica
Vilanova dos Infantes (Celanova) celebra o 17 de maio a
súa Romaría Etnográfica Raigame. No escenario do burgo
medieval, que se conserva como hai 600 anos, concello e

Deputación organizan diversas
actividades que se centran na
artesanía, a danza e outros
anacos de historia das xentes,
como xogos tradicionais ou
♦
vellos oficios.♦

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O

rio Municipal vai acoller esta mostra fotográfica submariña sobre o ecosistema mariño do noso país. A través
de 50 imaxes pretende amosar a beleza e a diversidade
zoolóxica que encerra o mar.

Milladoiro
Milladoiro

Cangas
■ EXPOSICIÓNS

PINTURA

As actividades que realiza a
A.C. A Cepa espállanse un
ano máis pola Casa da Cultura na terceira edición da
súa Exposición de Primavera. Nesta mostra participan
máis de 20 artistas e poderemos ollala ata o 30 de maio.

C. Caldelas
A mítica banda galega de sona internacional, preocupada desde o
comezo da súa andaina a finais
dos anos setenta pola recuperación dos sons tradicionais galegos,

actuará o xoves 16 no C.C. Caixanova de VIGO, o martes 21 no Auditorio Municipal Gustavo Freire
de LUGO, presentando o seu último traballo O niño do sol.♦

Allariz
■ CONFERENCIAS

20 ANOS DE
CARRABOUXO
Charla-coloquio con Xosé
Lois, presentada polo humorista X.L. Carrera Seicadisque, este xoves 16 ás 20 h. No
salón da Praza de Abastos.
■ EXPOSICIÓNS

O CARRABOUXO

Selección de viñetas publicadas na Región, alusivas
ao eido da política, expostas ata o domingo 19 no salón da Praza de Abastos.

A Baña
■ EXPOSICIÓNS

DEBUXAME UN CONTO

pal, o sábado 18 a partir das
21:30 na sala de exposicións
Amalia Domínguez Búa.
■ LEITURAS

VELENARIAS
Presentación do poemario de
Emma Pedreira, V Premio
Johán Carballeira; seguida
polo concerto da Coral Polifónica da vila, a partir das 21
h. na Casa da Cultura.

■ MÚSICA

XOGANDO COA MÚSICA

No Castelo da vila o mércores 22 ás 12 h.

Caldas

O Barco
Barco

AS CORES DO MAR

■ EXPOSICIÓNS

Ata o domingo 19, o Audito-

■ CINEMA

CGAI
Continúa o ciclo adicado ao
cineasta Orson Welles, no
que se proxectará a fita Don
Quijote de Orson Welles
(1992) o xoves 16 ás 20:15,

E

E S P E C T Á C U L O S

O circo
circo de Comediants
A compañía acrobática da China porá en escena o seu espectáculo BI:
dous mundos, dúas miradas este xoves 16 no A.M. Gustavo Freire de
LUGO e o sábado 18 e domingo 19
no C.C. Caixanova de VIGO. Durante milleiros de anos, Oriente e Oci-

bender, que poderemos coñecer, ata o 31 de maio, no
espazo para a cultura Amigos
dos Museos de Galiza Portas
Ártabras (Sinagoga 22), formada por 22 obras. Mostra
intimista de animais en movimento, troncos, paisaxes,
cascos de barcos... como metáforas da vida cotiá, montadas sobre diferentes materiais
e con distintas técnicas.

■ CONFERENCIAS

AS CORES DO MAR

ÉTICA E CULTURA DA
SOLIDARIDADE

RENTA BÁSICA

Celanova
Co gallo
do 20
aniversario
do popular
personaxe
de Xosé Lois,
Carrabouxo,
en ALLARIZ e
OURENSE
celébranse
varios
actos e
exposicións.

A I edición vai ter lugar o
venres 17 en Vilanova dos Infantes, e nela desenvolverase
unha mostra moi ampla de
artesáns, en distintos puntos
da vila con talleres de debuxo
e pintura artística, vidrieiras,
metalistería e repuxado, carpintería, cantería, docería...
entre moitos outros traballos
populares onde tamén haberá
pasarúas, cada media hora.
Na Praza Maior haberá ao
longo do día actuacións de
baile, a cargo de distintos
grupos; pola noite neste mes-

dente desenvolveron a súa creatividade de xeito paralelo, agora, en Comediants, o espirito lúdico, música,
ironía, virtuosismo circense e acrobático únense para crear un proxecto
común. Dúas culturas nesta produción fundamentada na mestizaxe.♦

e Viaxe pola terra de don
Quijote, serie documental
rodada en 1961, o sábado 18
ás 18:30. E dentro do ciclo
adicado a John Ford poderemos ollar as fitas A mascota do reximento (1973) o
martes 21 ás 20:15, Submarine Patrol (1938) o mércores 22 ás 20:15, Four men
and a Prayer (1938) o xoves 23 ás 20:15.

Segundo ciclo que se vai desenvolver na sede da Fundación Barrié, ás 20 h. e no que
participarán, o mércores 22,
o Muhammad Yunus (Premio Príncipe de Asturias da
Concordia, 1998), con Cara
a un mundo sen pobreza.

Produccións Librescena subirá ás táboas con esta obra o
domingo 19 (aberto ao público xeral) e luns 20 (para os
estudantes do IES de Cedeira) na Casa da Cultura.

ROMARÍA
ETNOGRÁFICA RAIGAME

Mostra de ilustracións que
poderemos ollar ata o vindeiro 31 de maio no CPI
San Vicente.

A Coruña

OTELO

PAVÍS PAVÓS

Espectáculo infantil o domingo 19 a partir das 17 h.
no Pavillón de Deportes.

mo lugar vai ter lugar unha
Festa Popular, na que participarán a Banda de música de
Vilanova, grupos de baile e
de gaitas. O Campo da Igrexa
é o lugar pensado para o xantar, onde ademáis se contará
coa actuación da Banda de
Vilanova, entre outros grupos de gaitas. Na Praza do
Balcón será onde poidamos
atopar o Fotógrafo, os Cantos
de Cego, da man de Guillermo Pérez e Corona Paz, e
os Títeres, coa actuación de
Seisdedos; e no Campo da
Escola poderemos participar
dos xogos populares.

■ TEATRO

■ TEATRO

PALLASOLANDIA

C U L T U R A

Cedeira

■ ACTOS

Os contacontos ofrecerán un
espectáculo na Praza do Concello a partir das 19:30 do sábado 18, para todas as idades.

D E

O mércores 22 ás 21 h. charla a cargo de José Iglesias
Fernández e Manolo Sáez
Bayona, membros da coordinadora estatal Baladre de loita contra o paro, a pobreza e a
exclusión social, e autores de
varios libros sobre estes temas. No C.S.A. Mil Lúas.

CONVERSAS
NOUTRAS LINGUAS

Para as persoas interesadas
en practicar e aprender outros
idiomas charlando, de 21 h. a
22 h. no C.S.A. Mil Lúas. O
mércores 22 Conversation
en Français, e o mércores 29
Gabarit Parruski (ruso).
■ EXPOSICIÓNS

IDENTIDADEQUILIBRIO
Mostra de fotografía artística
de Xacobe Meléndrez Fass-

Ata o 31 de decembro a Casa das Ciencias vai acoller
esta mostra fotográfica submariña, sobre o ecosistema
mariño do noso país, que a
través das suas 50 fotografías pretende amosar a beleza e a diversidade zoolóxica que encerra o mar.

ISABEL PINTADO
O Pavillón de Estudantes
do Campus de Elviña acolle
esta mostra de pintura ata o
31 de maio.

LEONARDO VIDAL
Os seus óleos poden ser
ollados na galería Coarte
ata o 31 deste mes.

Mª JOSE DOMINGO
Licenciada en Belas Artes,
valenciá e con residencia na
Coruña, a galería Arte Imagen organiza unha mostra da
súa pintura, ata o 6 de xuño,
no hotel Meliá-Mª Pita.

ARTUAL
Mostra na que participan:
Eva Vérez, Nito Davila,
Nena Ventura, Ángeles Sales, Ramón Astray, Sabela
Baña, Marga Chas, María
Braxe, Batís Campillo, Alfonso Erías, Nolo Suárez,
Luísa Redondo, Xosé Vila-

■ EXPOSICIÓNS

AS CORES DO MAR

Ata o 15 de xuño a sala de
Caixanova acollerá esta mostra fotográfica submariña sobre o ecosistema mariño do
noso país, que a través das
suas 50 fotografías pretende
amosar a beleza e diversidade
zoolóxica que encerra o mar.

Bueu

Carteleira
Carteleira

☞

O REI ESCORPIÓN.
Na antigüidade, ante
unha horda de guerreiros que
conquista o mundo gracias ás
visións dunha meiga, unha das
súas víctimas, case sen axuda,
decide plantarlle cara. Boa
iluminación.

☞

ROMARÍA
DAS LETRAS GALEGAS

O QUINTO HOME.
Un policía protexe a unha xuíz que leva un caso de corrupción militar de grandes
magnitudes e á conta do que
morreron asasinados varios
combatentes na guerra do Golfo. Intriga con pouca miga.

■ CINEMA

☞

■ ACTOS

O venres 17 a partir das 11
h. da mañá vaise desenvolver en Sanamedio (Bon).

VIAXE POR GALIZA

Documental recuperado, rodado no ano 1958, que vai
ser proxectado este xoves 16
na Casa da Cultura, ás 22 h.
■ CONFERENCIAS

SARMIENTO, UN
ILUSTRADO EN BUEU
Da man de Belarmino Barreiro, Arquiveiro Munici-

A GUERRA DE
HART. A chegada dun
oficial a un campo de prisioneiros na Segunda Guerra
Mundial coincide co ingreso
de dous oficiais negros, aparentes vítimas da discriminación racial. Drama carcerario.

☞

BLADE II. Un vampiro mutante é o principal
depredador da súa especie e o
resto dos vampiros esquecen

as súas diferencias para darlle
caza, aínda que xa conta cun
exército numeroso. Macarrada.

☞

CHARLOTTE GRAY.
Para buscar ao seu noivo,
un piloto caído en Francia durante a Segunda Guerra Mundial, unha escocesa alístase no
servicio de intelixencia e traballa para a resistencia francesa.
Boa pero moi formal.

☞

OS TENENBAUMS.
Sucesión de bromas coñecidas, chistes orixinais e obviedades en torno a unha familia de excéntricos e a reconciliación entre os fillos e o pai,
que é un bribón.

☞

O CUARTO DO PÁNICO. Ante a chegada
duns ladróns, a ex muller dun
empresario e a súa filla agáchanse no búnker da súa nova casa,
mentres os intrusos procuran unha caixa forte do antigo dono.

☞

A VINGANZA DO
CONDE DE MONTE-

CRISTO. Vítima da envexa
dun amigo e da denuncia dun
rival, Edmundo Dantes é confinado de por vida nun cárcere.
Alí prepara a fuga coa axuda
dun frade que lle di o lugar no
que se oculta un tesouro, do
que botará man para vingarse.

☞

FALSA IDENTIDADE. Un neno mentireiro
compulsivo descubre por azar
ao home da súa nai matando a
outro, pero ninguén fai caso á
súa denuncia, agás o seu pai.
Para entusiastas de Travolta.

☞

A MÁQUINA DO
TEMPO. Tras a morte da
súa noiva, un científico inventa
unha máquina do tempo para
cambiar o acontecido. Cando o
fai, a moza morre por outra causa, por iso emprende unha viaxe
cara o futuro á procura de respostas, pero só atopa destrución.

☞

MOTHMAN. A última
profecía. Despois da morte
da súa esposa, sen saber cómo un
xornalista aparece unha vila na
que unhas misteriosas aparicións
anuncian futuras catástrofes.

MONSTERS BALL.
A viúva dun negro condenado a morte, namórase do
carceleiro. Diagnose dunha
sociedade racista en clave de
redención posíbel. Merecido
Oscar para Halle Berry.

☞

MULHOLLAND
DRIVE. Unha inxenua
aspirante a actriz chega a
Hollywood e atopa a unha muller amnésica que, temerosa,
trata de lembrar quen é. Película na que nada é o que parece.

☞

☞

FALE CON ELA. Pedro Almodóvar presenta
esta vez unha historia de dous
homes namorados de mulleres
en coma. Drama, aínda que
con escasa emoción.

☞

LANTANA. A precariedade na relación interna
de varias parellas atopa como
nexo de unión a desaparición,
en estrañas circunstancias, dunha muller. Todo indica que o

seu home a matou. Película australiana sobre as relacións entre
as persoas e os seus prexuízos.

☞

SEXY BEAST. Un sádico paranoico é enviado
desde Londres a Almería na
procura dun ladrón retirado para que faga un último traballo
en Gran Bretaña. O ladrón non
quere, pero teme ao matón.

☞

GOSFORD PARK. Con
motivo dunha cacería de
faisán, Sir e Lady McCordle (M.
Gambon e K. Scott Thomas) reúnen na súa mansión os seus parentes cos seus respectivos criados.
Retrato coral costumista da Inglaterra profunda dos anos 30, con
trasfondo de homenaxe a Agatha
Christie. Dirixe Robert Altman

☞

ATANDO CABOS.
Na compaña da filla e da
tía, un home recén viúvo vai a
Terranova, fogar dos seus devanceiros, e descobre que a súa
familia non era moi civilizada,
aínda que na vila todos teñen
algo que ocultar.♦

Xa hai anos que se ven celebrando
este acto multifacético en BURELA
gracias ao colectivo Berbés. A cita é
para o sábado 18 e inclue actividades
para todos os gustos. Ás 17 h. haberá
teatro para crianzas na Casa da Cultura coa Escola de Teatro Alternativo de Santiago. Ás 22 comeza a
festa na carpa da praia da Marosa,
que será presentada polo guitarrista
Miguel Ladrón de Guevara, con
algunha sorpresa na actuación; logo
virán os Diplomáticos do Acordeón

(Terra de Montes, Forcarei); Alberto Bundi e Turma Angologalaica
(Angola-Galiza); e a continuación
Jarbanzo Nejro (Galiza-AlemañaBarcelona). Entre grupo e grupo
contaremos coa actuación dos Gaiteiros de Mistura. Ademais celebrarase a tradicional queimada que
se aproveitará para irmandar este
festival co de Lugnasad, que se celebra en Bretoña. Entrada de balde e
acampada libre. Máis información
nos telf. 653 128 893 / 94.♦

Festival de Carral

A RULETA RISA

■ EXPOSICIÓNS

ECOLATAS

Mostra didáctica que pretende inculcar aos máis pequenos a importancia do
respeto ao medio ambiente,
ata o 31 deste mes na aula
de cultura Juan Lambeye.

■ EXPOSICIÓNS

DEBÚXAME UN CONTO

Mostra de ilustracións de
contos ata o domingo 19 no
IES Curtis.

A Estrada
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CAAMAÑO

O 17 e 18 de maio a Asociación de
Músicos en Lingua Galega, A Cara
Van e a concellería de Cultura organizan este festival interdisciplinar.
En dúas carpas desenvolveranrse,
sen interrupción, diversas actividades: música, títeres, teatro... para público de todas as idades. A animación de títeres correrá por conta de A
Cara Van, colectivo que ofrecerá un
espectáculo concurso, marionetas de
fio, paiasos, funcións de teatro e títeres para crianzas e adultos, malabares, maxia, pantomima, animación
de rúa, obradoiros... con arreglo ao
seguinte horario: o venres 17 ás 11 h.
animación de rúa; ás 13 títeres; de
16:30 a 18:30 títeres; e de 18:30 a
20:30 concerto de cantautores: Palo-

ma Suanzes e Martín Blanes; ás
20:30 títeres para adultos. O sábado
18 ás 11 h. animación de rúa; de
16:30 a 19:30 función especial con
títeres e música na que intervirán A
Cara Van, Marisol Manfurada e a
Toxeira. Pola súa banda AMELGA
aportará distintos estilos musicais
durante as dúas noites programadas:
o venres a partir das 22:30 Roquementroque, Jarbanzo Negro, 5 talegos e DJ Feel; e o sábado a partir
das 20 h. Cachimonia, Banda Melgacha, Ruxe Ruxe, Zenzar, Non
Residentz, Dr Think e Lord Keison. Cóntase, ademais, con zona de
acampada, barras... A entrada á carpa e zona de acampada será libre,
sendo o resto a prezos populares.♦

Ata o 25 de xuño, a sala de
Caixanova acollerá esta mostra de fotografías tomadas
nos anos 20 e 30, completa
descripción da vida do pobo
nesa época, que recolle todo
tipo de actividades laborais.
■ TEATRO

OS VELLOS NON
DEBEN NAMORARSE

Teatro do Morcego escenificará esta obra o venres
17 no teatro Principal.

Ferrol
Ferrol
■ CONFERENCIAS

A ANOREXIA
Dentro do ciclo Destinos
Truncados o luns 20 por Paquita Sautillo no hotel Almirante ás 20 h.
■ EXPOSICIÓNS

boy, María Meseguer,
Marta Capote e Mikel Bergara, e que vai estar, ata o 19
de maio, na Casa da Cultura
Salvador de Madariaga.

XÉNEROS E

TENDENCIAS NO S.

XXI

Mostra fotográfica que acolle a sala de exposicións da
Fundación Caixa Galicia
ata o 25 de maio.
■ LEITURAS

REPICHOCA LITERARIA

Leitura aberta, este xoves
16 ás 21 h. no C.S. Mil Lúas, na que os participantes
deben levar os seus propios
libros para recitalos.
■ MÚSICA

FESTIVAL MOZART

O venres 17 a Orquestra
Sinfónica de Galiza e o Coro da Sinfónica de Galiza,
baixo a dirección de Víctor
Pablo e xunto coa soprano
Laura Giordano, a alto
Francisca Beaumont, o tenor José Ferrero e o baixo
José Julián Frontal interpretarán obras de W.A. Mozart a partir das 22 h. na Igrexa de Santo Domingo, con
entrada de balde. O sábado
18 a Orquestra Siglo XVIII
e o Netherlands Chamber
Choir, baixo a dirección de
Frans Brüggen, e xunto coa
soprano Mona Julsrud,
Claudia Schubert como alto, o tenor Andres J. Dahlin
e o baixo David Wilson
Johnson interpretarán obras
de Kraus e de Mozart no Pazo da Ópera a partir das 21 h.
E a música de cámara virá da

man dos Solistas da OSG o
domingo 19 ás 21 h. con
obras de Mozart, Martin y
Soler e Beethoven, na Colexiata de Santa María con entrada de balde. O luns 20 ás
21 h. o Cuarteto Alban
Berg, xunto con Gianluca
Cascioli ao piano, interpretarán obras de Wolf, Mozart e
Schumann, no teatro Rosalía
de Castro. Máis información
e tarifas na páxina www.festivalmozart.com, ou no telf.
902 434 443.

ROCK MARIÑO

Festival no que teñen cabida
os distintos tipos de música e
que da a oportunidade a artistas novos de que fagan actuacións en directo. Este xoves 16 é a ocasión de Jacobo Paz, músico galego que
presenta o seu primeiro traballo en solitario Buscando
pistas, no Forum Celticum
ás 22:30. Vagamundos actuará o xoves 23 no mesmo
local á mesma hora. Entrada
de balde con invitación.

MARDI GRASS
A sala ten estas actuacións
programadas para os vindeiros días: este xoves 16 ás 22
h. dará un concerto Caskärrabias; o venres 17, tamén
as 22 h. The handsome family; o martes 21 actuarán
os Demolition Doll Rods; o
venres 24 The Yayhoos; e o
sábado 25 Coleccionistas.

FLORES PRENSADAS
Esta mostra, A arte das flores
prensadas, de Julia Rodríguez Fernández, forma parte
da programación do Ateneo.

JULIA RODRÍGUEZ
A arte das flores prensadas
é o título da mostra que a
artista presenta no Ateneo
ata o 31 deste mes.

SEIS ANOS DE REVOLTA
Durante maio os locais da
Fundaçom Artábria acollerán un resumo das actividades deste grupo de lecer e recuperación de festas tradicionais: maios, antroido, lumieiras, magostos, samain...

ANA GARCÍA PATIÑO

Na sala do Porto poderemos ollar as pinturas e esculturas da artista.
■ MÚSICA

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA

E o Orfeón Terra a Nosa
estarán o venres 17 ás 20:30
na Concatedral San Xulián.
■ TEATRO

A CONXURA DOS NECIOS

Da man de Sarabela Teatro este xoves 16 no Auditorio Municipal.

Lugo

■ TEATRO

■ CONFERENCIAS

NONO E A SÚA MALETA

FALANDO CON
AMÉRICA LATINA

Arturo vai poñela en escena o venres 17 ás 21:30 no
C.S.A. Mil Lúas.

Meaño
■ MÚSICA

Culleredo
Culleredo

Cur tis

Ruxe Ruxe é un dos grupos que intervirá neste festival.

de Tribos Ibéricas a formación de Euskadi actuará no
Auditorio Gustavo Freire o
xoves 23 ás 21 h.

Unha experiencia de cotidianeidade patas arriba a través
da interacción na cidade. Con
Pablo das Brigadas Anti-clima, o sábado 18 ás 19 h. no
C.S.A. Mil Lúas.

Xornadas sobre Proxectos
Educativos que se están a de-

Jacobo Paz toca este xoves 16
no Forum Celticum da CORUÑA.

senvolver na E.U. de Maxisterio a partir das 17 h. e de libre acceso. Este xoves 16, comezará a xornada coa ponencia Falando da escola nova
en América Latina (Arxentina, Chile, Colombia, Cuba e
México) impartida por Xosé
Paz Rodríguez; o luns 20
Ana Pérez Candoso e Eva
Cividanes Portela exporán
Un modelo alternativo na
educación Arxentina:o paxariño remendado, seguida
por un pase de diapositivas
explicativas deste proxecto. O
martes 21 Miguel A. Zabalza Beraza e Carlos Moya
impartirán a ponencia As relacións entre @s educador@s latino-americanos e
@ educador@s españois. O
mércores 22 Amalia Álvarez
falará sobre a Formación de
formadores: unha resposta.
O mércores 23 as xornadas
continuarán coa conferencia
A Cidade dos Muchachos e
as súas escolas en América,
da man do Padre Silva.
■ EXPOSICIÓNS

FALANDO CON
AMÉRICA LATINA
Con motivo da celebración
das Xornadas sobre Proxectos Educativos en America
Latina, os corredores do 2º
andar da E.U. de Maxisterio
van acoller, ata o venres 24,
mostras fotográficas: A cidade dos Muchachos (Benposta), O Zapatismo (Chiapas) e Voces de Nicaragua
(AXUNICA).

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
As obras da edición do ano
2001 do prestixioso premio
de fotografía de natureza
son expostas na sala da Deputación Provincial ata o
21 de xuño.

ALETEOS
Mostra de abanos que podemos contemplar no Museo Provincial.

VIOLETA BERNARDO
Mestura de Azul e Vermello é
o título da mostra que presenta
a ceramista de Sarria, e que está composta por 12 obras máis
unha instalación. Na sala de
exposicións Capela de Santa
María, ata o 19 de maio.
■ MÚSICA

QUEMPALLOU
Ruxe Ruxe, Gaiteiros Alto
Minho e Os Estoupa Caldeiros. As catro bandas galegas dan un concerto este xoves 16 na pza. de Santa María
a partir das 22 h. Organizado
pola A.C. Baixo Minho como
colofón das Xornadas de
Análise e Debate da Lingua.
Máis
información
en
www.25j.org/altominho ou
no telf. 606 707 466.

OREKA TX
No marco do terceiro ciclo

OS CARUNCHOS
Presentarán o seu segundo
cd, ¡Sen tempo non era!,
na Taberna de Cancela, en
Xil, o venres 17 ás 23 h.

Monforte
Monforte
■ TEATRO

O PAÍS ACUÁTICO

Teatro do Noroeste subirá
ás táboas o martes 21 na Casa da Cultura con esta obra.

Narón

O CARTEIRO E
PABLO NERUDA

O mércores 22 ás 19 h. proxectarase esta fita na aula
sociocultural de Caixa Galicia. E o vindeiro xoves 23
será a fita O gatopardo.

AMENCER

Fita de F.W. Murnau (EUA,
1927) vai ser proxectada o
vindeiro xoves 23 ás 20:30 e
23 h. no salón de actos da Biblioteca Pública, organizado
polo cineclube Padre Feijóo.
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Festival da Marosa
Marosa en Burela
Burela

■ CONFERENCIAS

FORO SOCIAL MUNDIAL

Sobre o foro levado a cabo
en Portoalegre, e na que participarán líderes sindicais e
políticos americanos e galegos que tomaron parte nel. O
mércores 22 ás 20 h. na Aula Magna do Politécnico, organizada por Galiza Nova.

■ MÚSICA
■ EXPOSICIÓNS

GALIZA
EN CATRO TEMPOS
Música para os poetas é un
recital a cargo de Xoán Rubia que se vai desenvolver
este xoves 16 ás 20:30 no
Padroado Cultural Lucianol.

Ourense
Ourense
■ ACTOS

20 ANOS CO
CARRABOUXO

Durante este mes de maio e
con motivo do vinte aniversario da creación deste personaxe tan popular de Xose Lois,
celebranse unha serie de actos
como homenaxe, entre os que
podemos atopar exposicións,
conferencias, publicacións,
representacións teatrais ou a
inauguración da escultura de
bronce realizada polo escultor
César Lombera que se instalará na parte superior do parque San Lázaro. O venres 24
terá lugar De cea co Carrabouxo, homenaxe a Xosé
Lois, no restaurante Sanmiguel a partir das 21:30 h.

XORNADA ABERTA
DE ECOVIXÍAS
As brigadas de voluntarios
que se encargan de detectar
lugares onde poida haber algún tipo de neglixencia ambiental convidan, sábado 18,
a aquelas persoas interesadas
en coñecer a súa labor a participar. Inscripcións na Casa
da Xuventude ou no Centro
Iris de Medio Ambiente.

AS LETRAS...
...Reflexións en alto dun
cantautor frustrado; espectáculo con guitarra, voz
e diapositivas, no café Plaza o martes 21 ás 20:30, organizado por Cexa.
■ CINEMA

A PRINCESA MONONOKE

Historia de Hayao Migazaki
ambientada no Xapón da
época feudal, o luns 20. O
martes 21 vaise pasar o vídeo Perfect Blue, historia
soño e realidade se confunden ata o punto de cuestionarse a propia identidade. O
mercores 22 poderemos ver
a obra de ciencia ficción
ambientada no futuro Nausicaä. Na sala de video da
Casa da Xuventude ás 18 h
organizado por Avalon.

JULIO ANTONIO

Ata o 16 de xuño a aula de
cultura de Caixanova acollerá esta mostra.

SANTIAGO MAYO
Xove galego formado en
Madrid e París, proponnos
un percorrido pola súa abstracción de suxerentes evocacións paisaxísticas. Na
galería Marisa Marimón
ate o 15 de xuño.

HISTORIA DAS CC OO
Fotográfica que poderemos
ollar no salón de actos da
Casa da Xuventude.

FALA GALEGO,
O CARRABOUXO
Sobre o personaxe de Xosé
Lois que nos invita a reflexionar e actuar a prol da nosa lingua. A partir dos debuxos organizaranse actividades creativas e lúdicas
motivadoras para fomentar
a nosa fala. Ademais ofertaranse diversos materiais como unha unidade didáctica
e un adhesivo. Organizada
pola A.X. Amencer, na sede
da asociación (pza. Don
Bosco 1) ata o 31 de maio.

Para a
inclusión
de
informació
n nestas
páxinas
do Lecer
pregámosvos nolas
fagades
chegar
antes dos
Luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou correo
electrónico
info@anosaterra.com

O CARRABOUXO E
UNIVERSIDADE

Mostra coas viñetas referidas ao ensino e á universidade, ata o xoves 30 na planta
baixa do edificio da Faculdade de Ciencias da Educación, campus das Lagoas.

20 ANOS DE
CARRABOUXO

Exposición cos orixinais
das viñetas publicadas pola
Región entre os anos 1995 e
2000. no C.C. da Deputación ata o 26 de maio.

SULA REPANI
Alén do Mar titula a súa
mostra de óleos que poderemos contemplar na galería Visol ata o 31 de maio.

JOAQUÍN BALSA
As súas obras atopanse no
Museo Municipal baixo o título Absoluta emergencia.
■ MÚSICA

MOONEY SUZUKY
No Rock Club, este xoves
16, dará un concerto a partir das 9 da noite.

Festival Internacional de Títeres
Títeres de Redondela
Comeza a III edición, que se
vai desenvolver ata o domingo
26, con numerosas compañías e
do que adiantamos as seguintes
actuacións: o mércores 22 os
santiagueses Os Monicreques

de Kukas porán en escena Anxélica no ombral do ceio. O
xoves 23 Román e Cia., de
Madrid, escenificarán Paella.
O venres 24 Anima Sonho de
Brasil ofrecerá o Ferreiro e o

Diaño, e no pub Solera os mexicanos Saltimbanqui o seu
espectáculo Contos da tradición oral mexicana. Completaremos a, moi abundante, programación para a semana.♦
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■ TEATRO

BINOMIO DE NEWTON

Teatro do Adro escenificará esta obra o venres 16 e sábado 18 no teatro Principal.

MONOLOGOS
DE COMEDIANTES

Por Iago López e Juanjo
Rodicio, no salón de actos
da Casa da Xuventude o luns
20 ás 20:30. Organiza Cexa.

Paderne
■ MÚSICA

CONCERTO SACRO
O sábado 18 ás 13 h. na
Igrexa da Virxe dos Desamparados.

Poio
■ CONFERENCIAS

SARMIENTO NA
CULTURA GALEGA

O venres 17 ás 18 h. na
Confraría de Pescadores
de Raxó. Neste acto faráse,
tamén, a entrega dos premios do X Concurso Literario Xaime Illa Couto.

Ponteareas
Ponteareas
■ ACTOS

Convocatorias
LITERATURA E SOCIEDADE
Novas achegas desde a socioloxía e o feminismo, é o nome que recibe o curso de
extensión universitaria, válido por 20 h.
–2 créditos– que, coordinado por María
Camiño Noia Campos e Manuel Forcadela, se vai desenvolver entre o 26 e o 28
de xuño de 2002, no Rectorado da Universidade de Vigo. O programa consta das
seguintes conferencias: o mércores 26
Antón Figueroa falará sobre A noción de
campo artístico e o estudio ds relacións
literarias no sistema galego; a continuación Arturo Casas exporá Aplicacións
sociolóxicas da Historia comparada da
Literatura; Francisco Rodríguez exporá
a ponencia Análise sociolóxica da literatura galega: aplicación aos nosos clásicos. O xoves 27 comezará a xornada coa
conferencia a cargo de Manuel Vieites
Representacións da nación no teatro galego; que será seguido pola mesa redonda
coordinada por Manuel Forcadela, na
que participarán Gustavo Pernas, Luísa
Villalta e Euloxio Ruibal; a continuación
Álvaro Cunqueiro: ideoloxía e fábula,
da man de Ana María Spitzmesser; e
para finalizar a xornada Anxo Tarrío Varela falará sobre O sistema literario galego nos seus paratextos. Na terceira e última xornada Iris Zabala exporá O paradigma feminista; a continuación desenvolverase a mesa redonda Palabra de
muller I, coordinada por Mª Camiño
Noia Campos, e na que participarán Carme Blanco, coa ponencia Mundos de

mulleres; Pilar Pallarés con Cuestións
de onte para un novo século; e Beatriz
Suárez Briones, con ¿Para que serve a
crítica feminista?. Máis tarde Palabra de
muller II, coordinada por Amparo Solla,
e da que participarán María Xosé Queizán con A escrita do desexo, Marilar
Aleixandre con En (nós) nada está escrito, e Beatriz Dacosta. Para finalizar
dedicarase un tempo a conclusións e entrega de diplomas. Máis información no
Departamento de Filoloxía Galega e Latina da Facultade de Filoloxía e Tradución
da Universidade de Vigo.

SEMINARIO DE ZANFONA

Desenvolverase o 29 e 30 de maio, na
Escola Municipal de Música da Coruña,
e vai ser impartido por Óscar Fernández Sanjurjo. Dirixido a todas aquelas
persoas que desexen unha iniciación no
mundo da zanfona, teñan ou non instrumento, os contidos do seminario son os
seguintes: reparto de bibliografía básica
sobre a zanfona galega; método de
Faustino Santalices; entrega de fotocopias que fan mención ao instrumento no
cancioneiro de Casto Sampedro, textos
de certas enciclopedias sobre a zanfona
en Europa, artigos e traballos máis recentes, como as investigacións de Julio
García Bilbao sobre a zanfona na península; audición de diferentes exemplos tipolóxicos de son; descripción dos diferentes tipos: pezas, funcionamento, polibilidades de afinación, conceptos bási-

XORNADA
SOBRE O ENCAIXE

O Centro
Galego de
Ar te
Contemporánea de
SANTIAGO
alberga
unha mostra
de traballos
en vidro de
Josiah
McElheny.

UXÍO NOVONEYRA DE POESÍA

II edición do premio convocado polo
Concello das Pontes, ao que poderán
optar os maiores de idade, de calquera
nacionalidade, sempre que o traballo se
presente escrito en lingua galega. A colección de poemas será dunha extensión
mínima de 400 versos. Presentaranse
tres copias numeradas, mecanografadas
a dobre espazo por unha soa cara, debidamente grampadas ou encadernadas.
Xunto coas copias achegarase un sobre
pecho que levará no seu exterior o título da obra e o lema ou seudónimo do
autor, e no interior o seu nome, dados
persoais e fotocopia do documento de
identidade. As obras deben ser orixi-

cia vai acoller esta mostra,
proxecto de 12 novos artistas escandinavos.

O venres 17 desenvolverase
organizada polo Centro de
Recuperación da Cultura Popular, no Castelo do Sobroso
e inclúe a exposición España
a través dos encaixes e a conferencia O mundo dos encaixes, da man de Mariña Regueiro e Mario Gallego Rei.

JULIO GALÁN CARVAJAL
As obras galardonadas na V
edición deste premio de arquitectura están expostas
na sede oficial do COAG, a
Casa da Conga.

ARTE CONTEMPORÁNEA

■ EXPOSICIÓNS

GALEGA

O Auditorio de Galiza é o
lugar onde Caixanova expón unha escolma da súa
colección, ata o 28 de xullo.

LAXEIRO

Retrospectiva das obras realizadas entre o ano 1930 e
1980, ata o 3 de xuño, no
Pazo da Música.
■ LEITURAS

Cineclube o mércores 22 ás
20:15 e 22:15 no espazo para a arte de Caja Madrid.

ENCONTROS

■ EXPOSICIÓNS

COS ESCRITORES

O martes 21, Agustín F. Paz
estará na Biblioteca Municipal ás 18 h; o mércores 22, o
encontro será co Teatro Buratini, ás 17:30, na Axencia
M. de Lectura de Guillade.
■ MÚSICA

RAFAEL ÚBEDA
A mostra adicada á súa obra
vai estar na sala de Caixanova “Gagos de Mendoza”, da
Praza S. Xosé ata o 1 de xuño.

PROVISIÓN DE
DESVELOS E VIXILIAS

YOLANDA REPRESAS
& PABLO RODRÍGUEZ
Concerto de piano a catro
mans este xoves 16 no Auditorio R. Soutullo ás 21 h.

As Pontes
■ EXPOSICIÓNS

Ata o 23 de maio esta mostra fotográfica poderá ser
ollada no Pazo da Cultura.

LEOPOLDO NÓVOA
As súas obras nos fondos
da colección Caixa Galicia
van ser expostas ata o 25 de
maio no Café Moderno.

Porto
Porto do Son

GALIZA EN FOCO
Mostra dunha selección de
obras do certame de fotoxornalismo que convoca o
Clube de Prensa de Ferrol
anualmente, ata o 26 de
maio no Mercado Vello.

Pontevedra
■ CINEMA

■ TEATRO

CANTOS E CONTOS

Con letras galegas, será a actuación que ofreza Servando en APROA o venres 17 ás
23 h. (telf. 981 767 697).

Ribadavia
■ MÚSICA

O TERCEIRO HOME
Fita de Carol Reed rodada
no Reino Unido en 1949, e
que vai ser proxectada polo

XOGANDO COA MÚSICA
O xoves 16 ás 12 h. no Museo Etnolóxico da vila.

O barbeiro
barbeiro de Sevilla
A Ópera de Cámara de Varsovia, é, sen lugar a dúbidas, a
compañía máis coñecida en todo
o mundo gracias á calidade e aos
esforzos perfeccionistas do seu
director Stefan Sutkowski. Su-

cos de mantemento, postura correcta do
instrumentista; exercicios básicos: dixitación (escalas Do Maior, Do Menor,
Sol Maior, Sol Menor), ornamentación,
o bordón rítmico (can). Estudo de temas
básicos do repertorio galego de zanfona,
gaita e vocal. Ao final execución conxunta dalgún tema, con acompañamento
doutros instrumentos. O prezo da inscripción é de 40 euros, as solicitudes deben ser enviadas á Escola Municipal de
Música da Coruña (A Torre 67, 15002,
A Coruña, Telf. 981 226 752). Para máis
información no referente á matrícula e
horarios, porse en contacto no telefono
da Escola, 981 226 752, no referente aos
contidos do curso no telefono de Óscar
Fernández, 661 474 905.

birá ao escenario coa obra de
Rossini o martes 21 no teatro
Principal de OURENSE; o mércores 22 no C.C. Caixanova de VIGO; e o xoves 23 no Pazo da Cultura de PONTEVEDRA.♦

Ribadeo
■ TEATRO

A CONXURA DOS NECIOS
Da man de Sarabela Teatro no Auditorio Municipal, o domingo 19.

Santiago
■ CINEMA

JEAN-LUC GODARD

Ciclo artellado polo cineclube Compostela como ramo á programación desta
temporada e co que se despiden ata outubro. As fitas deste director francés, en
V.O.S.E., poderemos ollalas
no auditorio da facultade de
Xornalismo este xoves 16,
ás 19 h. Ata o derradeiro
folgo/À bout de souffle; e ás
22 Alphaville, fita esta que
se repite o luns 20 ás 19, día
no que tamén se proxecta, ás
22, La chinoise. E o martes
21, ás 19, Pierrot o tolo; e ás
22, Ata o derradeiro folgo.
■ EXPOSICIÓNS

ARTE E PALABRAS
POLA PAZ
Recolle a obra donada por artistas e coleccionistas galegos, así como a publicación
que reúne a opinión de persoeiros da cultura sobre a situación de Palestina. Os fondos
serán destinados á Cruz Vermella e á Media Lúa Vermella
en beneficio do pobo palestino. Na Fundación Araguaney
ata o 30 de maio. Máis información en www.fundacionpalestina.com.

DAGR/DAG/DIA
Ata o 31 deste mes a sala de
exposicións de Caixa Gali-

ANGLADA CAMARASA
O Concello, a Universidade
e a Fundación La Caixa patrocinan esta mostra de pintura titulada Desde a distancia e que estará no Colexio
de Fonseca ata o 30 de xuño.

AUGA: NATUREZA E
ARQUITECTURA

Mostra fotográfica de LuísHixinio Flores que poderemos contemplar no Museo
do Pobo Galego ata o 8 de
xuño. A auga no seu estado
natural, como vía de comunicación, como fonte de enerxía, a súa aplicación no mundo tradicional, a arquitectura
xenerada arredor dela...

ACISCLO NOVO
Esculturas e debuxos é o
que recolle a galería José
Lorenzo nesta mostra.

ACISLO MANZANO
Na sala de arte do Correo
Galego poderemos ollar as
esculturas que o artista recolle nunha mostra titulada

Con Daniel en el Pórtico.

XOÁN BRIÓN
A Igrexa da Universidade
alberga a vídeo-instalación
deste artista, ata o 26 de
maio, dentro de Procesalia
02, Arte Contemporánea.

AS ALGAS
NA NOSA VIDA
O Museo Luís Iglesias da universidade compostelá ten unha mostra, na Igrexa da Universidade, sobre este tema.

J. NAVARRO BALDEWEG
Mostra retrospectiva no
CGAC, que poderá visitarse
ata o 16 de xuño, selección
de 21 pinturas que pretenden
trazar un percorrido pola traxectória desde 1963 ata
1999. A exposición incluirá
un conxunto de 60 pezas,
concebidas polo mesmo autor desde os anos setenta ata
a actualidade, e nas que experimenta cos conceptos de
equilibrio, tensión, gravidade
ou luz, ademais dunha peza
producida para a ocasión.

JOSIAH MCELHENY

O CGAC presenta a máis exhaustiva revisión do traballo
deste artista en Europa, ta o
16 de xuño. O artista de Boston é pouco común dentro do
panorama actual: experto soplador de vidro, crea obxectos inspirados na historia da
arte e en lendas históricas ou
literarias. As súas elegantes
instalacións con platos, vasos
e cuncas de vidro soplado caracterízanse polo seu grande
poder visual e están acompañadas por un texto narrativo

nais, inéditas e non ter sido premiadas
en ningún outro concurso. O premio estará dotado con 3.000 euros, e a publicación da obra. O prazo de presentación
remata o 30 de setembro de 2002, debendo facerse no rexistro do Concello
das Pontes ou enviandoas por correo
certificado ao Concello das Pontes, Parque Municipal s/n 15320, As Pontes - A
Coruña, facendo constar no exterior o
nome e edición do certame.

CONTOS BREOGÁN
XXXV concurso de Contos organizado
polo Centro Galego de Bizkaia en Barakaldo (r/ Galiza 3 - 48902 Barakaldo,
telf. 944 903 429 - fax 944 850 390, correo electrónico CGBB.BARAKALDO@terra.es www.centrogallegobarakaldo.com). Poderán participar todos os
autores de calquera nacionalidade que
presente unha ou varias obras escritas en
lingua galega. Os traballos non deberán
ter unha extensión inferior aos 3 folios
nin superior aos 6, e deberán ser inéditos. O primeiro é de 2.100 euros e o segundo de 300. As obras, 5 exemplares
de cada orixinal, mecanografadas por
unha soa cara e a dobre espazo, enviaranse ao enderezo indicado máis arriba.
A presentación farase polo procedemento de lema e plica. No exterior indicarase o título e o lema, no interior os dados
persoais do autor; este sobre deberá ir
pecho.O prazo de admisión das obras remata o 30 de Xuño ás 20 h.♦
que as identifica, tentando,
deste xeito, cuestionar a veracidade da historia.

XOÁN ANLEO
A mostra do marinense podémola ollar no CGAC ata o
30 de xuño. A principios dos
80 escolle recursos multimedia para crear un modelo con
certa conciencia social e preocupado por abordar conceptos acordes co presente no
que vivimos. Xoga coa ambigüidade, empregando imaxes da vida cotiá ás que lle
superpón mensaxes entre
descriptivas e irónicas.

Caskärabias
O grupo madrileño anda polo noso país presentando o seu novo disco, Psicotropía. Este xoves 16 estarán no Mardi Gras da CORUÑA a partir das 22 h; o venres 17 transládanse a ORDES, á Badulake Rock a partir
das 23 h; e o sábado 18 estarán en CALDAS
DE REIS na sala Rañolas, tamén ás 23 h. As
entradas, en calquera caso, costan 3 euros.♦

E. GRANELL: RETRATOS
AUTORRETRATOS E
Na Fundación Granell, ata
o 27 de maio, na que se
poden observar obras onde
o artista se retratou a si
mesmo e a outros personaxes, entre eles Serrano
Poncela, Vela Zanetti, Federico García Lorca, Duchamp, Juan Ramón Jiménez ou a mesma muller do
autor, Amparo.

YOLANDA TABANERA
Baixo o título Náufragos,
peregrinos e outros humildes arquitectos a creadora
surrealista presenta unha
mostra da súa obra na sede
da Fundación Granell, Pazo de Bendaña (pza. do
Toural). Ata o 27 de maio.
■ MÚSICA

GALIZA
CINCO ESTREJAZZ

No marco deste ciclo o
martes 21 e o martes 28, no
Dado Dadá, a partir das
22:30 haberá concertos e
repichocas.

SUSO ALONSO E
BLANCA CENDÁN
Música de autor o mércores
22 ás 22:30 no Dado Dadá.

Ratman e
Bobyn, os
dous novos
ídolos de
masas de
Bacana,
andan estes
días pola
Nasa de
SANTIAGO.

O xoves 16 ofrecerá xunto
ao Orfeón Terra a Nosa
un concerto extraordinario
adicado ao Día das Letras
Galegas no Auditorio de
Galiza.

Vigo
■ ACTOS

LETRAS GALEGAS

No marco do terceiro ciclo
de Tribos Ibéricas, a formación de Euskadi actuará no
Auditorio da Universidade
o mércores 22 ás 21 h.

En conmemoración desta data
a Monte da Mina de Castrelos
ten preparados para o domingo 19 os seguintes actos, ás 18
h. no seu local social terá lugar
un recital de poesía, e ás 20 h.
haberá unha representación
teatral a cargo de Teatro O
Moucho, que escenificará A
petición de man.

■ TEATRO

■ EXPOSICIÓNS

PERVERTIMENTO

CAMBIO DE SÉCULO
(1881-1925)

OREKA TX

Teatro do Atlántico subirá
ás táboas este xoves 16 e
venres 17 no teatro Principal con esta obra. E o mércores 22 e xoves 23 Sarabela Teatro escenificará A
conxura dos necios.

ÓPERA DE BEIJING
Os chineses Yeung fai porán sobre o escenario os
seus títeres coa técnica de
luva chinesa o luns 20 ás
10:30 e 12 h. na sala-cinema Sant Yago.

A Rede

Os fondos do Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía son expostos no C.C.
Caixanova ata o 22 de xuño.
A mostra pretende difundir a
plástica do s. XX español.
Esta é a primeira dunha serie,
e conformase de 26 pinturas,
15 esculturas dos 29 artistasmáis representativos de finais
do s. XIX e todo o s. XX.

MARÍA LIRES

Mostra de ilustracións do
libro A Caixa do Tesouro,
na librería Libros para Soñar durante maio.

MANS CREATIVAS
IX exposición organizada
pola Federación Veciñal
Eduardo Chao na Estación
Marítima, ata o venres 17,
na que podemos contemplar
artesanía, pintura, tapicería,
gravado de metais, esmalte...

SARA IGLESIAS
ERA 2000
www.iccp.udc.es/grupos/mmcte/era2000
Páxina da controvertida proposta da Escola de Enxeñeiros de Camiños da Universidade da Coruña para enlazar Ferrol
e A Coruña salvando as rías a través da
construción de tres pontes.♦

RATMAN E BOBYN
Todos coñecemos ao home
morcego e ao neno prodixio; pero na constelación
de superheroes relocen outras estrelas. Bacana proponnos quitarlle as ás ao
morcego e quedarnos co
fundamental: a rata. Nacen
así estes dous novos ídolos
de masas, os superheroes
da cloaca. Ata o sábado 18
e do mércores 22 ao sábado 25 na sala Nasa.

CAPERUCITOLOXÍA
Os Contracontos Teatro
escenificarana o sábado 18
ás 22:30 no Dado Dadá.

Silleda
■ TEATRO

ACTO IMPREVISTO
Pífano Teatro porá esta
obra en escena o venres 17
no Auditorio Semana Verde.

Tui
■ EXPOSICIÓNS

LAZCANO

“Todo pintor pinta a súa
realidade, logo está o que
vé, non o que mira. Se o
pintor é capaz de extraelo
da inmediatez visíbel é que
é un artista que é o que pasa con J.M. Lazcano”. Verbas de L. Nóvoa sobre este
artista con mostra na sala
Trisquel & Medulio ata o
25 de maio.
■ TEATRO

CONTACONTOS

O venres 17 na Taberna do
Ferrador en San Miguel de
Sarandón, ás 22:30.

Pegadas do ciscamento chámalle á súa mostra de pintura que podemos ollar na galería Visual Labora ata o 29
de maio. Licenciada en Belas Artes por Pontevedra,
bríndanos unha obra chea
de vitalidade, cor e enerxía,
personaxes e espacios tan
reais coma irreais, cunha
pincelada inocente, agarimosa e xoguetona.

Anuncios de balde
■ Teño pensado abrir un pub e quero
pinchar tamén clásicos do rock galego,
como Os Resentidos, dos que son unha
seguidora. Todos os seus discos están
xa descatalogados e eu só teño os dous
últimos. Se alguén puider gravarme en
CD algún dos anteriores, agradeceríallo
moito. Por se é así: Ana Méndez, aptdo.
de correos 66 Ribadeo 27700, Obrigada!
■ Jovem trabalhador busca piso ou casa para compartilhar na cidade de Lugo.
Com ambiente tranquilo polo horário de
trabalho. Deixar condiçons do aluguer e
forma de contacto no seguinte endereço
electrónico: Peixeweb@mixmail.com.
■ Procuram-se pessoas responsáveis para adoptarem gatinh@s em
Vigo. Telf. 636 566 155.
■ Música clásica para vodas diferentes. Grupos de Cámara e Voz.
Telf. 981 507 925 - 636 270 817.
■ Mozo de 27 anos ofrece cordial e
sincera correspondencia con muller
entre 20 e 35 anos e que sinta afecto
pola literatura, cinema, natureza e os
bos momentos da vida en amizade e
compañía. Non o vexas tan difícil e anímate: busca en ti mesma, acende a túa
alma e escribe a Xohán a arxirio21@yahoo.es. Aquí tes un amigo que desexa
poder descubrirte e recibir o mellor de ti.
■ O Colectivo Gai Milhomes da Coruña informa que o seu novo local
está en Linares Rivas 49, 3º e que
atenden de 18:30 a 20:30 h. todos os
días, para calquer problema ou para o
servizo de empréstimo da biblioteca e
videoteca. Telf. 981 242 599 ou o móbil 686 307 543 as 24 horas.
■ O próximo 17 de maio o Movimento
Defesa da Língua porá na rúa un novo proxecto: En Movimento, Revista
de Língua e Cultura. Entrevistas, colaboracións, música, arte, teatro, lingua,
normalización de base, astronomía, viaxes, cantigas populares para crianzas...
■ Esquerda Nacionalista-Mocidade ten
unha camisola de cor negra estampada coa versión patriótica da lingua
dos Rolling por 6 euros (tallas M, XL e
XXL). Tamén bandeiras da patria por
7,21 euros. Máis información en enmocidade@hotmail. com ou nos telf. 646
794 726 - 626 892 484.
■ Preciso persoa para compartir piso na Coruña. Perto da Praza de Pontevedra, cuarto moi grande e luminoso,

ambiente tranquilo, 25.000 pta. ao mes.
Telf. 654 752 191, a partir das 16 h.

■ Gañe diñeiro facendo ensobrado
profisional. Telf. 654 132 427.

■ Véndese teléfono móbil Siemens
C-25. ¡Impecábel e para Movistar! Inclue adaptador para mecheiro de coche. Prezo 54 euros (negociábel). Xoán Carlos: 982 501 086.

■ Vende-se piso en Ribeira con vistas
ao mar, 98 m2, 3 cuartos, salón, cociña, 2
aseos, terraza, praza de garaxe e trasteiro, novo por un prezo de 15.600.000 pta.
Telf: 981 873 683 e 607 711 016.

■ Porcos celtas: Véndense crias en
Carral (A Coruña). Chamar ao 981
671 060.

■ Busco interesados en dar clases de
tecido manual, en Santiago de Compostela ou arredores. Telefono 654 698
307 e-mail carlarefoxo@yahoo.es.

■ Urxe a venda dun apartamento en
Lérez (Pontevedra). 70 m2, con ou
sen mobles, 2 cuartos, 2 baños, salón
amplo, cociña amoblada con tendedeiro e recibidor. Exterior. Garaxe e
trasteiro. Perguntar por Lidia ou Xosé
nos telf. 986 872 950 / 647 959 164.
■ Reintegrata: Colabora coa Assembleia da Língua (A.L.) ingresando o teu contributo de 60 euros na
conta nº 2080-0354-29-0000012820
(Caixanova) para a realizaçom da
Festa da Língua que se celebrará em
Compostela no próximo 17 de Maio
de 2002. Por sua parte, a A.L. copromete-se a devolver-che ese dinheiro
num praso nom superior a 15 dias.
Caso a festa nom produzir um ganho
suficiente para autofinançar-se, procederá-se a realizar um prorrateio entre todas as pessoas acreditantes à
festa. Para mais informaçons, ligar
para o Victor Meirinho: 630 777 422.
■ Busco a alguén que me pase a ordenador un traballo urxente en Vigo. O meu telf. é 986 412 834.
■ Alugase apartamento a carón da
praia na comarca de Fisterra, completamente equipado para 4 persoas,
con terraza e vista ao mar. 1ª quincena de xullo 400 euros. Telefono 981
761 144 ou 666 843 997.
■ Búscase persoa para compartir
casa con moita luz, catro cuartos e
salón inmenso, detrás do Centro
Comercial Camelias de Vigo, por
75 euros (12.500 pta) ao mes. Telf.
696 336 154 / 649 624 969 / 676 843
701.
■ Véndese finca no lugar de Bexo,
en Dodro (A Coruña), na estrada de
Padrón a Riveira. Telf. 605 368 339.
■ A Mesa pola Normalización Lingüística da comarca de Vigo busca colectivos ou asociacións que queran compartir local. Telf. 986 437 234 / 412 834.

A MAXIA DA
SINGULARIDADE

■ Vendo finca de aproximadamente
3.000 m2 con casa para restaurar en Moalde (Silleda), aproximadamente a 30 km.
de Santiago. Os interesados poden contactar con Xosé Manoel no 657 667 498.
■ Alúgase casa de campo en Meira
(Lugo). Recentemente restaurada,
tres cuartos dobres con baño e calefacción, 10.000 m2 de terreo. Fines de
semana ou temporada. Telf. 982 331
700 / 686 753 105 ás noites.
■ Véndese finca de 15.000 m2 plantada con piñeiros en Lugo. Telf. 630
390 283 / 686 753 105.
■ Vendo piso novo en Sigüeiro (a
15 min. de Santiago), 3 cuartos, baño,
aseo, salón, cociña con mobles, garaxe e trasteiro. Boa calidade. Telf. 639
575 296.
■ O governo ten multado a Armando
Rivadulha, militante de Nós-UP, con
6.551 euros ou prisóm de um ano e
meio pola participaçom na luita contra
a empacotadora de lixo em Vila Boa
em 1998. Fazemos un apelo á solidariedade económica de todas as
pessoas e organizaçons comprometidas com os direitos e liberdades fundamentais, à vez que denunciamos
este novo processo repressivo contra
o independentismo. Conta de solidariedade em Caixagalicia 2091-039521-3040001337.
■ Véndense dúas camas xemelgas co
agasallo dos colchóns e máis os cobertores. Telf. 630 400 925.♦

A cidade reflexionada, título da mostra de fotografía
deste artista na sala A, Rivas
Briones ata o 19 de maio.

Vilalba
■ EXPOSICIÓNS

CARTELISMO COMERCIAL

MAGAR

As obras producidas entre
1870 e 1960 no Estado español están expostas na sala de exposicións do Auditorio Municipal.

Vigo: 40 anos en branco e
negro é o título da exposición do fotógrafo local Magar na Casa das Artes.

XEOMETRÍAS
DA DESORDE

Vilanova de A.

Mostra organizada polo
COAG na súa sala de exposicións, ata o 16 de xuño, e
na que participan Alberto
Barreiro, Jens Lüstraeten, Paula Mariño, Coca
Rivas, Diego S. Seixo, e
Laura Terré.

■ TEATRO

O CIRCO ENMEIGADO

Llu Llu Teatro porá en escena esta obra o venres 17
na Casa da Cultura.

Ponferrada

L’ORÉAL DE ARTE
CONTEMPORÁNEA

Mito e realidade. A galería
Sargadelos é o lugar onde po-

■ Vendo Vespa 125 cc, por un prezo
de 60.000 pta. Teléfono 654 831 114.

J.L. ABALO

Sete xoves fotógrafos móstrannos a súa visión do mundo
dos vellos: Enrique Lista,
Zoraida Marqués, Jorge
Meis, Cristina Rodríguez,
Óscar Cela, Andrea Costas
e Fran Herbello. Na Aula Socio-cultural de Caixa Galicia.

CARTOGRAFÍA DA
BATALLA DE RANDE

■ Vendo gaita marca Seivane nova.
Teléfono 600 717 628.

■ EXPOSICIÓNS

IMAXES MAIORES

A Fundación Laxeiro acollerá, ata o 19 de maio, a mostra da selección de obras que
reuniu ao longo das 17 edicións este premio de pintura.
Entre os artistas encóntranse
algúns galegos como Salvador Cidrás, Almudena
Fernández Fariña, Vicente
Blanco, José Manuel Calzada e Antonio Murado.

■ Busco traballo relacionado coa
agricultura para adquirir coñecementos. Xabier, telf. 605 142 326

Vilagarcía
ilagarcía

Ata o 31 de maio poderemos ollar unha mostra de
obxectos singulares no museo da Fundación Liste.

■ MÚSICA

deremos coñecer esta mostra.
■ MÚSICA

DWOMO
O venres 17 dará un concerto na Iguana; o sábado 18
Solo los Solo; e o martes 21
a banda Five Horse Jonhson será quen actue na sala.

ESCUELA DE ODIO +
BIOTECH

Concerto dobre na sala
Anoeta o sábado 18.

Vilaboa
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REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA

LETRAS GALEGAS
Festival organizado polo

colectivo do Bierzo para a
defensa do galego e no que
estarán Zenzar e Ruxe Ruxe, o domingo 19.

Braga
■ EXPOSICIÓNS

JEAN-BAPTISTE HUYNH
A súa mostra fotográfica Nudes está, ata o 31 de Xullo, na
galeria Mário Sequeira. Neste lugar tamén poderemos coñecer as obras de João Penalva agrupada en Recent
Works ata o 12 de xullo.

Madrid

Imaxes
maiores,
a visión de
sete xoves
fotógrafos
sobre o
mundo dos
vellos,
na Sala de
Exposicións
de Caixa
Galicia en
VIGO,
e na que
participa
Fran
Herbello, do
que ollamos
unha
instantánea
á esquerda.

■ EXPOSICIÓNS

XURXO LOBATO

As miradas celtas, mostra fotográfica que pretende achegarnos ao espírito do Festival
Celta de Ortigueira e observar a evolución e crecimento,
desde a súa creación en 1978.
Na galería Sargadelos (Zurbano 46) ata o 31 de maio.
■ MÚSICA

ROQUEMENTROQUE
Este xoves 16 na Casa de
Galiza, a partir das 20 h.♦

■ MÚSICA

KARBON 14

A banda que produce música
hard-core, grunge, industrial... e acaba de editar, Some like something bitter, o
seu último traballo vai actuar
xunto con grupos convidados o sábado 18 por 4 euros
no Alboio (San Adrián). Organiza a A.C. Madia Leva.

Mostras de Danza
O IGAEM organiza en distintas vilas
do país estas mostras. En SANTIAGO
serán no Salon Teatro ás 21 h. e o
venres 17 a Cía. Mariantonia Oliver porá en escena o espectáculo
Bobot; o sábado 18 Teatro La Are-

na, Bellas Artes; e en SAN SADURNIÑO as actuacións serán no Centro Sociocultural, o sábado 18 a Cía. Mariantonia Oliver escenificará Bobot,
e o domingo 19 Druida Danza porá
en escena Lúa Amarga.♦

S

ga, de aí a expresión). Unha
escena épica a destes fedayin que polo de agora, mentres a vivimos, non sabemos
valorar. Sen embargo, podemos identificarnos neles,
mellor que na fachenda dos

airon os palestinos da
Basílica de Belén vivos. Sairon polos pelos (antes os mariñeiros deixaban o pelo longo para que
os compañeiros tivesen por
onde agarrar se caían a au-

soldados israelitas. Máis
que a causa palestina, podemos recoñecernos no seu
aspecto, humillados, supervivintes e a pesar de todo
alegres, abrazando ás súas
nais, ás súas irmás.♦
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O IES de Pontecaldelas recupera co seu alumnado a Viage de 1754

Unha clase con Sarmiento
entre o Caldelas e o Anceu
un socalco que
salva a seara da
beira do río. Ten os valados de cachotería ben conservados e as silvas traballan entre o zunido das
abellas co firme propósito de cegalos. O teito de aciñeiras, carballos e sobreiras a penas deixa pasar
o sol no cruzamento do río.

GUSTAVO LUCA
Martín Sarmiento cruzou o río
de Caldelas polos pasais de Silvoso en setembro de 1745, no
camiño a Taboadela e Xustáns,
en dereitura para Pontevedra a
miña Patria, como explica no
seu famoso caderno de viaxe.
Dous séculos e medio despois, o
río de Anceu cambiou de nome
por Oitavén; o Verduxo era o
Caldelas. Trescentos alumnos
do IES de Pontecaldelas anotan
esta e outras diferencias entre
hoxe e os tempos do frade sabio.
Non son moitas. Mercedes Martínez Plasencia, profesora de Galego do instituto, chama a reparar
no fondo do rio enlousado, as laxes de granito de axuste perfecto,
pulidas pola auga. Unha preciosa
calzada de río sobre a que está
chantado un pasal de peares. Faltan cinco no eixo da canle que
non resistiron as cheas de 2001 e
os pais dos alumnos aportan os
brazos, o material e a enxeñería
para armar un paso sobre o caudal que van retirar ao solpor.
A idea da profesora de Galego
foi a de colocar o libro de Sarmiento a beira do camiño vello de
arrieiros para abrir os ollos á flora, aos nomes de lugar, á arquitectura e á escala do mundo e as
súas referencias. Toda a curiosidade do autor da Viage, que durara dende Maio de 1754 a Febreiro
de 1756, recreada para o alumnado do 2002. Unha proposta que
contou co respaldo do claustro e a
colaboración activa de Chus Diéguez, vicedirectora do centro.
A cuña que trazan Oitabén e
Verduxo sobre a terra Ínsua chama aos ollos de Sarmiento coma
un arranque do mundo, unha me-

Camiño de man común

Martín Sarmiento cruzou o río de Caldelas polos pasais de Silvoso en setembro de 1745.

sopotamia de sombra de devesas,
comareiros marelos e cantar dos
ríos encontrados. Aquí anota o lerezano Herba Ballesta, Estripeiro,
Xesta, Mentraste, Cervita, Poexo,
Néveda, Coandro, Xuntacarne ou
Herba do Forrol. Unha lista que
levaria cento cincuenta anos despois ao grande botánico Merino á
conclusión conmovida de que en
ningún outro lugar do planeta se
vira un congreso de flores semellante. “Cheguei á confluencia dos
rios Anceu e Caldelas, na forca da
Ínsua e todo fai coma a fasquía do
Sil e o Cabe na Barca de Santo Estebo de Ribas do Sil”. O frade
chegaba de Redondela para a casa
do crego da Ínsua “e convidado
del e se chama Manuel de Vila,
que coñecín na Gramática, e irmán de dos Baltasar da Vila, aba-

de de Crecente”, anota o frade.
Para o paso Silvoso manter a
auga aplacerada sobre as lousas
do vado, hai anos que os veciños
abriron e armaron as beiras con
valados de manposta. Gas Galicia derramou co seu tendido un
destes brazos e así o alumnado
non ten máis remedio que aprende o valor e cariño da obra vella e
a incuria dos que se anuncian na
televisión como progreso e veñen
coa súa incultura a tripar un río.
O pontillón sobre o Verduxo, o
segundo paso no gonzo fluvial da
Ínsua, ten dúas laxes derramadas.
Unha ponte que respondera máis
de douscentos anos polo paso dun
carro de bois e que agora parece
unha lousa de cemiterio en vertical
sobre a lámina de auga. O camiño
que conduce á ponte, corre sobre

Gardaba o camiño de arrieiros un
compromiso nunca escrito de man
común que nos lugares de Taboadelo, Silvoso e Xustans ainda se recorda: ter man das silvas e da auga
das veigas para non atuiren os pasos e as voltas. Ao cabo da costa de
Taboadelo, que regala unha vista
completa da mesta carballeira de
Silvoso, cantan unha de aviso hidrográfico para camiñantes : “Meu
santiño San Vicente/olliños de lagarteiro/quen ha de pasar o río/ o
vintedous de xaneiro”. Co mesmo
compás, outra letra vella que
aprende que os camiños axudan a
viaxar e non só: “Ao subila e a baixala/a costa de Taboadelo/ao subila e a baixala/ perdín a fita do pelo”
No alto, en Xustáns, Pontevedra estivera ate os 60 máis proxima
dende este camiño tan ben anotado
por Sarmiento, ainda que xa perdido nesa altura nalgúns pasos, que
pola estrada de Pontecaldelas.
Martín Sarmiento conta a vista
deste mundo ao cabo da costiña:
“Á dereita queda o alto monte de
Tourón que ten dúas gallas ou ganchos, acaso por representar os cornos dun touro do que tira se cadra
o nome de Tourón e a freguesía no
mediodía, nun val. A Chan de Pedrafita ou de Xustáns son as duas
gallas que máis repuntan dende
Pontevedra para o Suleste”.♦

XOSÉ A. GACIÑO

‘P

rohibido
non
prohibir” semella ser o lema anti 68 do goberno español
firme e absoluto, disposto
a protexernos dos peligros
da droga, da inmigración e
do terrorismo, entre outros
problemas que preocupan
á cidadanía, pola vía de
aparecer como o máis duro do Oeste fronte aos que
infrinxen as leis (mesmo
cambiando as leis para
que as prohibicións florezan o máximo).
Para rematar cos agravios entre drogas legais e
ilegais, por exemplo, que
os máis sensatos propoñen
que se resolva rematando
co prohibicionismo inútil,
o goberno leva unha marcha que ten todos os visos
de dirixirse á ilegalización
de todas as drogas, mesmo
do alcohol, que figura entre as máis arraigadas tradicións das diversas culturas do territorio do Estado.
(Nada de escarmentar co
exemplo dos Estados Unidos, onde a “lei seca” foi o
escenario perfecto para o
desenvolvemento e consolidación da delincuencia
organizada).
Con respecto á inmigración, non ten empacho
o goberno en prohibir que
exerzan como persoas e
cidadáns decenas de milleiros de inmigrantes indocumentados, aos que se
autoprohibe regularizalos,
pero aos que non poden
expulsar (non sabe a qué
país mandalos), e así andan errantes por pobos e
cidades, carne de cañón
de patróns que se aproveitan da súa ilegalidade, supervivindo entre a miseria
e a marxinación, convertidos en sospeitosos permanentes (xa son maioría absoluta nos cárceres). Inmigrantes prohibidos que
viven na inseguridade e
son acusados de xenerala.
Fronte ao terrorismo,
desde logo, non cabe
máis que a prohibición.
O problema é que, nas
ansias por aillar o fenómeno e tratar de atallalo
canto antes, cáese na tentación de ampliar progresivamente o campo das
prohibicións até o ponto
de forzar as garantías
constitucionais e poñer
en perigo a razón moral
do Estado de dereito, da
democracia, ante a violencia contra o sistema.
Os prohibicionistas están convencidos de que só
a man dura resolve determinados problemas con
eficacia e rapidez. A realidade demostra que a represión pura e dura só serve
para suspendelos temporalmente e, en definitiva,
retrasar a solución dos problemas. Quizais está ahí a
clave e o que realmente interesa é tapar o desagradábel o tempo xusto da seguinte campaña eleitoral.♦

