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A PASADA SEMANA O PARLAMENTO EUROPEO VOTOU
o programa plurianual para a merluza e o bacallau. Galiza sae
novamente perxudicada. Sen embargo, dos deputados galegos
presentes na Cámara só un, Camilo Nogueira, votou en contra
da resolución. Os seus compañeiros, tamén galegos, do Partido
Popular preferiron a abstención, en tanto que os do Partido Socialista votaron favorabelmente. Son posturas que deberían
quedar claras ante a opinión pública e que merecerían ser recordadas o día das eleccións. Esa é, lamentabelmente, a realidade e non a das declaracións á prensa galega, e mesmo a participación en mobilizacións fraudulentamente unánimes, nas
que uns e outros se autoproclaman valedores máximos dos “nosos” mariñeiros e da “nosa” pesca. O que fan os nosos deputados en Bruxelas e Estrasburgo vese menos pero é o que conta.♦

Ramón Otero Pedrayo
Finisterre - Sonata Gallega
En Artigos de posguerra recóllese
parte do espallado labor de Otero
Pedrayo en xornais e revistas,
concretamente en Finisterre e Sonata
Gallega. Un importante testemuño dos
seus dotes como escritor, o ensaista e o
autor de ficción, facetas nas que
destacou
especialmente.

Fotomontaxe de PA C O VILABARR O S sobre unha fotoghrafía de PI N T O S

Artigos de posguerra

A tradución
e posta en escea de
Os vellos non deben
namorarse con cartos
públicos desata as protestas
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A Guardia Civil revisa as identificacións dos deputados do BE e do PCP na estrada de Rosal da Fronteira.

Foto diario Público

As forzas españolas impedíronlles aos parlamentarios e a 500
manifestantes asistir á marcha contra a Globalización de Sevilla

A Guardia Civil golpea a dous deputados
portugueses no paso de Rosal da Fronteira
GUSTAVO LUCA

A Guardia Civil golpeou dous deputados da Asemblea da República de Portugal, confiscou rolos de película fotográfica, cerrou o paso a seis autobuses con 500 portugueses que viaxaban a Sevilla para manifestarse contra a globalización durante a xuntanza do Consello de Europa e obrigounos a regresar a Portugal.
A actuación violenta dos gardas
enviados polo ministerio do Interior para impedir o paso dos manifestantes portugueses, sucedeu sábado día 22 de Xuño en Rosal da

Fronteira, a poucos quilómetros de
Vila Verde de Ficalho, no Alentejo,
cando a caravana de autobuses de
Portugal entraba en terras de Badaxoz, pola estrada que une Lisboa
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Vén da páxina anterior

Gardas de cabeça perdida
Baixo espetos de sol, no medio
da paisaxe de cómaros de xara
seca e oliveiras, os uniformes
verde oliva de faena, cubertos
con viseiras, proferiron unha airada explicación de que había ordes de Madrid de non deixar pasar autobuses. Comprobando que
os parlamentarios de Portugal
non se daban por contentos, unha
parte do destacamento apuntou
as armas contra eles mentres os
obrigaba a regresaren ao autobús.
“Estavam de cabeça completamente perdida”, declarou Louçã
ao xornal Público. Na porta doutro
autobús, Ângelo Alves, dirixente
do Partido Comunista de Portugal,
tivera a penas ocasión de facerlle
só unha pregunta aos axentes que
correron a pecharlle o paso. “Despois de ter exigido à polícia espanhola um documento com as razões
para a fronteira barrada, torceramme o braço. Foi então que os meus
camaradas começaram a tirar fotografías e eles entram pela camioneta confiscando as máquinas e
molestando as pessoas”. Alves salienta que por parte dos portugueses non se dera ningunha ameaza
nin xesto violento.
Dos dez autobuses que saíran
con dirección a Sevilla, só dous,
que se adiantaran sobre o horario
dos demais, conseguiron chegar. O
autobús no que viaxaba José Neves, dirixente da ATTAC, que partira de Porto, foi rodeado pola
Guardia Civil en Mourã. Os gardas non nos deixaron nin sequera
descer. Neste caso, un número informou ao condutor que tiña que
regresar a Portugal por razóns de
seguridade nacional española. José Neves declarou na televisión
pública de Portugal que o sucedi-

O diario Público informou o domingo 23 nun amplo destaque da agresión aos deputados e da manifestación de protestas diante da embaixada de España en Lisboa.

do era unha boa mostra do que Escándalo en Portugal
pensan as autoridades españolas
sobre a liberdade de circulación na Da importancia da reacción portuUE: “É extraordinario que o Go- guesa dá medida o fulminante
berno español considere unha anuncio do presidente da Asemameaza para a seguridade nacional blea da República, Mota Amaral,
que unhas centenas de portugueses de que cancelaba a súa próxima
quixesen exercer o seu dereito de viaxe oficial a España nunha nota
se manifestar en
na que reclamaba
Sevilla. Louçã deexplicacións en
finiu o suceso cotermos particulardereito a circular mente duros. En
ma un troco da lucidez pola moca
declaración
á
dun policía con dentro da UE só
RTP, o presidente
malas pulgas. Os existe para emigrar, Mota, a segunda
expedicionarios
personalidade de
recusados na fron- non para
Portugal en orde
teira manifestáronde protocolo, dese perante a em- manifestarse.
clarou que non se
baixada de España
consideraba satisen Lisboa.
feito coas explicaOs sucesos da
cións do Goberno
raia durante sábado ocuparon a de Madrid. Ao saber que unha troapertura dos telexornais de tarde pa de gardas armados mallara os
en Portugal, as primeiras planas asemblearios portugueses despois
dos diarios de Domingo e infor- de estes identificarse e sen que
mación, entrevistas e comenta- mediase tensión, ameaza ou aviso,
rios nas emisoras de radio. Pola Mota Amaral dixo que esperaba
contra, os medios de comunica- “un firme protesto” por parte do
ción españois silenciaron os inci- Goberno de Portugal”. O presidentes a pesar de que figuraron dente do Goberno, Durão Barrocon destaque nos servicios das so, membro da internacional da
axencias internacionais.
dereita á que tamén pertence José

O

Un guardia civil identifica a un deputado portugués antes de lle impedir o paso.

Público

pública de Portugal Polo Bloco
de Esquerdas (BE) Francisco
Louçã e Miguel Portas. Louçã
amosou a súa credencial de parlamentario e fíxolle só unha pregunta ao axente que o cominaba a
grandes voces a regresar ao autobús. Non houbo resposta. A seguir, mentres dous gardas asían
polos colares os dous deputados,
outros tres axentes mazaban coas
mocas de goma forradas en coiro
as costas dos representantes do
pobo de Portugal. A pregunta do
dirixente do Bloco de Esquerda,
Louçã, que desatou a furia dos
gardas interesaba só o nome e
posto do axente que o interpelaba.

María Aznar, dixo que as explicacións de Piqué abondaban polo
que consideraba “absolutamente
encerrado o incidente”. Mota
Amaral quer aínda que o Congreso español explique o que aconteceu na fronteira e neste sentido
enviou unha carta á súa homóloga
Luisa Fernanda Rudi na que reclama explicación do Parlamento e
un xesto de solidariedade contra o
aldraxe aos representantes dos votos de Portugal.
Ao mesmo tempo, deputados
en Estrasburgo dos partidos Comunista e Socialista de Portugal
anunciaron o seu propósito de interpelar á Comisión Europea e á
presidencia da UE sobre o sucedido, sobre todo a respeito da suspensión dos acordos de Schengen
por parte do Goberno Aznar a
conta da cimeira de Sevilla. O
Bloco de Esquerdas reiterou que
o Goberno de España débelle un
pedido de desculpas a Portugal, e,
en particular, aos manifestantes.
O BE anunciou unha queixa a
Comisión Europea contra o Goberno de Madrid por violación do
Tratado de Roma e dos acordos
de Schengen. Considera que foi
violado o Artigo 18 do Tratado de
Roma, que garante a liberdade de
circulación de persoas na UE e o
artigo 2 do Convenio de Aplicación dos Acordos de Schengen,
que asegura a ausencia de control
de fronteiras internas así como a
previsión de consulta entre os gobernos da UE previa a reinstalación dos contris. Ao non darse esa
consulta previa, o BE entende
que Madrid actuou ilegalmente.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego Carlos Aymerich
Cano preguntoulle o día 24 á mesa
do Congreso se o peche unilateral
de fronteiras cumpría os procedementos e previsións dos acordos de
Schengen así como se o Goberno
español vai pedir desculpas públicas polos graves sucesos e qué medidas vai tomar para depurar responsabilidades. Aymerich refírese
á visita da Polícia de Segurança
Pública de Portugal ao Bloco de
Esquerdas para interesar unha lista
de asistentes á concentración de
Sevilla. Esta información, obviamente recusada polo BE, permítelle lembrar ao deputado nacionalista que “a afección do Goberno español pola confección de listas de
manifestantes e folguistas, profusamente practicada con motivo da
folga xeral do dia 20 de xuño, de
amplísimo seguimento, traspasa xa
as fronteiras”.♦

‘Só queriamos asistir a unha manifestación legal’
Francisco Louçã, deputado do Bloco de Esquerdas
A Francisco Louçã, dirixente do
Bloco de Esquerda, os gardas
agarrárono polos colares na
porta do autobús por facer unha
pregunta. Cando fixo por zafarse, foi metido a golpes dentro
do vehículo. “Ao saír do autocarro con Miguel Portas (tamén
deputado do BE) para preguntar
cal era a razón pola que non nos
deixaban avanzar, fomos tratados cunha violencia inadmisíbel”, declarou Louçã á redacción de A Nosa Terra. “A sorpresa foi enorme porque só queriamos asistir a unha manifestación legal, autorizada. E aínda
máis porque previamente pedi-

ramos autorización ao Goberno
Español, que nos indicou que se
trataba dunha concentración legal sobre a que non había ningunha clase de impedimento”,
acrecentou o deputado.
Louçã entende que tanto el
como os 500 manifestantes que
querían levar os seus lemas a
Sevilla non foron obxecto dun
control de fronteira, coma os
que están previstos nos acordos
de Schengen. “Segundo o acordo que asinaron os membros da
UE en Schengen, a policía de
cada país pode esixir a identificación a calquera cidadán, como medida de control, pero en

Rosal da Fronteira non nos pediron que nos identificaramos
senón que nos pecharon o paso
e nos obrigaron a dar volta. ¿En
que parte dos Acordos de
Schengen se di que se pode
prohibir a entrada dos portugueses noutro país? Aquí o que
se cometeu é un abuso legal incomprensíbel”.
O deputado quer salientar
que a Nuno Sá Lourenço, enviado especial do xornal Público de Lisboa, tamén lle foi
prohibido seguir camiño despois de identificarse en Rosal e
explicar que acudía a Sevilla
para informar sobre a xuntanza

do Consello de Europa. Sá puido cruzar por Elvas despois de
manter un breve diálogo sobre o
mundial de fútbol e declarar
que chegaba a Andalucía como
turista.
A conclusión política que
extrae Louçã da actuación do
ministerio do Interior español é
que vén de sentar un precedente de grande importancia negativa. “O dereito a intervir no debate común de asuntos que
afectan á construción democrática da UE, como pode ser a inmigración, por exemplo, aparece gravemente restrinxido despois desta agresión”.♦

‘En Xénova
houbera
un morto’
Pechar a fronteira aos manifestantes era o que cumpría
facer. Esta é a opinión da
Oficina de Información
Diplomática que comentou
así a actuación da Guardia
Civil en Rosal da Fronteira
(Badaxoz) ao impedir que
máis de 500 cidadáns portugueses acudisen a Sevilla co
gallo da reunión do Consello
de Europa.
A preguntas de A Nosa
Terra, a OID explicou que as
institucións de goberno da
Unión Europea teñen unha
opinión sobre a
Globalización que coincide
case plenamente coa dos
que van ás conferencias a
protestar: “O que queren os
membros do movemento
Anti-Globalización e
facérense presentes. Non lles
abonda con protestar senón
que buscan que a súas montaxes teñan eco nos medios
de comunicación. Isto non é
lóxico porque vemos que a
Unión Europea está a
funcionar en paralelo coas
organizacións que están
contra a Globalizacion”.
Para a OID estas razóns
recomendaban executar a
aplicación do Artigo II dos
acordos de Schengen sobre
liberdade de circulación
dentro da UE. “As circunstancias de pechar a fronteira, de acordo co previsto no
documento de Schengen estaban plenamente xustificadas”.
O ministerio de Asuntos
Exteriores diminuíu a
importancia dos malos
tratos que a Guardia Civil
inflinxíu a dous deputados
da Asembleia de Portugal e
declarou o asunto
concluído: “En relación con
estes incidentes o ministro
de Asuntos Exteriores Josep
Piqué mantivo unha conversa co ministro portugués de
relacións exteriores Martíns
da Cruz na que lle deu conta das medidas de seguridade adoptadas polo Goberno
español en relación coa reunión do Consello de Europa
en Sevilla e lamentou sinceramente que as actuacións
da policía afectasen a dous
deputados da Asemblea da
República de Portugal”.
A pregunta sobre a habitual presencia de cidadáns de
toda a UE en convocatorias
que se relacionan con
asuntos políticos de interese
común, o voceiro da OID
sinalou que “esa mesma mobilidade, que efectivamente
se dera no cumio do G-8 en
Xénova, causou un morto”.
En Sevilla, o ministro
Piqué insistiu en que
despois do cumio de
Xénova en 2001, os países
da UE “suspendían os acordos de Schengen sempre
que se daban acontecementos internacionais de
♦
importancia.♦

Nº 1.040 ● Do 27 xuño ao 3 de xullo de 2002 ● Ano XXV

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Requiem polo frentismo

Felipe González

O locutor de radio
comenta
entusiasmado: “Unha
marea humana
agardaba a selección
en M adrid”. Acto
seguido di que os
siareiros eran mil
(1.0 0 0). Q ue grande
erro dos sindicatos. Se
tivesen saído á rúa
con bufandas rojigualdas e cun
manifestante
disfra z ado de
M anolo, o do bombo,
a información da folga
tería resultado óptima.
Cando C ore a
marcou o penalti
decisivo o locutor
chorou. Logo pediu
perdón por faltar á
profesionalid a de.
Pero non chora b a
polas cores nacionais,
senón pola
publicid a de perdid a e
pola súa
porcentaxe.
Tommy Hilfiger,
propietario da marca
de roupa que leva o
seu nome, declarou o
seguinte: “Se eu tivese
sabido que os negros
americanos, os latinos,
mexicanos e os
asiáticos comprarían a
miña roupa, non a tería
diseñado tan boa”. E
a continuación
engadiu: “Desexaría
que ese tipo de xente
non mercase a miña
roupa, pois está feita
para xente caucásica,
de clase alta”.
Segundo un
inquérito re aliz a do os
días 2 1 e 2 2 de xuño
polo Instituto O pina
p ara a C a de a Ser
G aliz a foi a
comunid a de que máis
seguiu o paro.
Días antes d as
eleccións francesas
que levaron á

RAMÓN MUÑIZ

O modelo frentista co que naceu o BNG chegou
ao seu fin. Podía seguir pero e preciso pasar a
unha nova situación que non dilapide esforzos.

O

Esta nova situación rompe co equilibrio
ocurrido na última Asemblea Nacional anuncia o principio do fin do de poderes existente até entón e xenera macaracter frentista do BNG, é decir de lestar diante da presencia de gañadores e perorganización de organizacións. Así empezou dedores que, de seguir así, aguduzará máis as
o Bloque, cando varios colectivos xuntáron- contradicións e o enfrentamento entre colecse en Santiago para en igualdade de condi- tivos farase máis evidente co engadido duns
cións definir o tipo de organización que se independentes reclamando espacio político.
O Bloque, pois, deiquería, se ben que ao fixou de ser unha frente
nal iniciaran a andaduporque xa non é un
ra unicamente a UPG o
onseguir unha
acordo entre organizacolectivo socialista e o
colectivo de indepen- organización unitaria ten as cións, tampouco é un
movemento asembleadentes, que a pesares de
súas dificultades, sobre
rio, tampouco é unha
independentes particimistura harmónica. A
paban nas xuntanzas
todo
as
derivadas
dos
definición recollida no
como colectivos repredocumento político da
sentativos, aínda que o
sentimentos de partidos
X Asemblea Nacional
que os unise non fose
cunha persoalidade
que dí que “o BNG non
outra cousa que a de ter
é un conxunto de forzas
peso nos acordos que se
histórica,
pero
o
que
parece
políticas senón unha
tomaran e que indiviforza politica que
dualmente non poderíevidente é que así non se única
se dotou dunha novedoan. Pero o certo é que
sa estructura de fronte
pode seguir por moito
os independentes acque garante o pluralistuaban como colectivo:
tempo”
mo ideolóxico polítireuníanse, debatían e
co”, non deixa de ser
decidían.
un esotérico acertixo.
Polo tanto a orixe do
Parece necesario,
BNG foi unha frente de
entón, repensar sobre a
organizacións –aínda
que unhas máis formalizadas que outras– cun actualización dunha estrutura demasiado pefuncionamento mixto, combinando a repre- culiar como para que sobreviva sen conflitos.
Neste sentido, pensamos que 20 anos de
sentación partidaria coa asemblearia e cunha
filosofia de respecto e integración maiorí- vida son moitos para unha organización. Póas/minorías, tendo, polo tanto, o consenso co- dese decir que o BNG está xa consolidado e
mo método de relación entrambos para acadar non necesita ningún partido garantista nin da
unha boa harmonía. De ahí que as direccións súa continuidade nin da súa solidez ideolóxie candidaturas se negociaran entre os grupos ca. Máis aínda, o Bloque é o que dá valor aos
grupos organizados que o compoñen e non
que o compuñan.
Na X Asemblea as cousas cambiaron e fo- ao revés, de xeito que se istos se esgazaran
ron os poderes fácticos do Bloque quen con- non pasarían de ser uns grupúsculos electosensuaron as direccións nun contexto polo de- rais, irrelevantes para un cambio político e
mais diferente do de antaño, con moitos máis social na Galiza. Asemade o BNG creou xa
grupos políticos organizados e incremento de un corpus político-ideolóxico que une a toindependentes desorganizados. A cuestión é dos os seus membros e que pode satisfacer
que racharon o criterio frentista de decisión plenamente as aspiracións de calquera procompartida que rexía até entón e polo tanto gresista, socialista, ou comunista a tantos
mudaron completamente as reglas do xogo. anos vista como para que non lles preocupe

‘C

A N A PILLA D O

en absoluto cando chegarán as grandes conviccións dos seus partidos. Así mesmo, sacaríase maior proveito se todas as capacidades
da militancia tivesen como único referente
ao BNG que bipolarizadas entre o BNG e o
partido de pertencia, non sabendo moi ben o
que se prioriza ou en función de que obxectivos se actúa.
Persoalmente penso que a frente foi unha
boa opción mentres funcionou e que puido
seguir funcionando, pero unha vez invalidada sería preciso buscar unha nova alternativa
organizativa que evitase a dilapidación de esforzos e gastos que require unha doble militancia, que neutralizase a división mediática
e sempre dañina entre malos (UPG) e bós
(todos os demais) que rematase, en fin, coas
contradicións interpartidarias e entre partidos
e independentes.
É certo que conseguir unha organización
realmente unitaria ten as súas dificultades,
sobre todo as derivadas dos sentimentos de
partidos cunha persoalidade histórica, pero o
que parece evidente é que así non se pode seguir por moito tempo. De nada vale a orixinalidade de ter unha estrutura organizativa
non homologada a ninguén, se resulta que
vai ser fonte continua de tensións por moito
que se intenten disimular desde arriba.♦
RAMÓN MUÑIZ é sociólogo e fundador do BNG.

Cartas

A leda resaca dun
día de folga xeral
Galiza o día 20 de xuño foi unha
marea humana, de traballadores
e traballadoras, clamando polos
seus dereitos. A xornada resúmese así; o paro case xeneralizado
das principais actividades laborais do país, as dúcias de milleiros de galegos e galegas nas manifestacións –case 300.000– e a
incredulidade de dous Gobernos,
o galego e o central, desbordados
por unha folga de seguimento
tan masivo (ridículo maiúsculo o
que fixo o portavoz do noso Goberniño, Xaime Pita, minimizando o impacto da protesta.)
O sindicalismo nacionalista
brillou con luz propia na folga
xeral. Mobilizou un capital importante de persoas tanto nos piquetes como nas manifestacións,
e en moitos casos, tivo un papel
protagónico case exemplar nas
empresas e centros de traballo. E

aí radica a súa (nosa) forza: con
meios e recursos máis limitados
que os outros dous sindicatos de
dirección estatal, CCOO e UGT,
a CIG dispón dunha militáncia
consciente e combativa, que devén na mellor ferramenta con
que conta a clase traballadora
galega.
Coa vontade de resistencia os
embates do capital e de construción dunha Galiza soberana, o
sindicalismo nacionalista está
chamado a ser un suxeito social
básico no devir do país e da clase traballadora. A loita de enfrontamento ao neoliberalismo e
o combate por un marco galego
de relacións laborais son o pan
noso de cada día e a razón de ser
da CIG, nun horizonte de xustiza
social e liberdade pra a patria
dos galegos e galegas.
O nacionalismo político, que
tivo unha participación importante na protesta (é ben recoñecérmolo), tamén debe tirar unha lectura acaída do clamor popular

que viveu esta país coa folga xeral. De non o facer, e se a dirección nacionalista erra nas análises e estratexias a seguir, estaremos a dilapidar un esforzo dificilmente repetíbel. O povo galego está a pedir novos ares na política, tamén na da oposición, que
dificilmente teñen encaixe no actuais réxime e sistema. Procurar a
homologación co que xa hai é camiñarmos polo gume do desastre. E do desastre nada bo pode
xermolar para o noso país e para
esa cada vez menos silenciosa
maioria social que pede que alguén a represente fielmente.♦
RAFA VILLAR
O MILLADOIRO (AMES)

O respecto ás leis de
Francisco Vázquez
As declaracións de D. Francisco
Vázquez nun xornal da Coruña e
no programa “Tercer Grado” de
TV2, xa hai varios días, non de-

berían preocupar aos nacionalistas pois dende hai moitos anos
coñecemos como pensa o alcalde
coruñés. A quen tiñan que preocupar é aos seus compañeiros socialistas, pois as súas afirmacións
cada vez aseméllanse máis ás do
francés Le Pen, só que en vez de
ser os seus enemigos os emigrantes, somos os nacionalistas.
Practicamente todo o que dicía, dende a crítica aos bispos
vascos e á Conferencia Episcopal
Española, cando el simpatiza co
Opus, pasando por facer principais responsábeis aos sindicatos
da folga xeral do día 20, cando
milita, teoricamente, no PSOE,
ata afirmar que é peor o auxe do
nacionalismo que o terrorismo,
son unha serie de incongruencias
que non merecen resposta.
O que é máis difícil de aguantar é cando afirma que en España
é moito máis delito dicir La Coruña que Gora Eta. Esta mentira
é do peor que ouvín de calquer
ultra europeo. Sabe perfectamen-
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unca acabo de comprender que se
poida manipular a realidade ou ensombrecer o acontecido botando unha lousa de dúbidas e reparos sobre o que é
contrastábel e comprobábel.
Volvo atoparme nesta situación desde a última asemblea da Mesa. Neste proceso preasambleario e asambleario determinadas persoas participaron dun xeito estraño, e digo estraño, porque no canto de acudir á asemblea e expor nese lugar as súas posicións e as súas dúbidas, utilizaron as plataformas públicas ás que
poden acceder, poñamos por caso as colaboracións nos xornais, para aleccionarnos e darnos
a súa opinión, tentando influír na toma decisión dos/as asociados/as á Mesa. Moléstame
que se tome esta actitude como se se tratase
dun deber moral, cando todos e todas recoñecemos os vínculos que existen entre as persoas
que asinan columnas e manifestos, e moléstame que os únicos argumentos contra determinadas candidaturas sexan os ataques persoais,
moitas veces absolutamente infundados. Por
todo iso, sinto a necesidade de recorrer eu tamén aos medios de comunicación para deixar
constancia da miña opinión, tal e como veñen
facendo outras persoas, recentemente Fran
Alonso na súa columna de La Voz de Galicia.
Como asistente á asemblea síntome insultada cando se me pretende convencer de
que a decisión alí tomada, seguindo as vías
estatutarias que prevé a Mesa, foi manipulada por determinado sector (e xa comezamos
aburrirnos de escoitar sempre a mesma ladaíña), e máis se manifesto que o sector que a
min se dirixiu foi o que apoiaba a candidatura de Emilio Insua. Aínda así vén resultar que
os que estaban o día 15 no Salón de Actos de
Filoloxía eran os socios e socias da Mesa, é
dicir, os que teñen dereito a decidir sobre o
seu futuro, coaccionados, libres, motivados
ou desinformados. Os que apoiaron a Carlos
Callón teñen dereito a facelo, por moito que
moleste a algunhas persoas.
Non parece aceptábel que se cuestionen
as decisións tomadas por unha asemblea; estas manifestacións, ao igual que algunha das
que se escoitou na propia asemblea, en que
se cuestionaba a capacidade de decisión dos
asistentes, son un síntoma de despotismo, o
convencimento de que os demais, por moitos
que sexan, están equivocados, e hai un salvador, un mesías que é o único con capacidade
para guiarnos e interpretar a realidade.
É preocupante que unha persoa como Fran
Alonso, que ten a sorte de manifestarnos a súa
opinión desde os medios de comunicación, diga que o acontecido significa un retroceso histórico de consecuencias dificilmente avaliables; e, a pesar de recoñecer, porque non lle
queda máis remedio que facelo, que o proceso foi lexítimo e democrático, segue, unha e

A realidade e as opinións
MARTA DACOSTA ALONSO

A Mesa decidiu o futuro nunha asamblea democrática. Cuestionar a capacidade de decisión da asistencia é avogar por un mesianismo inaceptábel.
outra vez, sementando dúbidas sobre todo o
acontecido. Debería considerar que ese tipo de
manifestacións en nada axudan ao idioma, o
catastrofismo e o negativismo xa non teñen
lugar. Debería mirar ao seu redor desde esa
columna e contar cantos artigos dese xornal
están na nosa lingua e contrastar iso coas subvencións económicas de Política Lingüística
que recibe a prensa, ou que a estas alturas a vila de Pontevedra ten que ver como se representa a Castelao en castelán.
Fai ben en parafrasear a outros autores para ilustrar a súas opinións, pero mellor sería
que falase sobre esta asemblea tendo acudido
a ela e escoitando aos socios e ás socias da
Mesa que alí se manifestaron, porque foron
os integrantes da Mesa os que convenceron,
os que debateron e puxeron en evidencia as
deficiencias da organización, persoas que se
viron á marxe do traballo da Permanente, pertencendo a ela, ou que, coma min, comprobaron como se falta á realidade nunha intervención pública, ao contestar a unha crítica
ao Informe de Xestión en que reclamaba a

mención ás organizacións coas que colaborou
a Mesa, ou que lle ofreceron á Mesa actividades que no Informe figuraban como propias.
Eran actividades en que se poñía de manifesto que a Mesa levaba anos a remolque, e en
moitas cuestións perdera a iniciativa.
Afortunadamente, e a pesar das páxinas de
opinión dos xornais, os/as que estaban na
asemblea da Mesa, estaban alí e puideron escoitar aos membros da dúas candidaturas e
contrastar ideas e actitudes, o resultado diso
foi a situación actual Agora, no canto de lamentarnos polos resultados e manifestar que
serán prexudiciais para a normalización do
idioma, como dixo Fran Alonso, traballemos e
aunemos esforzos, esa foi a invitación do actual presidente da Mesa, o único candidato
que, durante a asemblea, propuxo elaborar unha Permanente da que formasen parte membros da dúas candidaturas en proporción igual
aos votos obtidos. Non estaría esta posibilidade nos estatutos da Mesa, pero os que alí estabamos puidemos ver que si estaba no ánimo
da candidatura que hoxe preside a entidade.♦

A Mesa e O Bierzo
O Bierzo parece estar de moda.
Calquera persoa que decidise ler o
xornal na súa casa ou tomando un
café no seu estabelecemento de
confianza comprobou como todos
os xornais do país dedicaban sendas colunas á filiación dun nutrido
grupo de centros de ensino desta

comarca a un programa de aulas
en galego. O mérito desta boa
nova recaiu nun acordo entre a
Xunta e a Junta Castellano-leonesa. Cinco anos atrás isto sería increíbel ademais de imposíbel.
Dito isto, e sen ánimo de
deslexitimar dito acordo, o cal
non deixa de ser un trunfo dos
galego-falantes do Bierzo, os
cidadáns desta comarca sabemos que esta recuperación do
noso patrimonio cultural conqueriuna a tenacidade dun pequeno grupo de organizacións
culturais e sociais que forzaron
aos gobernos autonómicos a
respeitar os nosos direitos como
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.

falantes de galego. Atrás queda
un lustro de viaxes a Valladolid
a negociar coa Junta, e non poucas reunións co Procurador do
Común (aquí Valedor do Pobo)
para denunciar o incumprimento da lei do galego aprobada
tempo atrás na institución autonómica Castellana-leonesa.
E por iso, pola importancia
que temos as organizacións sociais na consolidación da nosa
lingua, que Fala Ceibe aposta
por un contacto fluido coa principal ferramenta social en defensa do galego na Galiza administrativa: A Mesa. Mais este contacto, esta amizade desexada debe trocar a dinámica anterior, debe ser unha amizade renovada.
Atrás teñen que quedar actitudes
tan nocivas para os galegos-falantes do Bierzo como a demostrada polas organizacións da Galiza administrativa que o pasado
19 de maio mostraron un forte
descoñecemento da nosa realidade coa organización dun acto de

A despedida de
A znar d a presidencia
europe a ía ser unha
festa e o lug ar de
celebración: o cumio
de Sevilla . Pero veu a
folga, os atenta dos
de ETA , a derrota con
C ore a e a caíd a d a
bolsa . Unha semana
horribilis , que dirían
no Vaticano.
Cerra a consultora
Arthur Andersen. N on
por falta de honra de z
(esa carencia no
ca pitalismo a penas
se nota), senón
porque se
descubriu.

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

te que el ou outras persoas poden
dicir La Coruña todas as veces e
cando queiran, como así el o fai é
ninguén lle di nada, o que non
pode é utilizala oficialmente na
escrita como ditaminaron todos
os tribunais de xustiza de España,
aos que ninguén pode acusar de
nacionalistas, e que el, tan constitucionalista, non respeta.
Isto é tan sinxelo como que o
meu apelido oficial e único é Coello, e tanto ten que o escriba
unha persoa que só fale castelán
como se só fala galego.♦
XOSÉ-BIEITO COELLO COELLO
(AS PONTES)

segund a volta ao
neofascista Le Pen e
deixaron fóra de
comb ate o primeiro
ministro Lionel Jospin,
un asesor deste último
criticou que os textos
programáticos do
Partido Socialista “só
podían ser
comprendidos polo
3 ou o 4% dos
franceses”. (¿Tomarán
nota os do B N G ?).

confraternización en Vilafranca,
claramente “cociñado” por e para militantes desas organizacións, cunha minima senón nula
participación local.
E por iso que pedimos a esta
nova directiva que apoie na medida da súas posibilidades as iniciativas que desde nós, como organizacións bercianas vexamos acertadas
no camiño da normalización da nosa lingua na comarca. Eliminando
así condutas de tutelaxe desde unha organización consolidada a outras que pola sua curta vida ábrense camiño no difícil campo da reivindicación lingüística dunha comarca inserida hoxe na provincia
de León. Sabemos que toda axuda
é boa e necesaria, pois as agresións
desde organizacións políticas como a UPL (Unión del Pueblo Leonés, na Galiza pouco coñecida
mais en León socia de goberno do
PP) precisan da resposta de todas
as entidades posíbeis.♦
ANTÓNIO ÁLVAREZ MERAYO
DA PERMANENTE DE FALA CEIBE

Sacrilexio:
Algunhas persoas
–máis d as que
p arece– alegráronse
de que Esp aña fose
elimina d a do
Mundial. É xente á
que non lle gusta o
fútbol ou que
simplemente carece
de fe nas cores
“nacionais”. O u
amb as as cousas.
Claro que, de todos
eles, só os máis
temerarios se
atreven a confesalo
en público.
Din que o malo de
A znar non foi o
recorte d as
prestacións aos
p ara dos, senón os
anuncios d a televisión
dicindo que co
decreta zo nos ían
encontrar tra b allo a
todos. A xente é
sufrid a , pero aínd a
non soporta certas
bromas.♦
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A muller decidiu
na folga
XOHÁN VILA

No deslumbrante éxito da folga a muller decidiu
moito. Ela é quen mellor saben a dificultade crecente de chegar a fin de mes. Creo que o Goberno non
sabe ben o que fixo ou descoñece as consecuencias.

Os periódicos El Mundo, La Razón e ABC chegaron a algúns puntos de venda en furgóns da policía, segundo o secretario
xeral do SUP.

A policía
distribuíu
El Mundo o
día da folga
“No franquismo estabamos
afeitos a conducir autobuses e
a repartir periódicos. Pero esta é a primeira vez na democracia na que a policía é utilizada”. Son declaracións do
secretario xeral do Sindicato Unificado de Policía á cadea televisiva CNN-Plus o
propia día da folga. O dirixente do SUP acusou, máis en
concreto, ao goberno de utilizar furgonetas policiais para
distribuir o xornal El Mundo
en varios bairros de Madrid.♦

Os
traballadores
de El País
protestan
contra
a dirección
O Comité de Empresa de
El País emitiu un comunicado, publicado polo propio
periódico o día 21 no que se
le o seguinte: “O Comité de
Empresa de El País reproba

a decisión da Empresa de ter
elaborado o xornal de data
20 de xuño de 2002, en contra da decisión aprobada democraticamente polo cadro
de persoal nas asembleas xerais nas que aprobou por
abrumadora maioría a xornada de Folga Xeral”. O Comité indica, na mesma nota,
que o número foi realizado
“practicamente por membros da dirección, que mesmo tivo a ousadía de utilizar
un artigo elaborado uns días
antes por unha redactora que
se encontraba en folga”.♦

A mellor
información
da folga estivo
na prensa
estranxeira

Os defectos
do xornalismo
son vellos
“O xornalismo hoxe, que
confusión infernal: a Administración saltando sobre a
Redacción, todo fundido, todo neutralizado dun día para
outro, todo comprometido
nun esforzo abrumador que
ninguén paga. ¡Ou traxedia
do espirito corrompido polo
ambiente cheo das pequenas
e infames inxustizas que hai
entre criados e amos e entre
os criados!”. Ramón Gómez
de la Serna. Primera Proclama de Pombo. 1915.♦
O ministro portavoz, Pío Cabanillas,
declarou, ás oito da mañá, que a folga
fora un fracaso e chegou ao Congreso
coa prensa de dereita baixo o brazo.

Coa folga xeral, algúns volveron recurrir á prensa estranxeira para informarse. Anxo
Guerreiro comenta en La
Voz de Galicia: “Aínda que
lles produza rubor, recoméndolle aos Aznar, Rato, Raxoi,
Arenas e compañía que boten
unha ollada a xornais tan
pouco sospeitosos como Herald Tribune, Washington
Post ou Financial Times. Todos eles recoñecen, cos naturais matices, a amplitude e o
éxito da folga xeral”.♦

Levo unha pequena tempada algo
doente e os amigos que me visitan,
cáseque todos eles os xa veteranos
inxenieiros da xeneración do 68,
que empezaron a comprender algo
de política a conta da vangarda tecnolóxica alemana e a socialdemocracia sueca e aínda da unidade de
accción cos sindicatos que nacían,
presentan xa nos primeiros intres
da conversa, logo de interesarse por
min, claro está, o xa periodísticamente vello asunto da folga xeral.
Si me decido a escribirlles unhas
notas sobre este asunto é porque
creo que o abuso mediático das televisións e o uso fraudulento da súa
capacidade de comunicación é preciso paralo algún día.¿Alguén dende unha óptica profisional e de respeto aos nados no mesmo país que
ti e poñamos que coa mesma intelixencia, ten dereito a facer na televisión galega un programa de radio
de entrevistas e foto fixa cun guión
subordinado xa ás respostas que se
presupoñen? Porque moitos supoñan que iso pode pasar, non abonda, seguen tendo que dimitir por
enganar o país.
Suxiro que para o futuro vaiamos pensando nos modelos desas
organizacións civicas americanas
que moitas veces baseadas nun
alto nivel técnico e menos condicionadas que sindicatos e partidos
a hora de tomar unha decisión rápida, sen atrancos parlamentarios,
son capaces de levar diante dos
tribunais casos de absoluta falla
de respeto a grandes colectivos e
mesmo os cidadáns todos.
O caso é que eu engado ás motivacións do deslumbrante éxito
da folga, non só a preocupación
dos traballadores por un novo factor de inestabilidade e mesmo que
estes comencen a comprender o
malestar na globalización que tan
ben defende o premio Nobel Joseph E. Stiglitz, posiblemente a
conta dos efectos, porque experimentalmente se entende moito
mellor, senón a posición da muller e especialmente da muller
que traballa como ama de casa. É
ela a que mellor entendeu esta folga aínda que os argumentos varíen

un pouco a hora de expresalos. Ë
ela a que se sentía incomprendida
cando decía unha e outra vez que
non lle chegaban os cartos a fin de
mes dende o cambio do euro, é ela
a que se sentía ofendida polo peso
da acusación cando bit a bit na televisión lle dicían que todo era
igual. Mesmo que na Francia que
xa lles contei, primeiro deuse a
aceptación da manipulación informativa, en Paris non pasa nada
porque hai moitas cámaras, pero
nas vilas e cidades dormitorio, a
moitos kilómetros, os franceses
non pode vivir pola maldade intríseca dos emigrantes, mesmo que
nós que xa é sabido o dano que fixemos en Hannover ou Berna.Ata
que na segunda volta non lle deron
nin un escano. Por mentir.
En Galiza, con tantas mulleres
administradoras da facenda familiar, a sensación de perda económica, a súa realidade incuestionábel,
podería provocar que o PP, que ten
fundacións moi interesantes, faga
un bon traballo para informarnos
ben e mais, a esa muller ama de
casa que o día da folga saía a rúa
masivamente enganchada do brazo do home, nunha demostración
de sensibilidade úneca, creando
uns lazos co entorno ou coa clase
que van a ir a máis. O engano mediático dos datos de participación
acabará nos libros de texto, senón o
tempo. Pero a ela tamén lle preocupa moitísimo a situación dos fillos traballando en precario e agora
aínda mais. Ela é a que saiu a rúa a
defender a familia e a súa honra
como nai e administradora da empresa familiar. E como muller, porque se agora vai ser preciso traballar máis lonxe, el vai chegar máis
tarde a casa, máis canso e lóxicamente menos disposto a botar unha
man, unha carantoña e en consecuencia a enfriar a vida familiar.
Creo que o Goberno non sabe ben o que fixo, ou descoñece
as consecuencias. Cando o traballador quede liberado da petición de prudencia da muller os
sindicatos terán todo o poder na
man, agora sí, para fixar condicións. E creo que vai pasar.♦

A Xunta declara agora ilegal as actuacións de Diz Guedes no casco de Tui
G. LUCA
O Concello de Tui non pode ignorar que a cidade está protexida
pola Lei de Patrimonio e polo
tanto son ilegais todas as licencias
concedidas para especular sobre o
centro. A consellería de Política
Territorial di agora que leva razón
a oposición municipal nas súas
insistentes denuncias contra os
permisos para incrementar volume e parcelar o centro.
A consellería de Xosé Cuiña
ignorou durante anos estas fundamentadas protestas contra a
presión por macizar a chamada
Zona de Respecto na que non se

pode actuar sen permiso de Patrimonio. O mesmo fixo a consellería de Cultura á que corresponde visar a normativa de defensa do patrimonio cultural.
A pesar das denuncias e da
irrecusábel certeza dos veciños de
que Lei de Patrimonio impedía facer do centro un pandeiro, a Xunta só actúa á vista de dúas recentes
intervencións dos xulgados contra
a transformación do solo patrimonial en superfície urbanizada, de
prezo tanto máis alto por canto o
defende a Lei de Patrimonio. A indignación expresada contra estas
denuncias polo conselleiro Diz

Guedes, que sendo alcalde de Tui
abrira o pastel das licencias da Zona de Respecto (ver o número
1.035 de A Nosa Terra) carecía de
toda razón, como ben acredita o
serodio pronunciamento da Consellería de Cuiña.
O colectivo veciñal que termou da Xustiza para que espantase a marcha de cabalo dos caciques sobre Tui, reclama o cese do
conselleiro Diz Guedes e do Goberno local, que presentou como
proba documental ao xulgado do
Contencioso de Pontevedra planos falsos que non se corresponden co texto do PXOU nin cos

planos da Dirección de Urbanismo e nos que “por arte de maxia
incrementaron as alturas permitidas de moitos edificios, tal e como indica a resolución da Consellaria de Política Territorial”.
Presión sobre o Concello
Doutra parte, nunha entrevista
concedida á revista Rio, o ex-alcalde e voceiro do grupo do PP
de Tui, Miguel Capón Rei, refírese ás presión sobre o Concello para que se concederan licencias sen autorización de Patrimonio. “A alguén lle dixen eu nal-

gunha ocasión: chama a Patrimonio, ti que tes amigos alí e
que che dean autorización e nós
dámosche licencia”. Como se informou dende estas páxinas, para construír o edificio do número
25 da Corredoura (tamén chamado Paseo de Calvo Sotelo), a familia do conselleiro Diz Guedes
obtivera de Patrimonio unha
exención do informe arqueolóxico preceptivo. Ante a aparición
no solar dun cemiterio romano,
os promotores da obra puxeron
entre a desfeita patrimonial e a
vista dos viandantes un alto valado de madeira.♦
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FestiGal,
un xeito novo
de celebrar o
Día da Patria

O novo Consello Nacional do BNG reuniuse por primeira vez o 22 de xuño e nel aprobáronse as liñas básicas do “Manifesto Bóveda”.

A . PA N AR O

O ‘Manifesto Bóveda’ centra a súa celebración do Estatuto de 1936

O BNG sitúa o nacionalismo
como protagonista da autonomía
A.N.T.
O Bloque Nacionalista Galego celebra, por vez primeira, a
aprobación do Estatuto de Autonomía de 1936 con diversos actos e un manifesto no que se afirma que “o protagonista político desta conquista democrática foi o nacionalismo galego organizado no Partido Galeguista”. Como artífices individuais sobranceiros cita a Afonso Daniel Castelao e Alexandre Bóveda.
O Manifesto Bóveda elaborado
polo BNG, recolle as ideas políticas que esta organización veu
difundindo desde antes das últimas eleiccións autonómicas. A
novidade está e que, por vez primeira, saen á luz para celebrar a
efeméride do Estatuto de 1936,
no que semella un intento de deixar claro ante a sociedade de que
o protagonismo daquela xeira
política foi do nacionalismo e
que o BNG é herdeiro lexítimo
daqueles galeguistas.
Así, no manifesto afírmase
que co Estatuto do 36 “é a primeira vez que os dereitos e libertades nacionais do pobo galego
foron obxeto de recoñecimento
xurídico-político” e que o protagonista desta conquista foi o nacionalismo galego. A sublevación fascista e a posterior repre-

sión “abriu un paréntese de cuarenta anos na historia democrática de Galiza”. Mais o combate
cívico e político “continuou o
seu curso como un río soterrado
durante a longa noite de pedra
franquista para volver gorgullar
ao cabo e proseguir a súa andaina á lus día ata agora mesmo”.
O BNG quere invocar o nome de Bóveda no rótulo do manifesto no que se celebra a efeméride de aprobación do Estatuto do 28 de Xuño de 1936, por
ser o mártir galeguista un dos
seus principais artífices e para
reivindicar unha figura da que,
para o ano, se cumprirá o centenario do seu nacimento.
Os nacionalistas consideran
que dous tercios de século debera ser tempo histórico abondo
para que “o proceso de construc-

ción nacional do noso país estivese completado”. Entenden que
“non foi así porque a historia
obrigounos a comezar de novo
hai dous decenios nun contexto
máis adverso que o de outrora”.
Felicítanse polo nivel e dimensión social da conciencia da
identidade propia dos galegos e
polas cotas acadadas polo nacionalismo “endexamais rexistadas con anterioridade”. Aínda así,
non quer instalarse na autocompracencia afirmando que “compre dimensionar e reduplicar o
seu potencial e capacidade”.
A respeito da actual autonomía afirma o manifesto que “anda lonxe de ser satisfactória”.
Considera que as forzas políticas
estatais que detentaron ata agora
o poder na Galiza “non puxeron
en valor todo o potencial que
acubilla como instrumento a
aplicación do Estatuto” e que o
“deseño constitucional do Estado padece unha grave involución
tanto no plano teórico como na
práctica política”.
Fronte a esta dinámica involutiva, o BNG “aposta por reacti-

var a vixencia efectiva do actual
Estatuto, revitalizar a cámara lexislativa e o Goberno autónomo
no seu ámbito competencial propio, reanudando o proceso de
transferencia competencias ata
completalo”.
Tamén demanda restablecer
nas institucións unha dinámica
“congruente co caracter plurinacional do estado”, coa remodelación do Senado e a participación
das nacionalidades históricas no
Tribunal Constitucional así como obter fórmulas de “presencia
e participación de Galiza nos órganos decisorios da UE”.
O BNG afirma que para incentivar o “proceso de avance
necesario en todos os eidos e
ambitos institucionais”, se compromete a “empregar todos os
resortes de acción decidida, conxugando a iniciativa cívica e a
acción institucional en sintonía
co conxunto da cidadanía”. Pensa que este é o “millor contributo e o máis leal homenaxe á memoria de Alexandre Bóveda como símbolo daqueles que fixeron posíbel o Estatuto do 36”.♦

O PSdG-PSOE reafirma a súa tradición estatutaria
A.N.T.
Os socialistas queren celebrar “o
recoñecemento de Galicia como
nacionalidade histórica, a capacidade de exercicio do autogoberno e o desenvolvimento de
órganos políticos propios” con
diversos actos que lembren a
aprobación do referendum do
Estatuto de Atuonomía ddo 28

de xuño de 1936.
Neles reafirmarán a súa “tradición estatutaria, autonomista e
federalista”. Na declaración pública destacarán “o seu compromiso a prol do autogoberno galego” e incidirán na “necesidade
de profundizar e de perfeccionar
o acadado dende a óptica da cooperación e da lealdade e bus-

cando reforzar os lazos de unidade e cohesión do Estado desde a
diversidade”.
O PSdG-PSOE tamén “reafirmará o seu compromiso coa
identidade galega como nación
que participa da realidade de España como espacio de solidariedade dende a pluralidade e a diversidade cultural e lingüística”.

O acto central terá lugar o 28
de xuño, cunha ofrenda floral
no Panteón de Galegos Ilustres
á que asistirán os membros da
executiva, dos grupos parlamentarios, das deputacións e
concellais socialistas e diversas
personalidades. Nel intervirá o
secretario xeral socialista, Emílio Pérez Touriño.♦

P.B.
“¿Que serías capaz de facer
en 48 horas?”. Con esta pregunta os organizadores do
FestiGal 02 anuncian dúas
xornadas de intensa celebración. O escenario será o
campus sur da Universidade, a carón da Carballeira
de San Lourenzo, onde o
nacionalismo xa celebraba
o tradicional xantar. O recinto disporá dunha zona
para acampar e tamén está
prevista unha variada oferta
gastronómica, con actuacións musicais de acompañamento (charangas e grupos de gaitas) para dous días de xantar e cea. Ademais,
dez grupos de músicas variadas (rock, étnica, folk,
dance,...) e de paises diversos (Galiza, Francia, Portugal, Brasil, Hungría...) conformarán o cartel dos grandes concertos.
Ao tempo poderán visitarse as “galerías temáticas” que acollerán debates
e mesas redondas sobre temas de interese e actualidade nacional e internacional,
asi como exposicións, actividades literarias para o público e apresentación e proxección de audiovisuais.
Contarase con stands de librerías e editoriais, de música, de audiovisuais, artesanía, produtos do país, oficios e instrumentos tradicionais, a parte de postos
con material de asociacións
e colectivos. Non faltará
tampouco o material divulgativo dos concellos, con
exposición e explicación
dos seus proxectos. E para
os máis novos, contacontos, teatro, títeres e máxia,
entre outras propostas.
No evento implicáronse
diferentes institucións, entidades, asociacións e empresas. A Comisión Organizadora e a Fundación Galiza
Sempre queren convertir esta aposta “cun plantexamento amplo e aberto” na expresión dunha Galiza dinámica
e criativa. “Pretendemos
que desde un desenvolvemento lúdico e en clave festiva, recolla como principal
continente a producción cultural diversa e conte con capacidade de convocatoria e
ampla repercusión social,
converténdose en referencial especialmente para a
mocidade”, explica un dos
seus membros.
Esta maneira novidosa
pretenden que teña continuidade en anos sucesivos, e
non se contrapón coa celebración tradicional, que este
ano o BNG convoca baixo o
lema “Máis Galiza para estar no mundo”.♦

Adeus
ao cabalo
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PP e PSOE promoven unha moción para paralizar as obras

XOSÉ M. SARILLE

A extensión da peonalización
no centro de Pontevedra atopa resistencias

O

X.C.
Despois do éxito da peonalización do casco histórico e do
entorno da Praza da Ferrería
na primeira parte do seu mandato, o goberno nacionalista
do concello de Pontevedra atopa resistencias nas obras que
se seguen na Avenida de Vigo.
Hai dez días comerciantes da
Avenida de Vigo pecharon antes
da hora habitual e instaron aos
seus empregados a asistir a unha
mobilización co lema de “El Bloque nos bloquea”. Era o ponto álxido dunha campaña contra as
obras que se seguen contra esta
antiga vía principal de penetración ao centro da capital, que as
obras de humanización procuran
mudar agora en vía urbana e deixar que o tráfico só sexa de saída.
As obras, aprobadas en pleno
pola maioría da corporación
pontevedresa, procuran descargar tránsito do centro da cidade e
extender o espacio ben de plena
peonalización ou cando menos
de humanización, ou sexa máis
acera, pouca velocidade de circulación e mellores servicios. É
o que o concello denomina “Plano de Mobilidade Peonal”.
A da Avenida de Vigo sería
unha das últimas actuacións, despois de rematar co tránsito no casco histórico e ampliar o uso peonal a rúas como Salvador Moreno
ou a Praza de San Xosé, que lograron un grande consenso na cidadanía e nos visitantes da cidade.

A ampliación da peonalización máis alá do recinto monumental provoca o debate cidadá.

Fronte aos grupos de oposición, ven de nacer a Iniciativa
pola Calidade de Vida en Pontevedra, que está a recoller sinaturas e fixo público un manifesto, no que asegura que non
se poden perder conquistas que
se foron gañando estes anos.
“A movilidade peatonal é indispensábel para o comercio.
Para unha relación entre comerciantes e consumidores que

convirta o centro de Pontevedra nunha gran área comercial
aberta. Non é, nin máis in menos, que o que se fixo xa hai moitos anos nas principais cidades
europeas. Somos moitos os pontevedreses e pontevedresas que
non antepoñemos os nosos intereses privados por enriba do ben
colectivo. A casuística persoal,
dun negocio ou dunha persoa,
non pode antepoñerse nunca ós
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intereses de toda a poboación”.
Desde hai varios anos o Ministerio de Fomento mantén parada toda intervención para completar o cinto de circunvalación
de Pontevedra, que levaría o
tránsito fóra do centro da cidade,
pero o concello decidiu non
agardar máis e mudar os fluxos
de circulación para obrigar a
usar circuítos máis periféricos,
por rúas máis anchas. ♦

Paranoncoñecer
mundo
é preciso ir lonxe
Viaxe ás
terras
encantadas
de Lemos.

Unha viaxe
á procura
do solpor.
Do Tambre á
fin da terra.

Lois Diéguez
Francisco X.
Fernández
Naval

No corazón
de Galicia.
Viaxe polas
terras de
Chantada e
a Ulloa
Xulio
Valcárcel

Cartafol do
Barbanza.
Viaxe polo
cuadrante
das sereas.
Antón
Riveiro
Coello

Dos camiños
de arrieiros
aos pazos
da Ulloa.
Xosé Manuel
Martínez Oca

ESTE VERÁN VIAXE
CON A NOSA TERRA

concello de Ferrol
vai retirar nos próximos días a estatua de
Franco. Será un acto discreto, consonte cos tempos. Os
símbolos fascistas non preocupan á cidadanía. Existe
unha opinión bastante
extendida de que é unha
perda de tempo e un anacronismo pretender erradicalos.
Mesmo o alcalde da Coruña
e algún dos seus
propagandistas, consideran
natural que nas prazas convivan as gabanzas a
criminais como Millán
Astray coas dedicadas a
señores como Salvador de
Madariaga, por poñer un
exemplo. Mesturas de
matóns como Juan Canalejo
con almas delicadas como
Urbano Lugrís. Todos son
coruñeses din eles e por tanto hai unha boa razón para
que convivan. Pois non.
Unha escultura, o nome
dunha rúa, unha placa cos
nomes dos asasinos, son homenaxes aos actos e ás crenzas deses individuos, e expóñense e conmemóranse co
obxectivo de que os
cidadáns admiremos as súas
condutas, que forman parte
do noso acervo. A finalidade
é provocar a admiración e o
temor. Ou sexa que son apoloxías vivas e actuais do
totalitarismo, e se os
poderes públicos os toleran
é porque os consideran axeitados como exemplos para
todos, ou porque a conciencia antifascista se apreza como unha reliquia do pasado.
Nen a direita nen a
esquerda se preocupan por
isto. Resulta asombroso que
en vintecinco anos de democracia non xurdise unha iniciativa para prohibir estes
símbolos do territorio do
Estado Español. Non é un
problema de opinión, de opción política, de propoñer a
retirada cando goberna unha determinada forza política. O problema é de principios democráticos. Na
Coruña existe una rúa dedicada á División Azul que
atenta contra os dereitos
básicos dos cidadáns,
contra a vida e contra a
construción en paz de
calquer país. ¿Por que é inconcebíbel o louvor de
Hitler, Mussolini ou Salazar
–¡incluso aquí!– e se tolera
a figura dun energúmeno
que berraba viva la muerte
e envenenaba o Magreb con
gas mostaza? ¿Son cousas
do pasado? Non é certo
porque o monstro volve a
ruxir e mesmo agora corean
en Francia esta fermosa
consigna contra o novo
totalitarismo: “os símbolos
fascistas degradan e
ensuxan as rúas, a imaxe e a
decencia de calquer país”.
Un lema que aquí case ninguén da esquerda diría con
vehemencia. Inventouno
♦
Jacques Chirac.♦

Nº 1.040 ● Do 27 xuño ao 3 de xullo de 2002 ● Ano XXV

¿Quen é Abelardo Pérez Gabriel?
Son un cidadán de Ourense
que quere moito á súa cidade. A
vida dá moitas voltas; se agora
encabezo as listas do PSOE ten
que ver coa miña ideoloxía política e porque, como moitos veciños, considero que a cidade necesita un cambio. Necesitamos
un xiro rotundo no goberno municipal.
O PSOE de Ourense atravesa unha crise, por describir a
situación suavemente. ¿Como
considera que lle sentou á militancia o nomeamento dun
independente como número un
da lista?
Vou como independente pero
penso integrarme no partido.
Houbo algo de receo nun primeiro momento, que a min me parece lóxico porque no PSOE ourensán hai xente que leva militando e batallando durante anos.
Algúns ocuparon cargos e chegaron a ser todo o que se pode
ser dentro dun partido. Estaban
preocupados co que podía pasar
de cara ás eleccións. O PSOE decidiu apostar por xente nova, que
non fose coñecida. A idea é apostar por unha persoa que non estivese nese momento dentro do
partido. Conviña unha renovación, o PSOE ourensán estaba
dando unha imaxe reiterativa.
Pero iso non significa que non
vaia estar aconsellado por compañeiros que teñen máis experiencia política ca min. É máis,
podo garantir que hoxe hai unha
unión no PSOE de Ourense que
non se deu nos últimos anos. Todos aglutinados ao meu redor
por ser o cabeza de lista. Coido
que a equipa vai ser boa.
Coñecemos ao número un,
especúlase co dous, pero ¿como se vai confeccionar a lista?
Ata xaneiro hai tempo. O que
comuniquei ao partido é que a
penas vou participar nese traballo. A dirección do PSOE coñece
a problemática do partido e sabe
cales son as persoas idóneas para
formar parte da lista.
No pasado formou parte
dunha lista electoral, pero de
Esquerda Unida.
Formaba parte de Os Verdes.
Tiñamos ilusión pero eramos
moi poucos, por iso concorriamos ás eleccións en coalición
con IU. Deixeino por motivos
persoais. A chegada ao PSOE foi
natural, sempre estiven próximo.
Cando o partido se dirixe a
vostede, ¿que é o que se lle pasa pola cabeza?
Ao principio, asusteime, pero
non tanto por verme metido nunha campaña política, senón porque teño medo de non dar todo o
que podo no partido, que os
compañeiros queiran máis de
min. Estou acostumado a participar en movementos sociais e políticos, así que faime moita gracia que agora digan “¿que fai un
modelo e actor no PSOE?”. Non
sei se pretenden dicir que unha
persoa coma min non pode ser
intelixente ou válida para os socialistas. Estou seguro de que teño capacitación para este cometido. Polo de pronto xerouse unha expectación que non se lembraba. Non hai día que non teña
presencia nos medios de comunicación.
Non sempre para ben.
É positivo que haxa rebum-

Abelardo Pérez Gabriel
‘Non veño ao PSOE a facer carreira’
A. ESTÉVEZ

“Se fose médico ou avogado, a miña candidatura á alcaldía de Ourense non tería causado tanto rebumbio”. A Abelardo Pérez Gabriel
non lle gusta que se refiran despectivamente a el como “o actor e modelo” nin que o examinen continuamente na prensa local. Asegura estar capacitado para liderar a lista dun PSOE, o ourensán, sumido nunha fonda división e coa incertidume sobre se o ex portavoz, Antonio
Troitiño, presentará outra candidatura nas eleccións do ano que ven.

bio. Eu xa sei que neste fregado
que me metín teño moito que
perder e pouco que gañar. Porque teño unha profesión da que
vivo e non teño nin ganas nin
idade para pensar en facer carreira no partido. Chego ao PSOE a
servir, porque estou preocupado
pola especulación que padece a
cidade.
Na presentación oficial

arremeteu contra Ucosa, algo
que non sentaría moi ben cando o partido acaba de retirarse
do contencioso contra a construción deste centro comercial.
Non molestei en absoluto.
Desde Pérez Touriño ata o último militante coinciden comigo e
foi algo do que falamos posteriormente. A xente achegouse a
min para felicitarme por de-

fender a miña postura que, ao fin
e ao cabo, é a do PSOE. Os socialistas sempre se opuxeron ao
centro comercial. Que despois se
retirara do contencioso contra
Ucosa é outro feito. Pero cremos
que Ucosa é un fracaso comercial, como xa se está vendo e que
o que se pretende é levantar alí
unha torre algún día. Non lles
chegou coa desfeita de construír

un centro a menos de cen metros
do río que lle meteron unha pasarela xa para rachar con todo os
canons estéticos.
Véxoo moi preocupado polo urbanismo.
É que o que fan en Ourense é
unha auténtica barbaridade. Os
tribunais están parando os pés á
Deputación no caso da venda da
finca de Santa Mariña. Por que
está claro que é un pelotazo vender unha finca por un valor cinco
veces por debaixo do real. Esta
finca tiña que ser un gran parque; temos que pensar na cidade
que lle imos deixar aos nosos fillos. A este ritmo, con tantos edificios e aparcadoiros non vai
quedar sitio para vivir. Na cidade
o caciquismo está a orde do día.
O alcalde e o presidente da Deputación xestionan bens públicos como se fosen da súa propiedade. Gústanlles as obras faraónicas, como a nova ponte que
chaman do milenio, cunhas pasarelas que son unha pantasmada.
Nas enquisas a imaxe de
Manuel Cabezas sempre sae
ben parada.
Coa imaxe non se goberna. E
o PP en Ourense fai un uso antidemocrático da maioría absoluta.
Como persoa relacionada
co mundo da cultura, ¿considera que se apoia na cidade?
Ata hai poucos anos tiven un
grupo de teatro afeccionado. Estou metido no teatro desde os
anos sesenta e nunca recibín
apoio económico do concello, a
pesar de que o solicitei. Faciamos un traballo moi digno sen
axuda. É un exemplo de como
funciona a política cultural.
Desbancar o PP da alcaldía
non se presenta doado.
Pero temos moito optimismo.
A xornada de folga e a manifestación na cidade, con catorce mil
persoas, foron sorprendentes.
Coido que en Ourense estase a
mover algo, como se a xente estivese farta de que lle tomen o
pelo. Por esa razón, o PP pode
levar unha sorpresa nas eleccións municipais.
O PSOE tería que contar
cos nacionalistas.
Penso que se podería chegar
a un acordo. Pero falamos de hipóteses.
Xa, pero ¿como ve vostede
a relación co BNG?
Unha cousa é a campaña
electoral, as cousas que podamos
dicir uns dos outros. Persoalmente coido que non habería
ningún problema en chegar a
acordos.
Por último, ¿que precisa
Ourense?
O que precisa é futuro e para
isto hai que ter industria. O parque industrial está desaproveitado e falta un acceso da autovía
ao centro da cidade, ese acceso
que Cabezas roga a Álvarez Cascos cada vez que o ve sen éxito.
É unha obra necesaria, cáeseme
a alma aos pés cada vez que vexo a un camioneiro perdido ao
saír do parque industrial, que para conectar coa autovía ten que
conducir vinte quilómetros ata
Allariz. Hai que potenciar o comercio e, sobre todo, conseguir
que os mozos ourensáns non se
vaian a Madrid, Barcelona ou
Valencia. É descorazoador ver a
todos eses rapaces cualificados
emigrando.♦
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cuñada do veciño, e agora estamos
como estamos”, aclara Xosefa.
Intervención municipal

A vivenda de Xosefa Gallego foi obxecto de ataques por parte da veciñanza de Chandebrito.
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Un litixio por unha servidume desemboca
nun conflito veciñal e 60 expedientes urbanísticos en Nigrán

Chandebrito deporta a Xosefa Gallego
H. VIXANDE
Xosefa Gallego Muñoz e Rosa
Pérez Vidal non poden saír da
casa para pasear por temor aos
seus veciños de Chandebrito,
Nigrán. “Eu, por esixir que o
concello non me discriminase
coas sancións polas obras que
fixen, e ela, por ser a miña amiga”, explica Xosefa Gallego.
“Cando cheguei a Chandebrito, hai
dous anos –conta Xosefa–, tiven
un problema cun veciño por unha
servidume de paso; en realidade el
quería que tirasen o pivote que
marcaba a miña propiedade para
entrar a toda velocidade na súa finca e díxome: «ou me deixas catro
metros ou non fas ningunha obra
na casa», aínda que no seu día admitiu que o ancho do camiño debía
ser de 3,25 metros, que é que ten
na parte máis estreita. Pero, como
tiña a cuñada no concello, comezou unha persecución contra min”.
O certo é que o veciño de Xo-

sefa, Manuel Fernández Rial, de- presentouse para tirar o muro de penunciou a Xosefa e en seis meses che da súa casa, antes de que a xuso concello tirou o peche da finca tiza fallase en torno a un contencioque construíra, aínda que quedou so que se libra por esa construción.
en pé o pivote que marca a propie- Ademolición concluíu cunha asemdade, algo que non
blea de veciños na
gustou a Manuel
que un numeroso
ensaban que ia grupo deles insulFernández; “así
non arranxamos
taron a Xosefa e á
baixar a cabeza
nada”, afirmou el.
súa amiga Rosa
“Ante as reiteradas e facer
Pérez, natural de
ameazas por parte
Chandebrito. Xoo
que
eles
dicían”
do concello e das
sefa mesmo tivo
multas que me imque ser atendida
puñan polo peche
por un médico pada finca –di Xosefa–, solicitei que ra darlle tres puntos de sutura.
actuase diante das numerosas in“O un de xullo repiten os mesfraccións urbanísticas que se dan mos e mandan por diante a un disen Chandebrito para non discrimi- capacitado, que entrou na nosa casa
narme, pero non formulei denun- e tirou uns petardos moi fortes
cias concretas contra ninguén, –conta–, entón o meu home enganagás contra o veciño e a súa cuña- chouno e consta que nós lle pegada, que está no concello manipu- mos”. O resultado dos incidentes foi
lando todo desde atrás”.
que Xosefa tivo que vivir durante
As demandas de Xosefa queda- quince días escoltada pola Garda
ron nunha gaveta do concello e o 28 Civil e Rosa veuse na obriga de
de xuño de 2001 persoal municipal marchar tres meses para a casa da

‘P

filla, xa que a Garda Civil carecía de
efectivos para protexelas ás dúas.
“Entón pintaron todo tipo de insultos na miña casa e provocaron danos por valor de dez mil euros, acusábanme de delatora, de ir contándolle a Xosefa quen tiña infraccións, algo que é falso”, conta Rosa.
“Esa señora [Xosefa Gallego] é
de armas tomar”, comentan os veciños de Chandebrito. “Máis ben é
que os veciños pensaban que ía
baixar a cabeza e facer o que eles
querían, non agardaban que fose
unha persoa preparada, capaz de
moverse e de enfrontarse a eles”,
corrixe Rosa Pérez, que engade
que “aquí sempre houbo catro listos que fixeron o que querían e que
gobernaban a todos; ademais, nunca foron moi abertos cos forasteiros”. “Que quede ben claro que
non fixen denuncias concretas, eles
querían que, se tiña problemas co
veciño que os solucionase pola miña conta pero sen implicarlles a
eles, pero topei co concello e coa

En calquera caso, o concello de Nigrán só comezou a actuar contra as
infraccións urbanísticas en Chandebrito a raíz de que no outono de
2001 Xosefa Gallego demandase a
intervención da Xunta, farta de que
o concello desoíse as súas reclamacións. En concreto, contra o seu
veciño e contra a cuñada deste último, María do Carme Iglesias Rial,
tardou máis de dous anos en mover
un papel. Dáse a circunstancia de
que Carme Iglesias é funcionaria
municipal adscrita ao departamento de Urbanismo.
“O alcalde viuse presionado
pola Xunta e polo xulgado e só foi
entón cando comezou a actuar; daquela, para lavarse as mans ante os
veciños e non quedar mal con eles,
dixo que eu fixen as denuncias, pero o certo é que hai denuncias anteriores que me atribúe a min e, en
todo caso, eu non denunciei a persoas concretas”, advirte a afectada.
A resultas da intervención da
Xunta, o concello abriu expediente sancionador contra sesenta
obras ilegais en Chandebrito e case o mesmo número de expedientes nas parroquias de Parada e Camos. “A nosa casa ten trinta anos
e hai dous cambiámoslle o tellado
e fixemos un aproveitamento baixo cuberta, seica o meu senro foi
falar ao concello pero despois
chegounos unha multa de 4.500
euros”, explica Avelina Iglesias.
Como Avelina hai moitos máis
casos, aínda que nos máis deles as
obras non son legalizábeis. “O curioso é que o concello, ademais de
impor as multas, moitas veces cobra impostos e máis taxas municipais por obras non legalizábeis,
cando por lei non pode facelo”,
denuncia o concelleiro do BNG,
David Giráldez. Na opinión do
edil, “o alcalde aproveitou a conxuntura que se deu en Chandebrito con fins recadatorios, as multas
impostas son moi elevadas e o
concello anda mal de cartos”.
“Temos medo que nos embarguen”, asegura outra veciña que
prefire non identificarse. “A miña
nai fixo unha obra para arranxar unha casa vella e, dunha superficie total final de 80 metros cadrados, hoxe ten 25 rematados, é dicir, un salón-cociña e un baño; non ten cartos
para terminar a obra e teme que lle
quiten diñeiro da pensión de viuvez”, explica esta veciña. “Sempre
houbo tolerancia coas obras como
estas, pero con estas denuncias non
sabemos qué sucederá”, explica.♦

O concello incumpre a orde de paralización de 166 vivendas
Se o concello de Nigrán actuou
contra as obras ilegais en Chandebrito, non emprega o mesmo
método no caso da urbanización
do SAU 3 (Solo de Actuación
Urbanística número tres), en
Area Alta, Panxón, onde se
constrúen 166 vivendas e dous
hoteis sen que as obras se axusten ás licencias outorgadas.
Despois de que en xullo de
2001 o pleno municipal aprobase unha moción para
determinar se as obras se axustaban ás licencias, estas ao Plan
Parcial e este ás Normas Subsidiarias de Planeamento, en novembro de 2001 o concello

ordenou a paralización das
obras.
Aínda que repetidamente a
oposición municipal reclamou
ao alcalde o cumprimento da
orde de paralización, as obras
continuaron e hoxe gran parte
das 166 vivendas están rematadas. Mesmo en varios casos os
seus propietarios están a vivir
en elas, aínda que carecen de
célula de habitabilidade.
“As numerosas veces que
no pleno preguntamos ao alcalde se seguían as obras, el
sempre respondeu o mesmo,
que non lle consta; debe ser o
único, porque todos sabemos

que continúan en marcha”,
afirma o concelleiro do BNG
David Giráldez.
En realidade, as preguntas
que formulou en pleno a
oposición en xullo de 2001 non
só inquirían sobre se as obras
se axustaban ás licencias,
senón que ían máis aló e interpelaban sobre se as licencias se
axustaban ao SAU aprobado e
se este estaba dentro do marco
das Normas Subsidiarias.
O alcalde, o socialista
Manuel Rial Cadaval, sistematicamente adía a resposta a estas preguntas. “Sabe que non
se axustan nin as licencias nin

o SAU, pero recoñecelo é igual
que denunciarse a si mesmo”,
explica Giráldez. “Pero aquí
–engade o edil–, a Consellería
de Cuíña non intervén porque
o construtor é Maconfre, do
grupo Maconsi, consesionaria
das lavanderías dos hospitais e
propiedade dun home ao que
sinalaron como vencellado a
Romai Beccaría”.
Segundo as Normas
Subsidiarias, no SAU tiña que
contemplarse un número
inferior de vivendas das que se
van construír e as licencias
dadas desvirtúan o propio SAU
porque aumentan o volume de

edificabilidade que figura no
Plan Parcial (SAU). Ademais, o
SAU computou os camiños públicos como propiedade de Maconfre para gañar edificabilidade en favor desta construtora.
As irregularidades non quedan
aí: o concello vendeu en poxa
o 10% de terreo edificábel
que en compensación lle
correspondía e o adxudicatario foi Maconfre, que aumentou nun 50% das vivendas
que correspondían a ese 10%
de terreo, algo co que non
contaban as restantes empresas que participaron na
♦
poxa.♦
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O PP rexeita unha proposición de lei de ordenación agraria do BNG

A superficie agraria útil
xa só ocupa o 36% do territorio

MIGUEL BARROS

D

P.B.
A escasa mobilidade da terra segue a ser un dos graves problemas que
ten o agro e a desaparición de máis da metade das explotacións apenas aumentou a superficie das que quedan en activo. Co ánimo de impulsar a recuperación do sector o BNG defendeu no Parlamento unha proposición de lei de ordenación agraria que rexeitou o PP coa promesa de que en seis meses a Xunta apresentará o seu propio proxecto.
A proposición de lei, que defendeu Xosé Manuel Beiras, pretendía a reforma e mellora das
estruturas agrarias –favorecendo
a mobilidade das terras para que
as explotacións dispoñan de fincas infrautilizadas e aumenten a
súa base productiva– e a ordenación do sector gandeiro. A ordenación dos usos, a criación dun
Banco de Terras e un imposto
para as propiedades infrautilizadas só son algunhas das actuacións que contemplaba a iniciativa lexislativa.
Durante a súa intervención, o
portavoz do BNG referiuse á reconversión brutal que se produciu na última década no sector e
que non paliou a Xunta. Dixo
que as decisións adoptadas a nível internacional e estatal condicionan o funcionamento da nosa
agricultura pero tamén subliñou
a importancia de atrancos como
a escasa mobilidade da terra, unha “contradicción interna” que
convén mellorar para frear a desertización do rural, racionalizar
e recuperar a produción no agro.
“No ano 1992, Galiza representaba o 7,98% do Valor Engadido Bruto do sector agrario do
Estado. Ao final da década –explicou– esta porcentaxe quedou
reducida ao 5,87%, malia que o
sector agrario galego ten máis
peso no PIB de Galiza que o español no PIB estatal”. Beiras
lembrou que o número de ocupa-

dos agrarios descendeu nun 60%,
que na década dos 90 desapareceron máis da metade das explotacións (113.000 aproximadamente) e que desde 1987 a superficie agraria útil pasou de representar o 45,1% da superficie total
do país a ocupar só o 36,3%. Das
353.690 hectáreas que se liberaron cos peches só 112.600 –segundo engadiu– pasaron a outras
explotacións. O resto quedaron
abandonadas ou adicadas a outros usos como a reforestación.
O deputado do PSOE, Francisco Sineiro, manifestou estar
“en boa parte dacordo co diagnóstico” de Beiras. Ainda que
cuestionou algunhas das medidas propostas, dixo que o seu
grupo ía votar a favor co ánimo
de emendar o texto posteriormente. Para rexeitar a toma en
consideración do documento o
deputado do PP, Roberto Castro,
remitiuse ao compromiso acadado polo seu partido através dunha iniciativa pactada co PSOE a
finais de maio na que se insta a
Xunta a apresentar no prazo de
seis meses no Parlamento un
proxecto de medidas lexislativas
para ampliar a superficie territorial das explotacións agrarias.
No turno de réplica Beiras
lembroulle a Castro que a iniciativa do Bloque é lexislativa mentres que a aprobada en maio é “de
impulso”, ten como obxecto estimular ao goberno e queda á mer-

Na década dos 90 desapareceron máis da metade das explotacións agrarias.

cede do que faga a Xunta. “Non
son homologábeis e non sei porque se empeña en mesturar os
dous planos institucionais”, indicou en referencia a Castro. Pero a
proposición non de lei que se
aprobou o 29 de maio, coa abstención do BNG, serviulle ao
grupo maioritario como argumento para rexeitar a proposición
de lei de ordenación agraria. Ainda que se debatiu antes, a proposición non de lei apresentada polo PSOE e transacionada co PP
ten un rexisto de entrada no Parlamento posterior á do BNG.
Ao comezo da súa intervención, o deputado do PP viña a re-

coñecer o traballo parlamentario
da formación nacionalista neste
ámbito ao calificar a proposición
de lei como unha “recopilación”
das iniciativas que apresentou e
defendeu na Cámara. Durante o
debate Beiras expresaba o seu desexo de que este documento sirva
cando menos para estimular a toma de conciencia da Xunta sobre
a necesidade urxente de tomar
medidas lexislativas para permitir
a recuperación e rexeneración da
economía agraria. Pola importancia do tema, o portavoz do BNG
tamén instou o PP a abordar a elaboración deste marco xurídico pola vía da ponencia conxunta.♦

A Coruña
O alcalde Vázquez está ultimamente moi solicitado para dar conferencias de todo tipo. En febreiro
do 2002 acompañaba ao rector
Meilán Gil nunha mesa redonda
sobre as ensinanzas do beato José
María Escrivá de Balaguer e destacaba a vixencia do pensamento
do fundador do Opus Dei.
No mes que andamos explicou na capital do reino a súa visión de España. O inicio da crónica dunha corresponsal resumía
moi ben o seu discurso: “Francisco Vázquez exhibiu onte, orgulloso, o seu nacionalismo español no
casino de Madrid” Entre os asistentes non estaban os máximos
dirixentes do PSOE, pero a conferencia aparece na crónica de sociedade Días de viño e rosas, que
publica todos os domingos Josemi Rodríguez Sieiro; está reseñada xuntamente con outras importantes noticias: o novo barco de
Fernández Tapias, o novo espectáculo de Moncho Borrajo, e o
top-less de Carmina. Josemi considera que “é absolutamente imprescindíbel e necesario que se
publique o texto íntegro da conferencia, digna de converterse nunha asignatura de bacharelato”. Di

Crónica de sociedade
MANUEL MONGE

Vázquez actuou en Madrid, ante a crema da alta sociedade que sentiu que dicía “as verdades
que ninguén se atreve”. O discurso que para Josemi Sieiro debe converterse en asignatura
obrigatoria é para Xosé Luís Barreiro o máis
plano e reseso do último cuarto de século.
tamén que apoian esta opinión algunhas das destacadas personalidades asistentes, como a duquesa
de Veragua e Nenina Fadrique de
Ruíz-Morales. Todos eles despediron a Vázquez con grandes
aplausos. Pero houbo outras opinións sobre este evento; así, Xosé
Luís Barreiro escribía na súa columna en La Voz de Galicia:
“¿Cómo é posibel que o discurso
máis plano e reseso do último
cuarto de século se exhiba agora
como un achádego feliz e renovador? Menos mal que aquí nos coñecemos todos e xa sabemos o

que hai que gardar e o que hai que
tirar ao cesto dos papeis”.
¿Que dixo nesa conferencia?
O que todos esperaban e querían
oír que, por outra parte, non é nada novo: “Os sucesivos gobernos
de España claudicaron constantemente ante as presións nacionalistas”. “A lingua serve para establecer barreiras artificiais entre os españois”. “É máis lesivo o auxe do
nacionalismo que o terrorismo”...
Vázquez comezaba unha semana de intensa actividade manifestando que quere facer do inglés a terceira lingua oficial de A

A lección
do 20-X

Coruña e remataba criticando
duramente a aprobación unánime polo Parlamento Galego o 14
de xuño do Estatuto de Capitalidade de Santiago porque consideraba que era unha “decisión
arbitraria”. Falta un ano para as
eleccións municipais e xa fala en
clave electoral, ameazando a todos os partidos que aprobaron
esa norma (PP,BNG,PSOE): “Xa
chegará o momento en que teñan
que vir a esta cidade a pedir o
voto e entón o coruñés terá que
recapacitar”. Declaracións moi
comprensíbeis porque, como todos sabemos, el non é militante
do PSOE, nin esta suxeito á súa
disciplina, senón que é o secretario xeral do PACO (Partido Autónomo Coruñesista)
¿Que din de todo isto a dirección nacional e o secretario
xeral do PSdG-PSOE, Emilio
Pérez Touriño? Como sempre,
caladiños; non saben ou non
contestan. Lembremos que a actuación de Vázquez é un modelo
a exportar a outras cidades galegas, según declaran dirixentes
deste partido. Parece ser que este mes non toca o discurso galeguista e da España federal...♦

in os ingleses que, formalmente, nada se
opón a que o Parlamento poida enaxenar unha parte
do país. Pero engaden de
seguida que tal dislate non sería posíbel pola condena airada da opinión pública. Esta
hipérbola ilustra moi ben o
que queremos destacar facendo alusión os límites imprecisos, pero eficaces que anulan
as posibilidades de calquer
tentación dun uso arbitrario
do poder representativo.
Existe a opinión pública
de facto, ainda que non estea
definida constitucionalmente,
e todos coñecemos a súa existencia real a traveso das súas
manifestacións. Precisamente
para garantir a expresión da
opinión pública a Carta Magna consagra os dereitos de
asociación, reunión e
manifestación, libertades políticas fundamentales para
posibilitar a audiencia, manifestación e expresión colectiva da opinión.
Pensamos nós que os
gobernos democráticos non
quedan inmunizados frente as
demandas da opinión, polo
mero feito de ter gañado
unhas eleccións. Esa é unha
condición indispensábel para
poder gobernar, pero ademais
diso, os gobernos representativos constrúen diariamente a
súa propia lexitimidade
conducindo e non empurrando
ou impoñendo unha política,
que maioritariamente, debe ter
o refrendo da opinión do país.
Os programas electorais son
compromisos que obrigan os
partidos que gobernan, e nunca se verá a un electorado sublevado porque un goberno
cumpra o que prometeu, pero
si é frecuente ver a opinión
pública alporizada cando os
gobernos, escudándose na súa
maioría parlamentaria, tentan
impoñer solucións técnicas,
“políticamente ineludíbeis”,
como acostuman a dicir.
O 20-X a opinión pública
expresouse a traveso do
dereito de manifestación condenando masivamente a política social do goberno cabe os
dereitos dos traballadores. A
este feito resposta o goberno
invocando a lexitimidade que
lle conceden as urnas e trata
de ignorar a chamada de atención que lle deu a opinión pública. No carácter da resposta
radica a diferencia de talante
que inspira o exercicio do poder, mentres iste goberno que
disfrutamos se atén os resultados das eleccións, un poder
político sensíbel á opinión pública maioritaria do país tería
rápidamente acusado recibo
da mensaxe expresada o día
da folga xeral.
Aceptar a opinión pública
expresada o 20-X é unha forma de reforzar a convicción
da cidadanía de que realmente goza dun goberno que
respeta as regras non escritas
que definen tamén a arquitectura dunha democracia
moderna.♦
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El País
PERFECTO CONDE

X

a non nos queda Portugal, pero quédanos
El País. Tanto o
comunicado emitido polo
seu Comité de Empresa, o
pasado día 21, como a nota
do Comité de Profesionais
do mesmo xornal, sobre o
comportamento da editora e
do director da publicación,
Jesús Ceberio, con respecto
á folga xeral que tivo lugar
o 20X son desas cousas que
levantan a paletilla a calquera xornalista que aínda se
prece de exercer o oficio con
responsabilidade.
Atreverse a reprobar a
decisión da editora de facer e
publicar o periódico do día
20, en contra da decisión que
aprobara de forma democrática o cadro de persoal de
traballadores en asembleas
xerais por abrumadora
maioría, e pedirlle á
dirección da empresa que teña un mínimo xesto de
respecto á súa historia, ao
cadro de persoal e aos lectores deixando de incluír na
súa colección e no seu
servicio de documentación o
número que corresponde ao
20 de xuño de 2002, son dous
feitos verdadeiramente
importantes no preocupante
panorama que presenta
actualmente o mundo
laboral xornalístico.
Algúns integrantes da redacción de El País foron mesmo máis lonxe e non dubidaron en acusar ao director de
“traizón” por ter escamoteado información crucial sobre
o conflito, ocultado as súas
intencións e ter xogado coa
boa fe do comité de empresa.
Segundo eles, Ceberio, dicindo que estaba preparando a
edición internacional, xuntou
os seus incondicionais e púxose a editar un número de 32
páxinas que mandou tirar do
prelo nun obradoiro de
Valencia e que foi logo transportado a Madrid en tres
furgonetas. Dúas delas foron
interceptadas polo comité de
empresa, e os xornais
remataron tirados no chan
da rúa Alcalá. Outras
imprentas de Lugo, Sevilla e
Burgos tamén foron
utilizadas para traizoar o
acordo maioritario dos
traballadores de El País.
Conto todo isto porque,
malia todo, este xornal
madrileño foi o único de toda
a prensa española que estivo
a altura dunha mínima independencia informativa. Mesmo publicando o
comunicado do seu comité de
empresa, e, dende logo, enfocando con rigor a
información obxectiva do desenvolvemento da folga. Que
lonxe se situou o xornal de
Polanco dos panfletos que
editaron ese mesmo día El
Mundo, La Razón, El Correo
Gallego e tantas outras cabeceiras da prensa progobernamental. Por algo Pío Cabanillas, o novo, non incluíu El
País na súa paiasada de
adornar o sobaco cos
♦
periódicos do día da folga.♦

Asociados da Mesa e da CIG-Ensino protestan ante o Pazo da Cultura de Pontevedra pola representación de Castelao en español a cargo do Centro Dramático Galego. P. VILABARR O S

O CDG estrea o Castelao en español ante
unha dúcea de persoas en Pontevedra
A.N.T.
A estrea do Castelao en español que o Centro Dramático Galego, en colaboración co Centro Dramático Nacional, tiña previsto realizar o pasado día 21 en Pontevedra resultou deslucida pola escasa asistencia de espectadores, a penas unha dúcea,
entre os que houbo que contar a varios técnicos. A obra estivo
a piques de suspenderse. Os rectores do CDG, encabezados
polo seu director Manuel Guede, tiveron que se confrontar, iso
si, con varias pancartas que protestaban contra o investimento de cartos públicos na tradución de Castelao aos propios galegos.
A Mesa pola Normalización Lingüística, organizadora dunha
campaña de protesta que terá a
súa segunda fase o venres 28, día
previsto da estrea en Santiago,
encargouse de explicar, a través
do seu novo presidente, Carlos
Callón que “non estamos contra
as coproducións e moito menos
contra os actores, pero si contra
o investimento de cartos públicos galegos en representacións
en castelán na propia Galiza”.
Aínda que non existe transparencia oficial sobre as cifras, o

CDG tería investido nesta xeira
teatral por Galiza 123 mil euros
(uns 20 millóns e medio de pesetas), segundo fontes do propio
organismo público.
O CDG reduce
as súas montaxes en galego
A reimportación de Los viejos
non deben enamorarse dará lugar a que este ano o CDG reduza
o seu número de montaxes. No
canto das tres habituais por temporada este ano haberá só dúas.
PA C O VILABARR O S

A terceira praza será ocupada
polo Castelao en español.
Manuel Guede, dedicado ultimamente á esta montaxe, da
que é director, respondeu con
duras palabras ás protestas da
Mesa. “Hai certas formas de nacionalismo –dixo– que se parecen moito a tirar peidos, que satisfán moito a quen o fai, pero
que ao seu redor crean un clima
de malestar profundo”.
Pero non foi só a Mesa a que
exerceu o dereito á critica, tamén
a Asociación de Actores, Directores e Técnicos de Escena de
Galicia (AADET) rexeitou a representación, ao tempo que protestaba contra “a falta de trans-

POSONEJRO

parencia na xestión do CDG”.
Tampouco o goberno municipal
de Pontevedra enviou representación á estrea da obra.
A Mesa volverá a mostrar en
Santiago, o venres 28, a pancarta na que se pode ler un texto do
propio Castelao: “Escrebín
sempre en galego; debuxei
sempre en galego e, se tirades o
que hai na miña obra de galego
e de humano, non ficaría nada
dela”, pero desta volta a protesta non terá lugar ante o propio
teatro, senón ante a sé do CDG,
na rúa do Vilar. Tamén fará público un manifesto que leva por
título: “O CDG, o idioma e o
diñeiro público”.♦
posonejro@yahoo.es
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A Unión Europea declara a conexión á rede parte do servicio universal

A renovación da telefonía rural para acceder a internet
postergada ata 2004
H. VIXANDE
Ata o ano 2004 non estarán substituídos todos os teléfonos rurais de
acceso celular (TRAC), co cal demórase ata ese ano a conexión á internet, aínda que a UE declarou a rede parte do servicio universal.
Segundo a previsión do Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía, a
substitución dos 80.000 teléfonos rurais de acceso celular que
hai no Estado –a maioría están
situados na Galiza– comezará en
2003; a finais dese ano o 70%
dos aparellos serán substituídos.
A renovación completa do parque concluirá en 2004.
O 24 de abril do ano que andamos unha Directiva da Unión
Europea declaraba o acceso á internet como parte do servicio telefónico universal e daba un prazo de quince meses para traspor
a directiva á lexislación dos Estados membros. A decisión significa que toda a cidadanía ten
dereito a ser titular dun teléfono
e que este debe estar en condicións soportar tráfico de datos, é
dicir, dar acceso á internet con
calidade, algo que non acontece
no caso dos TRACs, como se denunciou desde a súa mesma instalación, hai xa oito anos.
A finais de maio o Goberno
español traspuxo a Directiva comunitaria mediante unha Orde
Ministerial do departamento de
Ciencia e Tecnoloxía, que designaba á Telefónica como empresa
obrigada a facelo en tanto é operador dominante e establecía o
prazo de 2004 como límite.
Telefónica poderá aliarse con
outras operadoras para substituír
o TRAC e será esta compañía

quen decida qué tecnoloxía empregar, tendendo cabo ou empregando radio. Con todo, agárdase
que use a chamada telecomunicación inalámbrica por alta frecuencia, coñecida nas súas siglas
en inglés como LMDS e que ten
capacidade para soportar 150 canais de televisión.
A tecnoloxía LMDS, asociada á terceira xeración da telefonía móbil (UMTS), ten outorgado un papel no sistema español
de telecomunicacións e de feito
o Goberno central concedeu unha serie de licencias para a explotación de telefonía inalámbrica –por radio– de alta capacidade soportada por LMDS. As licencias concedidas inclúen prestar todo tipo de servicios de telecomunicacións con gran calidade, acceso á internet a alta velocidade incluído, sen empregar
cabos.
A translación desta tecnoloxía ao rural permitiría salvar as
dificultades orográficas que presenta o campo do noso país e dar
acceso ás máis modernas telecomunicacións en igualdade de
condicións que o espacio urbano.
As posibilidades de empregar a tecnoloxía LMDS no rural
galego xa eran coñecidas hai
tempo. En decembro de 2000, A
Nosa Terra (número 966) recollía informacións que sinalaban á
LMDS como o mellor candidato

para substitución do TRAC, aínda que nese momento presentábase o inconveniente dos altos
custos económicos da súa instalación, dado que se trataba dunha
tecnoloxía moi recente.
Sen atrancos para a LMDS
Hoxe, a cuestión económica non
representa un atranco. A LMDS
é unha tecnoloxía en uso dentro
do Estado español. Compañías
convencionais de telecomunicacións empregan este medio para
ofrecer servicios alí onde tender
cabo resulta oneroso.
De todos os xeitos, a implantación da LMDS no rural dependerá da boa vontade de Telefónica. Aínda que a substitución
do TRAC contará con financiamento estatal e comunitario con
Fondos Feder e do Ministerio de
Ciencia e Tecnoloxía, todo dependerá dos intereses de Telefónica.
En favor do rural galego xoga o feito de que a tecnoloxía
LMDS está asociada á telefonía
móbil de terceira xeración. O
atraso na implantación da terceira xeración da telefonía móbil
debeuse a varias causas, entre as
que están as cantidades desenvolvidas para a concesión das licencias en toda Europa e a falta
de confianza nunha boa acollida
por parte do mercado. A priori
Telefónica estaría interesada na
implantación da LMDS porque
lle permitiría ir despregando rede e abrindo mercado mentres a
UMTS non resulta rendíbel.♦

O campo non pode acceder á internet cos teléfonos rurais de acceso celular.

P.B.

Risco de quedar en terra co billete electrónico de Iberia
H.V.
O billete electrónico de Iberia
habitualmente conten erros que
poden queixar en terra á pasaxe.
No mostrador de facturación da
compañía é frecuente que estea
equivocado o lugar de partida ou
destino, que non conste a venda
ou que simplemente non figure
ningún billete a nome da persoa
que o adquiriu.
O billete electrónico de Iberia só pode mercarse a través da

internet, nun programa no que
previamente hai que darse de alta e indicar unha serie de datos
persoais entre os que figura un
número de tarxeta de crédito.
No momento de adquisición
do chamado ciber ticket, a central
de reservas de Iberia dá un código
de reserva de seis díxitos e envía
ao comprador un correo electrónico no que figuran todos os datos
da viaxe –neste caso os datos si
son correctos, aínda que despois

Ao compararmos a forma tradicional galega crebar (e a súa familia léxica) con
quebrar (forma española e portuguesa) é
moi posible pensarmos que a forma galega é a que sufríu unha alteración. Non inflúe só nesta apreciación o habitual complexo de inferioridade galego, senón que
parece lóxico pensar que linguas que tiveron unha vida normalizada contínua, e se
beneficiaron dun secular traballo de filólogos, sufriron no seu decorrer menos alteracións producidas polo estado de desprotección que sofre unha lingua non normalizada. Isto, que en principio é así, non
aconteceu no caso concreto de crebar.
Efectivamente, é a actual forma española e portuguesa a que sufríu unha alteración verbo da forma medieval e do seu
étimo latino crepare.
En latín ese verbo tiña o significado
de “renxer, estoupar, rebentar”, sentido

non aconteza isto no mostrador de
facturación do aeroporto.
Cando se vai a coller o voo,
só hai que entregar un documento de identificación válido (DNI,
pasaporte ou tarxeta de residente)
–xa que en teoría a maior vantaxe do billete electrónico é que
non hai que cargar cun billete–,
pero é habitual que nese momento no mostrador de facturación xa
se preparen para ter problemas.
É frecuente, entón, que os

viaxeiros teñan que ir ao mostrador de vendas e mercar un novo
billete, iso si, co prezo do anterior –co risco de que na tarxeta de
crédito carguen dúas veces o billete. Tamén cabe a posibilidade
de que as prazas estean completas e que a persoa posuidora do
billete electrónico quede en terra,
por iso convén gardar o correo
electrónico que remite a central
de reservas para posteriormente
reclamar unha indemnización, xa

Crebar
HENRIQUE HARGUINDEY
que conservan o italiano crepare e o francés crever. Nestas linguas, como vemos,
conservouse como en galego o grupo cresen que o desprazamento do r (metátese)
producise o español e portugués quebr-.
En galego son ricos a familia léxica de
crebar e máis o seu campo semántico, a
amplitude de significados. Lembraremos
os principais significados de creba/crebarse como “partir, romper, escachar, regañar”, “herniarse” e “pecharse unha empresa por non poder afrontar as débedas”.
A máis dos substantivos creba, crebadei-

ro ou crebadura, o verbo orixina numerosos compostos do tipo creba-folgas, creba-ondas ou creba-noces. E expresións
como auga crebada”auga morna”, marea
crebada “marea morta” ou andar aos crebazos “mercar do máis barato”. Naturalmente á mesma familia léxica pertence
crebantar e os seus derivados.
Aínda máis: en galego temos compostos de crebar a partir da utilización de
prefixos. Formáronse así decrebar “ir
perdendo a saúde e a forma física e mental”, e escrebar “romper, escachar, abrir”

que constitúe proba dun contrato.
O billete electrónico está implantado no maioría das compañías aéreas. No caso de Iberia
pódese mercar para todos os destinos domésticos agás a ponte
aérea e case todos os europeos. A
compañía está a facer promoción
deste billete e de feito outorga
bonificacións por empregalo,
aínda que, paradoxalmente, malia os problemas que dá, non permite cambios nin reembolsos.♦

que tamén empregamos en locucións como escrebar o día “raiar ou riscar o día,
amencer”ou escrebar o tempo, “levantar
o tempo, desanubiar, estiñar”.
E hai tamén unha ampla familia de cultismos derivados de crepare, tamén fieis á
orixe latina. Eses si, en español e portugués, entraron sen alteración. Son decrépito (equivalente da forma popular decrebado), crepitar, increpar, discrepar e outros.
A normativa léxica do galego, adoptando unha solución salomónica, admite
as formas en quebr- aínda que opta polas
patrimoniais en creb-. Non sendo no caso de quebrantar e derivados, no que só
admite esta solución.
Remataremos cun dito que podemos
empregar nun uso literal ou nun uso figurado: Despois de que neva, escreba.
Pois iso: nunca choveu que non escampara.♦
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Unha semana
complicada
MANUEL CAO
A pasada semana estivo chea de eventos políticos, económicos e sociais. A caída contínua e case sen rede da Bolsa, a
Folga Xeral do 20-X e o Cumio Europeo de Sevilla configuran unha situación conxuntural preocupante inserta nunha dinámica a medio e longo prazo chea de incertezas. Poderíamos
engadir a esto episodios significativos –pero moi importantes
a nivel sociolectoral– como a eliminación de España no Mundial de Korea ou a sucesión de atentados terroristas ao longo
do territorio español para completar un panorama conflitivo
para a cidadanía e para os dirixentes políticos.
Tal vez impelido polos acontecementos, o líder do PSOE,
Rodríguez Zapatero, decidiuse a facer oposición e convencido de que a situación económica e social é cada vez pior interpelou ao Presidente Aznar con inusual dureza sendo correspondido cos habituais epítetos por parte deste e do seu
equipo de goberno. É case increíbel que unha situación de
desgaste importante para a maioría de goberno non sexa capitalizada polos grupos alternativos incapaces de captar o malestar da sociedade diante dunhas formas de goberno cada vez
máis alonxadas das prácticas democráticas.
Por parte do Goberno Aznar, esta situación conflitiva é superada mediante algúns activos electorais como a política de
inmigración, o control dos medios de comunicación e a mera
inercia positiva derivada de ser goberno. De todos eles, o elemento novedoso respecto de outras épocas e gobernos, é o referido á inmigración. Neste punto, a opinión da maioría gubernamental coincide ampliamente coa maioría do corpo social recelosa diante dos estranxeiros e alérxica á integración doutras
culturas concitando, así, o apoio socioelectoral dunha sociedade temerosa de perder as súas sinais de identidade e ameazada
na súa seguridade e vida diaria pola irrupción desordenada dos
colectivos de inmigrantes. A emerxencia en Europa de grupos
de ultradereita derivou na introdución na propia axenda dos
partidos tradicionais desta problemática e das medidas para resolvelo. A verdade é que resulta ilusorio e especialmente absurdo esperar que o cidadán español poidera respetar ou contemplar favorabelmente aos inmigrantes e a outras culturas
cando é incapaz de soportar e aceptar as diferencias socioculturais internas manifestadas na existencia da cultura catalana,
vasca ou galega. Esta simple idea é captada polo grupo gobernante e explotada con gran facilidade a nivel electoral tendo en
conta, ademais, que afecta ao grupos socioloxicamente de esquerdas que son os que se ven obrigados a competir e disputar
o seu terreo cos inmigrantes tanto no mercado laboral como na
demanda e uso dos servicios públicos básicos.

Aspecto da mobilización celebrada en Lugo o 20 de xuño.

X. M ARRA

No referente ao PSOE, a falta de enerxía e credibilidade
das súas alternativas dificulta gravemente a súa progresión
nos sondeos. O debilitamento sistemático das políticas de benestar e as reformas autoritarias e regresivas en materia autonómica, social, laboral, educativa e de estructuras democráticas ten partidarios nas propias fileiras do votante socialista e,
sobre todo, no elector de centro. Por outra banda, a memoria
histórica, demostra que as maiorías socialistas tamén actuaron con prepotencia e foron debilitando o compromiso cos
máis desfavorecidos para gañarse o apoio dos poderosos. Velaí, o efecto letal sobre a credibilidade das políticas socialistas para os xóvenes, as mulleres ou os sectores en crise que
poderían optar xa definitivamente pola abstención.
A situación económica e social pode ir a pior pero a dinámica de declive é conducida por un PP capaz de captar os valores ocultos dominantes nun electorado envellecido ou maduro modelado por gobernos autoritarios, con altas taxas de
analfabetismo político e facil de manexar apelando aos instintos básicos de cohesión e integridade territorial.♦

Rodrigo Rato, viceklpresidente e minsitro de Economía e José María Aznar

Estudan novas mobilizacións
se Aznar non dá marcha atrás no decretazo

Os sindicatos non queren
morrer co éxito da folga xeral
A. EIRÉ
¿Se despois da vitoria da folga xeral Aznar non cede, que teñen que facer os sindicatos? Esa é a grande pergunta e o debate no que están imersos. Se o éxito da folga xeral deixa todo igual, será o maior fracaso porque o Goberno central terá
vía libre para outras reformas. Por iso os sindicatos falan de
“facerse respetar”. O como é a incógnita que están a discutir.
A folga xeral do 20-X foi un
éxito. Niso están de acordo os
sindicatos, os partidos da oposición e a prensa extranxeira, en
contraste coa maioría dos medios de comunicación estatais e
Goberno central. Pero, agora, é
preciso negociar esa vitoria sobre Aznar para non morrer precisamente de éxito.
“Hai que seguir mantendo a
iniciativa e mobilizando, senón a
vitoria da folga xeral só xerará
fustración nos traballadores e
permitiralle ao Goberno central
facer o que quer”, afirma Xesús
Seixo, secretario xeral da CIG.
Comisións Obreiras e UGT
felicítanse do “éxito” e avisan a
Aznar que “o conflito seguirá
aberto” se o executivo non reconsidera a reforma do desemprego e dá marcha atrás no “decretazo”.
Os sindicatos estatais pretenden reunirse antes do 15 de xullo, día no que comeza do debate
sobre o estado da nación, con todos os partidos do arco parlamentario para facerlles chegar
as cuestións claves que eles ven
imprescindíbeis modificar no debate parlamentario cando en Setembro se discuta o “decretazo”.
Entre os partidos cos que pretenden reunirse está o PP.
Pero afirman que esta reunión co partido no goberno non
significa negociar, pois só o farán se Aznar recoñece o éxito da
folga xeral. É este un xeito de
contestar á “man tendida” que
lles lanzou o presidente a pasada
semana. CC.OO e UGT afirman
que Aznar “non está preocupado
polo diálogo social, que quedou
roto, e roto está co decretazo”.

Pero pouco ou nada se sabe
dos pasos que van a dar os sindicatos se Aznar e o seu Goberno,
como parece, seguen coa mesmo
política. Xesús Seixo afirma que
“as grandes expectativas creadas
despois do 20-X non podemos
defraudalas”, pero tamén se manifesta consciente de que convocar unha nova folga xeral a nivel
de Estado non semella hoxe posíbel, polas posturas, sobre todo
de CCOO. Realizala unicamente
na Galiza, despois de terse celebrado dúas nun só ano, e menos
o sindicato nacionalista en solitario, aínda sería máis difícil.
Os pactos dos sindicatos
estatais con Aznar
Tampouco ELA-STV olla factíbel convocar outra folga xeral en
Euskadi. Os problemas virían
dados, segundo o seu voceiro
Germán Kortabarría, polas relacións entre o seu sindicato e
LAB, “que non atravesan o millor momento”.
Para Kortabarría, “é difícil
saber o que vai pasar”. Se Aznar segue coa súa política de
agresións e recortes laborais, “o
sindicalismo no seu conxunto,
tería que voltar a responder, pero de forma conxunta, con
alianzas e sen imposicións unilaterais dos sindicatos estatais”,
afirma o membro da executiva
do sindicato basco.
A outra posibilidade para
Kortabarría é que Goberno central e os sindicatos estatais recuperen a concertación “consolidando o actual modelo”. ELASTV teme esta recomposición e
que Comisións e UGT pasen

porque o Goberno central retoque algúns aspectos da reforma
do paro no trámite parlamentario. Kortabarría pon de manifesto como os sindicatos estatais
non só está de acordo con algúns
aspectos do decretazo, como é a
centralización do INEM, “senón
que llo esixiron a Aznar”. Tamén
recorda o pacto polas pensións
asinado por Fidalgo con Aznar o
ano pasado que terá que ser revisado agora e que ampliará o prazo de computación da tributación dos traballadores para determinar a cuantía das pensións.
A CIG debate varias posibilidades de mobilización mentres se tramita o proxecto de lei
no Parlamento estatal. Xa ten
decidido que, por aqueles días
de setembro ocuparán as oficinas do INEM en toda Galiza.
Logo, segundo vaia discorrindo
a tramitación, irán pensando en
novas accións.
Na Galiza todo vai depender
un pouco do que decidan as direccións de UGT e Comisións no
estado. As direccións galegas
dos sindicatos estatais están á espera destas decisións. Nas reunións das executivas de ambos
sindicatos, e na conxunta, falaron de convocar unha grande
manifestación de protesta en
Madrid coincidindo co momento
álxido do debate parlamentar.
Outras propostas, realizadas
por UGT, como paros sectoriais
en setembro quedaron, de momento, adiadas agardando como
vaia a tramitación. A única diferencia está en que Comisións
pretende ter unha maior coordinación con IU e co PSOE.
Sexa como for, semella que
nunca foi tan difícil negociar un
éxito. Algúns sindicalistas pergúntanse que pasaría se a folga
xeral fracasara, como anunciou o
Goberno central. Outros cidadáns inquírense para que vale
unha vitoria tan clamorosa como
a producida na Galiza.♦
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O crecemento no periodo Aznar baseouse na moderación dos salarios

A crise chama á porta: cae a bolsa e medra a inflación
A.N.T.
Logo de catro anos crecendo un
4% anual, o modelo económico
de Aznar comeza a mostrar síntomas de crise. Nos últimos doce meses o número de parados
oficial incrementouse en cen
mil persoas e o crecemento previsto redúcese ao 2%. Por outra
parte, a inflación medra ao doble de velocidade que nos restantes paises da zona euro. Con
estes datos é fácil deducir que a
situación dos asalariados será
a que saia máis perxudicada.
Pero, ¿porque houbo crecemento
nos últimos catro anos e porque
agora pode aveciñarse unha crise? En primeiro lugar nos últimos anos as cifras macroeconómicas melloraron en todos os
paises desenvolvidos. O Estado
español beneficiouse desa onda e
incluso medrou máis que outros
estados. Pero é importante saber
cal foi a base dese crecemento.
Os analistas recoñecen que
competitividade e produtividade
non só non melloraron grandemente, senón que nos últimos
tempos van para atrás. A evolución da produtividade (que tamén poderiamos denominar capacidade para modernizarse) coloca a España á cola dos paises
europeos. Ademais, incrementouse o déficit da balanza corrente, fundiuse a tasa de aforro, aumentou o endebedamento das
empresas e das familias e caeu o
investimento en bens de equipo e
maquinaria das empresas.
O crecemento estaba baseado
nomeadamente, e por usar o vocabulario habitual dos economistas conservadores, na tranquili-

dade laboral, na moderación salarial e nos ingresos atípicos xerados pola privatización de setenta empresas públicas na última
etapa socialista e de coarenta
máis na etapa popular. Quere isto dicir que foi o sacrificio dos
asalariados o principal baluarte
do crecemento macroeconómico.
Velaí están os contratos lixo, a liberalización do despido, a submisión de certos sindicatos, etc.
O último decretazo incide na
mesma liña, pero o ciclo semella
chegar ao seu fin. Aznar xa non é
capaz de xerar tranquilidade entre os axentes económicos. A folga xeral indicou con claridade
que os 10 millóns de asalariados
non están dispostos a facer máis
sacrificios. Tamén é significativo
que Galiza estivese no grupo de
cabeza no seguimento do paro.

Galiza
á cabeza
da suba
dos prezos

A bolsa perde
nunha semana as ganancias
dos últimos cinco anos
Chegou o momento de pasar a
esponxa. Con esta expresión refírense alguns entendidos ao intre
no que os grandes especuladores
de bolsa deixan cair os valores
para arrapañar as ganancias dos
pequenos investidores. A bolsa
española fundiuse esta semana
un 4% e perdeu o gañado nos últimos cinco anos. O capitalismo
popular de Aznar que, emulando
a Thatcher, intentou convertir a
boa parte da clase media en accionista de grandes compañías,
parece que acabará mal, como
por outra parte a historia do mundo financeiro facía agoirar. Só os
que investiron nestes anos e se
retiraron a tempo tiran beneficio,

A masiva asistencia ás manifestacións do 20 de xuño mostra que a tranquilidade para
o goberno de Aznar xa ten rematado.
PA C O VILABARR O S

pero a cultura de casino xoga coa
ambición de que poucos se retiran cando van gañando. Teléfonica, a compañía española con
máis accionistas, é un exemplo
de perdas: -45,78 no ano. Pero a
causa do que lle ocorre non hai
que procurala só neste semi crack
da última semana, senón na caida
de todo o sector das comunicacións nos últimos meses.
Unha das razóns da baixada
hai que buscala claramente en

Latinoamérica. Os grandes bancos, con moitos investimentos na
Arxentina teñen que recurrir
agora a rañar os petos dos pequenos accionistas para facer cadrar
as contas. A crise ademais ameaza con extenderse a outros paises
americanos. A verdade é que había que ser moi cego para non
prever que en Latinoamérica podía pasar algo así, dada a situación de inxustiza social explosiva que se estaba xerando♦

Equivocáronse os expertos
que vaticinaban que a chegada do euro ia producir unha
subida de prezos so coxuntural, a causa do redondeo, pero que a situación normalizariase en breve. Tampouco resultou certa a idea de que a
inflación era máis psicolóxica
que real, é dicir, unha crencia
pero non unha verdade
económica cuantificábel. Os
dados agora coñecidos
indican en primeiro lugar
que a inflación española é
máis alta que a do resto da
zona euro. O IPC de maio incrementouse un 0,4 e deu lugar xa a unha inflación
interanual do 3,6. A media de
incremento na UE é do 2,0. A
de Francia en concreto non
supera o 1,5 e a de Alemaña
o 1,2. O diferencial español é
o máis alto desde a creación
da unión monetaria en 1999.
Galiza encabeza a carreira inflacionaria. Aquí os prezos subiron nos últimos doce
meses un 3,9 cifra só igualada
por Asturias. Hai que dicir
que só un sector viu abaratar
os seus servizos, trátase do
das comunicacións que ven
sufrindo no último ano unhas
♦
fortes caidas en bolsa.♦

Pesca
Hai unha semana, mentres en
Luxemburgo se celebraba o
Consello de ministros da pesca
onde se presentaba a comunicación do Comisario Fischler sobre
a reforma da Política Común de
Pesca (PCP), eu asistía en Bergen a un Grupo de Traballo sobre pesquerías de gran fondo.
Non lles vou falar do desenvolvemento do Grupo de Traballo
pois estou preso dunha cláusula
de confidencialidade.
Falareilles, pola contra de
Bergen, unha cidade noruega
que no pasado pertenceu á Liga
Hanseática, unha agrupación de
cidades marítimas unidas polo
comercio que floreceu na Europa
predemocrática que se estendía
polo norte Atlántico e o mar Báltico. Bergen era a cidade especializada na produción e distribución dos produtos da pesca
nos que sobranceaban os arenques afumados e o bacallao salgado que alimentaban a media
Europa e ás colonias das potencias metropolitanas. Bergen continúa a ter hoxe en día unha gran
importancia no comercio dos
produtos da pesca.
Unha das atracción turísticas
de Bergen é o seu mercado central de peixe onde están expostas
as máis variadas mercadorías
que paso a describirlles: salmón

Retos actuais da xestión de
pesquerías (IV)
XAVIER QUEIPO
fresco en láminas, salmón afumado en varias presentacións
preparadas para o seu consumo
inmediato, arenques, xardas e
fletán negro igualmente afumados ou presentados nuns tarros
de vidro e marinados nos mollos
máis diversos, ovas de lumpo, de
capelán e de salmón, cangrexos
de río de acuicultura precociñados, gambas peladas e camaróns
boreais en fresco ou petiscos de
bacallao salgado, tranchas de
carne de balea en mollo picante,... por citar so algúns produtos
e presentacións. En definitiva
peixe ou produtos da pesca elaborados e aptos para o consumo
inmediato. Con chamar a atención esta especialización o que
máis me chamou a atención aínda é que en cada posto había catro ou cinco estudiantes que se
turnan para falar xaponés, inglés,
italiano, español e por suposto
noruegués, dinamarqués e outras
linguas escandinavas.

A anécdota do mercado de significar un atractivo turístico
Bergen ilustra un dos retos ac- engadido. Faime pensar tamén en
tuais da pesca, o de dotar ao pei- cidades como Compostela, xa
xe e aos produtos
pronto destino tuda pesca dun valor
rístico de xaponeengadido que perses (sempre tan
sector
é
un
mita a súa comerentusiastas) aos
cialización a prelles encantan
todo (extracción, que
zos máis elevados
os produtos do
(e polo tanto faga
mar
e que poderíprocesado e
a actividade máis
an ser uns cliencomercialización, tes potenciais
rendíbel) explotando o saber fados nosos
pero
tamén xestión máis
cer dos países que
mercados de peiteñen unha maior integral, e control, e xe elaborado. Ou
tradición pesqueise cadra noutras
ra. O complemen- inspección) e nesa cidades ou vilas
to dos estudiantes
mariñeiras cenque falan idiomas perspectiva é como tros de vacacións
constitúe un dobre
como Muros, O
valor engadido e hai que planificar e Grove, Portonofaime pensar en traballar no futuro” vo, Baiona... oncidades como Vide un mercado
go ou A Coruña,
estacional destas
onde paran os barcos de pasaxei- características podería ter futuro.
ros nas súas travesías e para os
Esta é só unha anécdota soque o mercado de peixe podería bre un tema ben máis complexo,

‘O

seino, pero o que hoxe quería
ilustrar era a posibilidade explotada por outros pobos, que amalgaman a condición de pescadores e comerciantes, de como sacarlle un partido extra aos seus
recursos pesqueiros. O certo é
que hai que investir (e arriscar)
máis en investigación sobre tecnoloxía de produtos pesqueiros e
en estudios de mercado para poder así afrontar a crise do sector
extractivo con innovación que
permitan non só conservar senón
tamén incrementar o potencial
económico do sector pesqueiro
galego. Este incremento na investigación técnica e de mercado
terá que vir da man da iniciativa
privada. Se cadra para iso serán
necesarios pasos previos como a
coxestión dos recursos pesqueiros e a corresponsabilidade, que
levaría asociada a participación
do sector no proceso de toma de
decisións políticas. Son retos para xa mesmo, retos que se esquecen cando se pensa exclusivamente en termos da pesca como
sector extractivo. Esta é unha
idea que hai que rexeitar, por retrógrada. O sector é un todo (extracción, procesado e comercialización, pero tamén xestión integral, e control, e inspección) e
nesa perspectiva é como hai que
planificar e traballar no futuro.♦

O Foro Social de Sevilla
reúne 200.000 persoas pese ao cerco policial
C.L.
Sevilla foi o escenario da xa rutinaria división entre a política
oficial de presidentes e ministros e as reivindicacións sociais
dos movementos alternativos.
Os primeiros foron incapaces
de asinar nada concreto sobre
o sistema de recepción de inmigrantes. Para os representantes da antimundialización, o
seu cumio foi un éxito malia a
“esaxerada” presencia policial.
Ao redor de 200.000 persoas
asistiron entre o 21 e o 22 de xuño a Sevilla para asistiren ao Foro Social e ás demais convocatorias dos movementos da antimundialización. A meirande parte das actividades tivo lugar ao
aire libre e nas dependencias universitarias do campus Reina
Mercedes, con ampla participación chegada de todo o mundo.
A cita máis multitudinaria foi
a manifestación que percorreu as
ribeiras do Guadalquivir o sábado, día 22. Nas tres horas de traxecto non se produciu ningún incidente alén dos propios da excesiva calor. Para os organizadores
desta mobilización, o goberno
Aznar cometeu o grave erro de
criminalizar os manifestantes e
“obrigou os comerciantes a pecharen os seus negocios ao noso
paso”, explicaron nunha nota de
prensa. “Deste xeito, querían que
sufrísemos aínda máis a dureza
do tempo, pero o certo é que prexudicaron os negocios que poderían ter gañado uns euros vendendo auga xelada e refrescos.”
Mais a manifestación fíxose leve
gracias á colaboración de moitos
sevillanos. Algúns deles incluso
regaron as cabezas dos manifestantes con caldeiros de auga que
guindaron desde os balcóns.
Para o Foro Social, o presidente español, o seu ministro do
Interior, Mariano Raxoi, e a Dele-

As mobilizacións dos grupos antimundializadores notáronse en Sevilla máis ca os actos do cumio oficial da UE.

gación do Goberno en Andalucía
deberían dar explicacións polo
dispositivo policial alí destacado
“que resultou ser un gasto inútil e
un intento de coaccionar un movemento pacífico que desfilou con
alegría e espírito festivo sen perder unha chisca do seu ton reivindicativo”, explicaron os responsábeis do contracumio sevillano.
Desde os movementos alternativos deuse conta do traslado
forzoso de moitos xuíces de garda
ás comisarías. “Isto foi un ataque
directo á separación de poderes. O
goberno non quería que a xustiza
se inmiscuíse en calquera abuso
policial, por iso fechou maxistrados e funcionarios xudiciais e fiscais en dependencias das forzas
da orde”, dixeron. Ademais, a
queixa trasládase aos medios de

comunicación que “acusaron o
Foro Social de favorecer a violencia e de ser un problema para a cidade. Demostramos que o único
problema causouno un operativo
de seguridade que quería illar e
protexer os políticos dos cidadáns
que protestaron pacificamente.”
Búcaros baleiros
Durante os dous meses anteriores, os ministros europeos de todas as áreas estiveron deseñando,
ao xeito de oleiros, búcaros nos
que colocar as novas políticas comúns. O máis importante destes
recipientes foi a negociación sobre o sistema migratorio que ten
por obxectivo rematar coa inmigración ilegal e integrar os países
de orixe na loita contra as mafias

de tránsito de persoas.
A pesar de que a Sevilla chegaron dúas posturas enfrontadas,
na mesa de debate, adiouse a decisión final e só houbo sorrisos
diplomáticos de todos os xefes de
estado e de goberno. Unha das
posturas, capitaneada polo Estado español e seguida especialmente polo Reino Unido e Italia,
tivo que renunciar ao seu desexo
de aplicar sancións económicas a
aqueles países que non impidan a
emigración irregular. No texto final tiveron que conformarse con
alusións á responsabilidade dos
estados pobres na loita contra o
traballo sen papeis, logo das intensas conversas coas representacións de Francia, Suecia e Luxemburgo, partidarias de non
axuntar a necesidade de fortale-

cer as fronteiras mediterráneas
coas políticas de desenvolvimento dos países do terceiro mundo.
No cumio máis fraco da presidencia europea, a atención estivo case que máis centrada na eliminación de España ante Corea
no mundial que na axenda de
discusións europeas. No espiñento tema da ampliación cara
ao leste, nada se avanzou nestes
seis meses. Na clausura do cumio, o presidente dinamarqués
–próximo na quenda do goberno
europeo–, Anders Fogh Rasmussen, anunciou que antes do 2003
haberá novidades neste tema e
incluso se resolva a integración
de un ou dous novos países, logo
de se solucionaren os problemas
que derivará esta ampliación en
canto á agricultura.♦

Barce l ona
Pasou a tormenta que todos esperábamos. A folga general xa é un
feito, con máis ou menos éxito
según quen o evalúe. O presidente José María Aznar e a súa equipa amósanse satisfeitos, co sorriso ancho e socarrón no trinque.
¿Farán o mesmo a porta pechada? Das manifestacións convocadas para o 20-X, a de Barcelona
foi unha das máis multitudinarias. Quince mil di o goberno.
Catrocentos mil segundo os sindicatos. ¿Non é este baile de cifras tratar de estúpida á cidadanía? Que cada quen quede co que
viron os seus propios ollos porque semella que en tempos de liberdades, levar á confusión é o
que vale. ¿Que credibilidade recibe o cidadán cando ao abrir as
páxinas de calquier diario atopa
este balance? Ningún. Decepción
e indignación. A única información que puido dar a prensa ao
día siguiente é a fotografía do
que se está convirtiendo a demo-

A folga tensa a política catalana
A. MARQUÈS

O PP ameaza con pasarlle factura a CiU por non porse contra a folga con toda a maquinaria; ERC non quer servir de
muleta salvadora e CiU asegura que rematará a lexislatura.
cracia e a liberdade no noso país:
desinterese por fustración. ¿Cómo se entende que o seguimento
dunha manifestación abale en
máis de 300 mil persoas segundo
a versión? O mesmo sucede co
resto de cifras sobre o seguimiento da folga en calquer sector económico. Así que, lamentabelmente, non nos queda outra
que quedarnos co que viron os
nosos ollos. Como se fai no xornalismo mellor practicado.
Fose cual for o resultado e o

“vencedor” o caso é que o goberno amosa ter aprobado con creces
a asignatura de saber tirarlle punta aos malos tempos. Pon boa cara e contraataca. Primeiro, cando
a folga aínda estaba madrugando,
vaticinou que o PSOE se atopaba
ante un dos seus meirandes fracasos históricos porque a folga xeral, en sí misma, non existía. As
mesmas palabras utilizou o ministro portavoz, Pío Cabanillas,
ás once da mañá. Días despois, a
vítima é Convergencia i Unió.

Vese ameazada con quedar isolada por ter sido condescendente
coa folga xeral. Así, queda a medias a negociación dos orzamentos da Generalitat que PP e CiU
tiñan comezado en abril. Vencedor e vítima, o Goberno saca todas as súas armas e á defensiva,
doido no orgullo, arrasa impune
coa súa maioría absoluta. Quizais
a ameaza de tomarse “un tempo
de reflexión” sobre as relacións
con CiU non vaia a máis, pero á
federación nacionalista xa se lle

alterou o pulso. A pesar de o Conseller en Cap, Artur Mas, dicir
que o PP pode facer o que lle pete, como se a eles non os afectase,
a verdade é que viron perigar o
éxito da súa estratexia de doble
xogo. É un pulso político de alto
risco. Flirtea co Goberno ao tempo que desdeña algún dos seus
movimentos. Véxase o caso da
Lei de Partidos sobre a que fixo
dúas votacións contrarias en diferentes momentos do seu paso polo Congreso. Apesar de suar con
tantas explicacións que deron os
nacionalistas cataláns, ao votante
non lle desparece a sombra da dúbida. ¿Con eles ou contra eles?
Nin unha cosa nin a outra. E iso
tampouco llo toleran os partidos
cataláns, dos que recebe constantes críticas. Esquerra Republicana
de Catalunya, o seu outro posíbel
apoio xa anunciou que non fará
de “muleta” a CiU no caso de que
se cumpran para esta as piores
ameazas.♦
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Madrid

A resaca
MANUEL LOMBAO

Ao princípio parecia que a cousa non ía,
pero xa á tarde, na manifestación, decateime da magnitude. Puiden ouvir “non
se pode governar contra tanta xente”
O ministro de Xustiza, no centro, defendeu as bondades da ilegalización de Batasuna.

Anxo Quintana advirte
de que a norma ameaza a división de poderes

O PSOE recoñece no Senado
a ‘inutilidade’ da Lei de Partidos
A.N.T.
A Lei de Partidos cumpriu o requisito da ratificación no Senado e só
restan pequenos trámites para a súa publicación definitiva. Os socialistas esixiron serenidade á hora de aplicar a norma e incluso o
seu portavoz na Cámara Baixa, Joaquín Galán, expresou que a norma “non vai rematar coa ETA”, obxectivo para o que foi proposta.
Votaron a favor da Lei de Partidos 214 senadores e 15 en contra.
Igual que sucedera no Congreso,
PP, PSOE, Coalición Canaria e
CiU estiveron do lado do goberno. Izquierda Unida, PNV, BNG
e unha parte da coalición de esquerda catalana, a de ERC, votaron en contra. Dentro do Partido
Socialista de Catalunya (PSC)
houbo división entre os que votaron a favor, os que se ausentaron
e Ramón Espasa, que se manifestou en contra da norma.
O ministro de Xustiza, Ángel
Acebes, expresou o seu convence-

mento de que a nova lei prexudicará só os que permiten a violencia en Euskadi. “Está claro que esta norma vai atacar a aqueles que
consideran a violencia unha opción lexítima no discurso político.
Ese é o obxectivo da lei”, dixo.
Para o portavoz socialista,
Joaquín Galán, a normativa é necesaria aínda que non poderá variar sensibelmente o panorama
democrático no País Vasco.
“Non estou seguro de que traia a
pacificación porque esta depende máis dunha actuación democrática militante que de leis par-

ticulares”, afirmou.
Segundo o senador nacionalista galego Anxo Quintana, a lei
é un erro e un ataque directo ao
principio democrático da división dos poderes lexislativo, executivo e xudicial. “Con esta lei, o
Parlamento pódese imiscuír no
poder xudicial”, explicou na tribuna de oradores.
Quintana defendeu a pluralidade como recurso fundamental
da democracia e acusou ao PP e
ao PSOE de non teren en conta as
demais ideas políticas da cidadanía. “Vostedes pènsan que vivimos nun sistema bipartidista, pero iso é un grave erro. Hai que
respectar, por riba de todo, a pluralidade. Nin en Francia pensaron nunca en ilegalizar a FN de
Le Pen, a pesar de defender ideas
♦
antidemocráticas”, finalizou.♦

Pois sí señor. Malia a propaganda, as mentiras e a desinformación o 20 de Xuño de 2002
marcará un antes e un despois
na realidade política do noso
país. Xa saben que eu estaba resignado a ver a Napoleón-Aznar enriba do cabalo contando
os mortos, os vencidos na súa
batalla particular. Foi por esa
razón pola que abrín os oídos e
pechei os ollos na mañá devandita. Escoitei, moi cediño, aos
mariscais Cabanillas e Rato dar
os primeiros partes de guerra:
“normalidade absoluta”. ¿Qué
quererán dicir? –preguntábame
eu– ¿qué hai folga sen incidentes, democrática, respetuosa, no
exercicio dun dereito constitucional?, ¿ou que todo o mundo
vai traballar como un día normal? Non souben que me respostar. Na miña casa estábamos
todos menos a miña rumana.
Pola fiestra fun vendo que a
media ducia de pequenos comercios, a panadería e o quiosco de prensa ían abrindo. A miña muller foi dar un garbeo polo barrio e voltou dicindo que
Madrid era feudo de Álvarez
del Manzano. Pero era un espellismo de periferia porque no
telexornal da 5 –único que vexo– fun decatándome da realidade tanto en Madrid como no

resto de España. Á tardiña cheguei ata Cibeles para participar
na manifestación. Falando coa
morea de xente que alí nos xuntamos dinme de conta de que
pasabamos xa de enganos,
mentiras, ameazas e facíamos
chistes coa cifra que daría o goberno e o seu exército mediático: “polo menos somos tres
mil” afirmaba eu eufórico no
medio dos centos de miles de
compañeiros de protesta. Alguén o meu carón dixo a primeira frase que me alentou:
“Non se pode gobernar en contra de tanta xente. Este é o principio do fin do goberno do PP”.
Os días seguintes trouxeron as
lecturas da resaca. As que máis
me interesan sinalan a rotundidade da resposta e a oportunidade da oposición e máis dos
sindicatos para recoller os frutos de este berro de fartura dunha importante parte da sociedade. Outra cousa será se son capaces de aproveitala. O luns, no
Congreso dos Deputados, Zapatero amosouse como verdadeiro xefe da oposición. A mellor proba é o titular do xornal
“El Mundo” no que advirte que
esa postura de dureza no debate
a quen perxudica é a Zapatero.
Ou sexa, que vai por bo camiño. O líder socialista nunca pagará o favor que lle fixeron polo feito de demonizalo dicindo
que era o xefe e alentador da
folga. A calquera observador
político non se lle escapa que
Aznar quedou tocado. Nin o
Cumio de Sevilla con foto de
familia, felicitacións dos seus
colegas da dereita europea e cerimonia de botar o ferrollo ao
castelo europeo como se da súa
leira se tratara, foi quen de erguerlle o ánimo. Tanto na rolda
de prensa como no Parlamento
o seu xelado sorriso tornouse
nun cabreo pouco contido. Eu
que pensaba que me contaría
entre os mortos vexo malferido
ao Napoleón e ao seu cabalo.
Xa non digamos aos seus marechais. Por se fora pouco unha
última alegría encheume de ledicia: cando dixen, no artigo
anterior, que me gustaría estar
en Sevilla para tomar un fino á
saúde dos traballadores e da liberdade non sospeitaba que a
grande lección para toda España íanos chegar de Vigo. Os vigueses demostraron o que levo
dito hai moitos anos: que é a cidade galega máis loitadora,
máis feita a si mesma, máis defensora das súas liberdades e
dos seus dereitos. Porque ninguén lles regalou nada. Un brinde por Vigo e polos vigueses.
Que teñan o presente e o futuro
do que son merecentes. E que
nós o vexamos.♦

O índice bursátil contra Lula
CÉSAR LORENZO GIL
No Brasil cada vez que a liña da evolución do voto á esquerda toma
un camiño ascendente, o índice bursátil cae. Para os magnates do mercado de valores, cómpre impedir a calquera custo que Luíz Inácio da
Silva, Lula, consiga por fin sentar na cadeira presidencial de Brasília.
As consultoras estadounidenses
de investimentos xa falan do
“efecto Lula”. Con esta denominación coñécese o terror da
tendencia do mercado bursátil a
un posíbel mandato da esquerda
brasileira. Igual que pasou outras veces noutros países subdesenvolvidos, o goberno estadounidense utiliza o poder das
transnacionais e o medo á crise
económica para intervir decisivamente nuns comicios presidenciais.
O Partido dos Trabalhadores
(PT) que comanda Lula xa é experto nas lidas contra a presión
exterior sobre a evolución electoral no Brasil. O veterano sindicalista conseguiu poñerse á fronte das enquisas cunha respectábel distancia respecto aos seus
rivais na carreira presidencial.
Por primeira vez, Lula parece
que pode gañar e iso molesta
moito os grupos oligárquicos
que manexan con disciplina neoliberal férrea a economía do noveno país máis rico do mundo.
A última xogada do PT foi
arriscada pero necesaria. Nun
arranque de audacia, Lula irá da
man de José Alencar como vicepresidente. Alencar é o líder
do Partido Liberal, centrista
convencido e moi ben relacionado con grupos diferentes radicalmente do contorno petista.
Nas súas filas hai bispos da
Igreja Universal (poderosa secta evanxélica) ou empresarios
con contactos nas principais industrias do país.
O xesto está calculado para
tirarlles argumentos aos que defenden que a chegada de Lula ao

poder suporá un reencontro de
América Latina co comunismo.
Como a pólvora, estendéronse
rumores sobre a arela do PT de
deixar de pagar a débeda externa
ou nacionalizar algunhas das
compañías que o goberno do actual presidente, Fernando Henrique Cardoso, lles entregou ás
transnacionais españolas ou estadounidenses.
Esta finta de Lula, ao xeito
dos caneos de Romário, espertou algúns receos nas súas propias filas, pero ben poucos. O
PT mostrou nestes últimos vinte anos unha exemplar organización que se sostivo no debate
interno e na adecuación do seu
programa á realidade brasileira, unha das máis dinámicas do
planeta.
Desde abaixo
A carreira pola presidencia de
Lula tomouna o PT como unha
longa maratón que tería que atravesar longos ermos e esquivar
constantes atrancos. A propia
configuración sociopolítica brasileira fai difícil o crecemento
dunha organización partidaria de
esquerda democrática. O sistema
electoral de pequenos distritos
con candidatos nominais prexudica a identificación da cidadanía co partido e fai necesario un
traballo continuo de desenvolvemento de líderes capaces de levar o discurso esquerdista á realidade municipal e estadual.
Este foi o grande acerto do
PT nos últimos anos. Figuras como Marta Suplicy, alcaldesa de
São Paulo ou Olívio Dutra, go-

Luíz Inácio da Silva Lula gaña nas enquisas presidenciais co 38 por cento da intención de voto.

bernador do estado de Rio Grande do Sul consolidaron a forma
de facer política deste partido,
que combina factores de participación cidadá directa, aumento
dos poderes públicos a través do
investimento real dos impostos
(algo nada normal no Brasil) e
integración social da enorme
masa marxinal que mora na fa-

vela das maiores cidades do país.
Lula necesita toda esa equipaxe para non pasar frío na nevarada que vai padecer de aquí
ás eleccións de outubro. Ademais das puñadas chegadas de
fóra e dos difíciles fíos da estratexia electoral interior, o PT xoga en contra dos grandes medios
de comunicación. A rede Globo,

a maior empresa mediática do
Brasil, defende publicamente o
candidato de continuidade, José
Serra, ministro de Cardoso, que
mantén o 21 por cento de intención de voto nas enquisas, ben
lonxe do 38 por cento que o pasado 25 de xuño computaba para Lula o instituto de opinión
Vox Populi.♦

Aquí fóra
De pouco serviu a abrumadora abstención da poboación bereber da Cabilia nas
pasadas eleccións lexislativas de Alxeria.
En Tizi-Uzu, a capital da Gran Cabilia, os
comités de “aarchs” (tribus e aldeas),
principais artífices dese noventa e oito
por cento de abstención, expresaron recentemente a súa frustración e ira polo
mantemento no seu cargo do ministro do
interior, Yazid Zerhuni, no novo gabinete
de Alí Benflis, secretario xeral da outrora
emancipadora FLN (Fronte de Liberación Nacional). En Alxer non hai máis
iniciativa política que a inspirada pola negación e a represión. Tan lonxe quedan os
anos de dura loita contra o colonialismo
francés e na que tan activamente participaron os bereberes da Cabilia, hoxe cinco
millóns de persoas illadas cultural e políticamente nun réxime de apariencia democrática no que a corrupción e a violación dos dereitos humanos afogan toda
esperanza reformista. Os xestos conciliadores do presidente alxeriano, Abdelaziz
Buteflika, souberon a pouco e mesmo son
interpretados na distancia como simples
manobras para desarmar a revolta beréber
iniciada en abril do ano pasado coa morte, en dependenciais policiais, do estudiante Masinisa Guermah.
O nomeamento como ministra de Comunicación e Cultura dunha antigua defensora da causa beréber, Jalida Mesaudi,

Cabilia
XULIO RÍOS
ou a declaración constitucional da lingoa agora, imaxinar a retirada das numerosas
“tamazight” como nacional provoca nulo tropas estacionadas na zona semella altaentusiasmo no seo dos sectores máis in- mente improbábel. A idea dunha hipotétitransixentes, decididos
ca mediación de Jalida
a continuar a revolta
Mesaudi rebentou anata materializar as reites de ser insinuada ao
a
Cabilia
permanece
vindicacións recolliser acusada de traidodas na “plataforma de
á causa do seu proactiva a mobilización ra
El Kseur”: rango ofipio pobo por Belaid
cial, equiparábel ao popular e no conxunto do Abrika, líder dos coárabe, para o seu idiomités de aarchs, acma; subsidio especial país, non se vislumbra o tualmente na clandesde desemprego para
tinidade.
unha rexión azoutada desenlace dunha crise que
A intensa vida popola crise; o procesalítica na Cabilia conxa
custou
150.000
mento dos autores dos
trasta coa inmensa inhomicidios cometidos
diferencia que se resmortos”
no transcurso das mapira entre o resto da
nifestacións que sepoboación alxeriana,
guiron á morte de
agobiada polos proGuermah na aldea de
blemas do día a día
Beni Duala, un cento máis de mortos. O que non se arranxan: o custe da vida, o degoberno accedeu a indemnizar ás familias terioro ou carencia de servicios básicos
das vítimas e habilitou medidas especiais esenciais, e a interminábel violencia parapara que os estudiantes pudieran rematar o militar e islamista. De nada serviron as noseu curso sen problemas pero, polo de vidades introducidas por Buteflika para

‘N

asegurar unha maior transparencia e regularidade do proceso electoral: un comité de
vixiancia cunha participación máis plural
e con proxección a escala de todo o país,
menos mesas itinerantes, mínima regulamentación do acceso aos medios de comunicación dos 23 partidos e máis dun cento
de listas independentes que competían polos 389 escanos do Parlamento... Fachada
remozada que non impediu o chamamento
abstencionista dos principais partidos da
oposición e a extensión da revolta da Cabilia que vai prendendo noutras zonas do
país, especialmente no Sur, donde os xóvenes se desesperan ante a falla de perspectivas de futuro nun país, paradoxalmente, tan rico en recursos enerxéticos.
Despois dos comicios do 30 de maio
pasado, o fracaso da normalización política en Alxeria é evidente. Na Cabilia permanece activa a mobilización popular e no
conxunto do país, como sinalaba recentemente Rachid Benyelles, ex ministro de
Defensa de Alxeria, non se vislumbra o
desenlace dunha crise que xa custou
150.000 mortos. Poucos aínda, parece ser,
para que dentro e fóra xurdan iniciativas
de pacificación baseadas na apertura de
negociacións entre as partes en conflito.♦
XULIO RÍOS é director do Instituto Galego de
Análise e Documentación Internacional
(IGADI), www.igadi.org
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A esquerda brasileira pacta cunha parte do centro-dereita para calmar a presión exterior
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Sharon acepta o programa ao tempo que ergue un muro en Cisxordania

Bush ofrece un estado palestino se o lidera
un afín a Washington

A soberanía
alimentar

C.L.
Despois de moitos aprazamentos, finalmente o goberno
estadounidense formulou unha proposta de paz para
Oriente Medio. O presidente
George Bush cre viábel a
independencia palestina en
tres anos se Iasir Arafat desaparece do mapa político árabe.
Bush colocou novamente na
súa particular balanza diplomática as opinións de dous dos
seus máximos colaboradores en
materia internacional. Guiado
polo consello de Colin Powell,
secretario de Estado, os EE UU
apoiarían un estado palestino
para o 2005, sen fronteiras definitivas e sen aclarar o futuro
dos asentamentos hebreos nos
territorios agora ocupados. No
outro brazo, Bush sostén a opinión da conselleira de Seguridade Nacional, Condoleeza Rice, partidaria de buscar entre os
palestinos líderes afíns ao modelo de paz que eles defenden.
Por primeira vez desde o inicio da intifada, o Pentágono estivo rápido nunha decisión diplomática que ten que ver con Palestina. Xusto no momento no
que a Autoridade Nacional Palestina (ANP) volve estar sitiada
en Ramala e tanto Cisxordania
como Gaza están baixo a ameaza
dunha nova intervención militar
israelita, Washington convértese
en xuíz e parte no conflito.
As motivacións nesta ocasión son a urxencia de contar co
si definitivo dos países árabes a
futuras accións contra Irak. Para
logralo, Powell conseguiu cumprir a súa promesa de que Bush
defendería nas Nacións Unidas
un estado independente árabe en
Palestina, integrado polos dominios que Israel conqueriu en
1967. Este compromiso foi gabado por Hosni Mubarak, presidente exipcio e incluso o rei xordano, Abdulá II, se mostrou confiado en que esta resposta diplomática acabe co seu ciste particular,
os milleiros de refuxiados que
permanecen no seu país.
Mais perto do recendo do
queixo, está a trapela. Este idílido futuro só sería posíbel se mu-

MONCHO LEAL

A

A . PA N AR O

Solidariedade con Palestina en Santiago
Contacontos, teatro e malabares, moita música, poesía e un vídeo forum foron as actividades que
nutriron o domingo 23 de xuño o festival Un día pola paz e a libertade para Palestina que organizou en Santiago a Coordenadora Galega pola Paz. A praza do Toural foi o escenario e a xornada comezou coa realización de diferentes murais e grafitis, a actuación da Banda Muncipal, o saúdo do alcalde, Sánchez Bugallo (o concello compostelán e Amelga colaboraban) e as intervencións dun representante da Coordenadora e de Ghaleb Jaber Hibrahim, presidente da Fundación
Araguanei. Arribou o tempo da palabra con Suso de Toro, Lino Braxe, Luis Tosar, Xesús Rábade,
Helena Villar, Bernardino Graña e Chus Pato que participaron neste encontro coa lectura de diferentes textos e poemas. Tamén se sumaron na distancia Manolo Rivas e Marilar Alexandre. Despois do xantar houbo unha sesión de máxia, co Mago Teto, e outra de malabares, con Marabaranda, ademais dun encontro cos contacontos Cándido Pazó, Ricardo de Barreiro, Paula Carballeira e Abelino González. Proxectouse un documental sobre Palestina e a noite de San Xoán rematou coa música do
cantautor Roberto Sobrado, o dúo Los Fabulosos Cubatas Fucking Brothers e os rockeiros Ruxe-Ruxe.♦
da radicalmente a ANP e desaparece o seu principal representante, Iasir Arafat. Bush precisa
un interlocutor “comprensivo”
coa relación de igual a igual que
manteñen os EE UU con Israel,
un político encargado de ceder o
suficiente para contentar a Sharon e pechar para sempre a reivindicación palestina.
Arafat di non
Mais Arafat foi o primeiro que
se lle arrepuxo a Bush. O rais
manifestou que só os palestinos
son os lexitimados para decidir

os seus representantes políticos
e que nunca aceptarán que lles
impoñan dirixentes ao gusto do
Pentágono. Arafat sabe que xurdirán candidatos dispostos a engrandecérense mercé ás prebendas estadounidenses pero tamén
é consciente de que o seu pobo
ten un alto grao de responsabilidade coa súa propia situación e
nunca aceptará unha postura feble na negociación diplomática
con Israel. Neste mesmo ano
seguramente haberá novas eleccións nos territorios autónomos
e Arafat parte como gran favorito, xustamente enfrontado aos

líderes islámicos radicais.
Pola contra, Ariel Sharon defende a supresión de Arafat do
xogo político. En realidade, o
presidente israelita non quere ter
diante ningún interlocutor. Tal e
como demostra a súa política,
nin sequera lle importa recoñecer un estado palestino porque
sabe que Bush non protestará
porque estea fragmentado en diferentes cantóns illados, pechado con muros como o que está a
erguer en torno a Cisxordania ou
colonizado pola forza polos “bíblicos” asentamentos que non
♦
deixan de medrar día a día.♦

O G-8 íllase nas montañas do Canadá
A.N.T.
Os sete países máis industrializados do mundo (EE UU, o Canadá, o Xapón, Italia, Reino Unido,
Alemaña e Francia) máis Rusia
reúnense a partir do 28 de xuño
nunha inaccesíbel estación invernal perto de Calgary, no Canadá.
Temerosos de que se producisen
incidentes entre a policía e os
movementos antimundialización,
tal e como ocorrera en Xénova o
ano pasado, os líderes do Primeiro Mundo decidiron illarse de
calquera influencia, incluso a dos

xornalistas, que terán que seguir
as xuntanzas por videoconferencia a 100 quilómetros da fortaleza natural de Kananaski.
Nesta aldeíña de Alberta, George Bush ditará unha axenda de
negociacións na que destacan os
temas que máis lle interesan á
súa administración. O G-8 analizará a situación actual da loita
contra o terrorismo, estudará as
vantaxes do programa de paz de
Palestina e tentará ensaiar medidas que calmen a situación prebélica en Caxemira.

Como segundo prato da reunión, os países máis ricos do mundo darán a súa particular receita para acabar coa pobreza no Terceiro
Mundo. Seguramente daranse chamados de atención a Latinoamérica, para alertar da posibilidade de
que se estenda a crise arxentina.
Tamén podería haber un compromiso con diferentes gobernos africanos para trocar axuda para o desenvolvemento a cambio de parar
en seco a investigación en medicamentos xenéricos, a gran dor de
moas dos laboratorios farmacéuti-

cos, tan influentes en Alemaña ou
no Partido Republicano de Bush
Na cidade de Calgary, os desprazados membros dos grupos da
antimundialización xa prepararon as súas habituais actividades
alternativas. Para os alí destacados, o enclaustramento do G-8 en
Kananaski demostra que a política internacional non quere mesturarse coas demandas cidadás e
recordaron que as protestas contra o sistema de mundialización
só se tinxiron de sangue por mor
♦
da actuación policial.♦

fame no mundo é
o atentado máis
grave contra dos
dereitos da humanidade.
Que cada catro segundos
morra alguén por non
comer debía ser unha
preocupación constante
de quen dirixe o mundo.
A esta cifra hai que lle
engadir as persoas que
morren por
enfermidades curábeis,
por condicións hixiénicas
clara e doadamente
mellorábeis, por
ausencia de medidas
preventivas.
A coordenación entre
estados semella algo
imprescindíbel se se
queren concretar
políticas en común para
atallar o problema. Por
iso, indignámonos porque
ao Cumio da
organización
internacional de
alimentación en Roma
acudan da Unión
Europea unicamente o
seu presidente semestral
e o representante do país
anfitrión. O seu papel foi
o de xustificar o actual
estado de cousas. En
limusinas e hoteis de luxo
con piano bar, algunhas
delegacións amosaban na
práctica que estes
eventos non benefician
máis que ao comercio e á
hostelería. Berlusconi
logrou o que
probabelmente máis lle
preocupaba do asunto:
adiantar dúas horas a
xunta para poder ver o
partido de Italia no
mundial. El mesmo
confesouno.
Pero hai alternativas.
Dende hai tempo estánse
xuntando e coordinando
internacionalmente
organizacións labregas,
indíxenas, de mariñeiros
de moitos países,
reinvindicando a
soberanía alimentar, que
é o dereito dos pobos a
definir as súas propias
políticas e estratexias de
produción, distribución e
consumo de alimentos
que garantan o dereito á
alimentación para toda a
poboación, con base na
pequena e mediana
produción, respectando
as súas propias culturas e
a diversidade dos modos
labregos, pesqueiros e
indíxenas de produción
agropecuaria, de
comercialización e de
xestión dos espacios
♦
rurais.♦
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Brasil e Alemaña pelexan por colocaren unha estrela máis na camisa

A revancha da Nike contra a Adidas
CÉSAR LORENZO GIL
Ninguén daba por favoritos este ano a Alemaña e Brasil. As súas sufridas clasificacións acabaron por retiralos do primeiro plano do foco e libralos do maleficio do favoritismo. Agora, ambas as seleccións loitarán
por un triunfo que xa gañou o xogo aborrecido propio de Europa.
Sete son os campionatos do mundo que teñen en conxunto brasileiros e alemáns. Sete as finais que
xogaron os xermanos desde 1930.
Sete as finais que xogará Brasil,
contando coa do domingo, 30 de
xuño. O ideal para completar esta
cabalística sería que se visen no
partido Brasil-Alemaña, inédito na
Copa do Mundo, sete tantos.
Mais parece ben difícil se atendemos ás traxectorias destes vellos
soldados do fútbol que souberon tirar gaño das decepcións dos grandes candidatos á vitoria. Os dous
equipos teñen oficio, moita calidade nas súas escadras pero sistemas
de xogo demasiado conservadores,
especialmente no caso brasileiro,
que só brillou cando os dianteiros
tomaron o poder e gozaron correndo contra a área contraria.
Alemaña trouxo as expectativas máis modestas da súa historia. O xogo mediocre e as disputas entre a prensa e a xeración
encargada de relevar á que fora
campiona de Europa en 1996 imbuíron de modestia a Rudi Völler
e aos seus discípulos. Pero xa en
Corea, o seu rendemento foi excepcional. Seguiron a receita de
gañaren comodamente o seu primeiro partido (8-0 ante Arabia
Saudita) para encarrilaren despois unha copa na que, a falta de
fútbol, bos foron os goles de Miroslav Klose e Michael Ballack.
Beneficiáronse dunhas eliminatorias accesíbeis (Paraguay, EE
UU e Corea) e demostraron que o
xogo alemán segue a ser compacto, incómodo para os rivais, soberbio en canto á marcaxe e ao
choque físico, unha característica
pouco atractiva mais fundamental
nos momentos de desmotivación
ou cansazo. Os equipos alemáns
xa deran unha moi boa imaxe nas
competicións europeas. O Borussia de Dortmund foi subcampión
da Uefa e o Bayer de Leverkusen
fixo o propio na Liga de Campións. Estes éxitos aínda non lles
pasaron factura física aos xogadores, que souberon moi ben aforrar esforzos.

A lembranza do 98
O Brasil xa conta tres finais consecutivas, nas anteriores, gañou unha e
perdeu a outra. Moitos daqueles que
sufriron a treboada Zidane no Stáde
de París, no 1998, ollan para Yokohama con ánimos de revancha.
Especialmente atenta está a
compañía Nike, patrocinadora da
selección e sospeitosa de forzar a
titularidade de Ronaldo naquela
ocasión, malia ter sufrido o xogador do Inter de Milán unha epilepsia a noite anterior ao duelo.
Agora, a compañía estadounidense volve atoparse coa súa
maior rival (Adidas, que patrocina
a Alemaña desde hai varias décadas) sobre o céspede. Algúns informes apuntaron que Nike deixou de ingresar varios millóns de
dólares polo efecto Ronaldo e
Adidas puido recuperar, en troques, unha moi forte posición no
mercado téxtil deportivo ao rebufo da idade dourada de Francia.
Agora, a empresa francesa espera
que a sorte se repita coa súa protexida teutona e poida volver esburacar a tupida estratexia da Nike.
Para conseguir o penta (quinto
campionato do mundo), os brasileiros terán que optar por atacar directamente o sistema do seu seleccionador. Luíz Felipe Scolari basea o seu fútbol no pase longo e na
fortaleza defensiva, amparado por
zagueiros de clase mundial, como
Lúcio ou os veteranos Cafu e Roberto Carlos. Entre estes e a maxia
de Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho, só o deserto. Gilberto Silva
non tivo dominio do medio campo
nunca e ninguén recordará os volantes “canarinhos” deste mundial.
Dúas imaxes son as que resumen a imaxe brasileira nesta copa. A
remontada contra Inglaterra, con
Ronaldinho de estrela. Naquela ocasión houbo loita e imaxinación, pase
curto e sabor a area en cada caneo.
A cruz chegou no encontro con
Turquía. Logo de marcar Ronaldo,
o Brasil pendurouse da súa porta e
Hakan Sukur e cía. tiveron na man
o empate en diversas ocasións.♦

Rivaldo, esquerda, loitará na final de Yokohama por cobrar o título ao máximo goleador.

España non existe

A selección espaperder, na vez de a
ñola de fútbol leva
gañar. O equipo
de fracaso en fraracha, non existe
caso desde o 1950
esquema nen conPUCHEIRO
pero sempre existe
xunción entre os
unha xustificación, un culpábel: Cardeñosa (1978), distintos elementos. A planificación de meses anMíchel (1990), Salinas (1994), Zubizarreta (1998), teriores dálle paso á improvisación máis absoluta.
o árbitro (2002)... ¿Fatalismo? Só así explican inte- E todos agardan o golpe de sorte ou a xenialidade
resadamente algúns que o combinado español nun- individual para pasar de eliminatoria.
ca estivese á altura dos seus xogadores nas distintas
Xogan baixo os impulsos dos tópicos: forza,
épocas. Desde Di Stefano, a Suárez, Gento, Aman- raza, ilusión, suor da camiseta, entrega, amor ás
cio, Pirri, Butragueño etc. Unicamente pensando na cores... Moi franquistas todos eles. Pero non só
conxunción astral (moi propio desde A Armada In- non prescribiron coa aparición da democracia,
vencíbel) ou en intereses bastardos (as forzas do senón que, coa chegada de Aznar e Camacho, camal que nomeaba contínuamente o franquismo) da un ao seu, van en aumento. Pero eses tópicos
son quen de atopar escusas para explicar como os non só non son certos, senón que tampouco se
clubes sobrancean no panorama internacional e a presentan como singulares nos xogadores hispaselección fracasa nos campionatos. (De chorar o de nos: unicamente se utilizan cando falta calidade.
Villar, membro do Comité de Arbitros da FIFA e vi- Ademais, cos tópicos non se gaña.
cepresidente deste organismo, que culpa a non se
O que lle falta á selección española é identisabe que poder da derrota de España contra Corea). dade. E a selección non pode ter identidade porMentres tanto, Turquía chega ás semifinais, como que se basea en algo inexistente: a España centrafixeron, noutras ocasións, Polonía, Croacia, Portu- lista, inventada, entre outros por Menéndez Pidal.
gal, Bulgaria... Todas unhas potencias mundiais.
É singular que sexa a única selección que ten un
Se seguimos os distintos campionatos (non os gran número de cidadáns que se aledan da súa departidos amigábeis) podemos comprobar como rrota. O problema da selección española é que Esexiste un denominador común no seleccionado es- paña (a súa idea de España) non existe, alomenos
pañol: teñen medo a xogar ao fútbol. Xogan a non como se concibe historicamente desde Madrid.♦

UN LIBRO DISTINTO: Por delicto de amor - J. Estévez L.
“O peor son as duascentas primeiras páxinas... Logo un sente unha satisfacción e unha placidez sospeitosas... Compensa”.
Un lector amigo. Ten 267 páxinas.
O SUPOSTO ASASINATO DUNHA MUSA POR AMOR NON CORRESPONDIDO. TAMÉN, A TRANSICIÓN CARA
O INCERTO DUN RESISTENTE DO ÚLTIMO FRANQUISMO. ¡AQUELES ANOS 70...
Editorial Scio. Telf.: 982 284 399. Prza. de Sto. Domingo 3, galerías Villamor, 27001. Lugo.
Proximamente: “Buena nueva del desastre” de Leopoldo M. Panero, prólogo de Pere Gimferrer.

AVILÉS

Mariano Barroso.

O ano de

Dez anos de
Cero en conducta
Os seminarios de imaxe Cero en conducta, do Centro Galego de Artes da
Imaxe, cumpren dez anos. Os cursos que
inclúe o programa deste ano desenvólvense entre o 15 e o 19 de xullo. Serán
impartidos polo crítico Antonio Weinrichter, o director de programas de El
Mundo TV, Javier Pérez de Silva, a responsábel de vendas de Filmax, Antonia
Nava, o director de cine, Mariano Barroso, e o fotógrafo Pablo Genovés.♦

Manuel María e Marica Campo.

Viaxe literario
a Lóuzara
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Xosé Ánxel Valente.

A Agrupación Ergueitos de Sarria e
ADEGA organizan unha viaxe a Lóuzara o 30 de xuño. ¿O motivo? Que o último gañador do premio poético Fiz
Vergara fose Xesús Pereiras, activista
de ADEGA. Participan nesta iniciativa
poetas como Xulio Valcárcel, Marica
Campo, Lois Diéguez ou Pilar Pallarés.♦

Rianxo acolle
os traductores
A Casa da Cultura de Rianxo acolle do
27 ao 29 de xuño o III Seminario Internacional de Traducción co obxectivo de
trasladar a diferentes linguas os autores
galegos, portugueses e casteláns. Unha
homenaxe a Egito Gonçalves e as visións
desde o rómeno e o portugués da obra de
Manuel María e Xosé Ánxel Valente respectivamente, forman parte do programa,
organizado pola Asociación de Amigos da Universidade Iberoamericana,
a UNED e a editorial Espiral Maior.♦

Retrato de Avilés de Taramancos por González Pascual.

N

on será difícil durante a semana visitar exposicións
de interese. Na Coruña pódese contemplar a obra de Sol LeWitt e unha mostra que rememora a
figura de Cándido Fernández Mazas. En Vigo continua a do arquitecto Antonio Palacios e en Compostela inaugúrase a de Antonio Murado
no CGAC e unha singular de abanos
con poemas de vintecinco autores
no espacio Noroeste. Para o domin-

go 30 de xuño a cita estará no Pazo
Museo de Otero Pedraio onde a fundación organiza unha homenaxe ao
xeógrafo Augusto Pérez Alberti,
merecedor do XX Premio Trasalba.
O seminario Internacional de traducción de Rianxo e o de “Literatura e sociedade” de Vigo poñen fin
ao curso e abren o verán onde a música cobra protagonismo en multitude de festivais que se celebran neste
mes de xullo que agora comeza.♦
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Avilés de Taramancos,
o autor máis novo do Día das Letras
De vivir hoxe tería 67 anos
CARME VIDAL
A poucos meses de que se
cumprira unha década da
súa morte, a Academia decidiu adicarlle o Dia das Letras Galegas do ano 2003 ao
poeta Antón Avilés de Taramancos. A morte por enfermidade cando aínda non
cumprira os sesenta anos e a
rapidez coa que a institución
presidida por Xosé Ramón
Barreiro decidiu adicarlle a
homenaxe farán que nunca
tanto coma no próximo ano
participen e se impliquen na
conmemoración familiares,
amigos, veciños e escritores
que coñeceron e trataron á
que será figura central da
festa maior das nosas letras.
Se alguén fixera o exercicio de
revisar a lista dos homenaxeados no Dia das Letras Galegas e
sumarlle á idade que tiñan ao
morrer os anos que levaban falecidos o último lugar da lista
con diferencia estaría ocupado
polo poeta Antón Avilés de Taramancos. Entre unha e outra
cifra, o poeta sumaría nesta altura sesenta e sete anos, idade
que superan boa parte dos membros da Academia que decidiron
o pasado sábado día 22 elexir o
seu nome para a celebración do
próximo ano que terá como centro a vila de Noia tan vencellada
á biografía do autor. Desde
Noia distintas entidades viñan
impulsando unha campaña para
promover o seu nome e nestes
últimos meses celebráronse con
tal obxectivo desde festivais teatrais ate certames literarios.
Esta circunstancia deixará
de ser anecdótica en canto comecen os actos arredor do Día
das Letras Galegas. Á marxe
dos especialistas na súa obra, a
nómina de escritores e amigos
de Avilés de Taramancos que se
implicarán nas celebracións é
inmensa. Na propia Academia
varios son os nomes que tiveron
vencellos personais co escritor.
Luz Pozo Garza foi a encargada
de propoñerlle ao pleno a candidatura pero, entre os presentes,
atopábase un dos seus amigos
máis íntimos e animador literario do poeta. Salvador García
Bodaño coñeceu a Avilés no verán de 1961 na praia de Boa, no
día no que morreu Aquilino
Iglesia Alvariño e hai xa un ano
comentábanos a conveniencia
de dedicarlle a data ao que era
para el “como un irmán”. Aventuraba entón tamén García Bodaño a posibilidade de publicar
debuxos e pinturas da autoría de
Avilés de Taramancos, unha faceta descoñecida do poeta.
Da Academia forma parte tamén o escritor Xosé Neira Vilas,
protagonista directo dun dos episodios que marca a vida de Avilés de Taramancos: a súa fuxida a

Avilés de Taramancos, sentado á dereita, con outros escritores.

Colombia. Nos rasgos biográficos do poeta reza que Neira Vilas
lle enviara uns libros que o facían sospeitoso, e diante da posibilidade de sufrir represalias decidiu marchar do país. “Era un exilado, tivo que marchar avisado
por un policía amigo. Escribímonos entre a Habana e Colombia e
vendín en Buenos Aires exemplares que me mandou do seu
primeiro libro” sinala Neira Vilas
mentras confirma o episodio. A
Avilés de Taramancos úneo ademais da amistade a “idea de afirmación de Galiza e esa vida que
se divide en dous lugares. Cando
un está moitos anos fora nunca é
dun só lugar, temos dúas patrias.
Na medida en que es galego incorpóraste á sociedade que te recibe, como dicía Blanco Amor,
somos porosos”. Coida o escritor
que a través de Avilés este ano se
celebrará tamén a emigración e o
exilio e non deixa de celebrar a
satisfacción que lle produce que
nesa mesma sesión se decidise a
entrada de Manuel María na Academia.
Antoloxía
de todos os poetas
En certa medida, cando menos
por vontade, Avilés de Taramancos quixo que Miguel Anxo Fernán Vello se convertise en depositario da súa obra. Na súa editorial viu a luz o derradeiro poemario do autor, Última fuxida a
Harar, e nas súas palabras ouviu
tamén o desexo de ver a súa obra
reunida. Miguel Anxo Fernán
Vello coñeceu a Avilés un día
nunha rúa de Compostela, dun
xeito que el define case máxico.
Desde entón comezou unha profunda amizade que había de continuar ate os últimos días da súa

vida. A Fernán Vello moléstalle a
imaxe de poeta-taberneiro que se
xestou arredor de Avilés despois
de que abrise unha tasca no centro monumental de Noia. “Cando regresa do exilio convertiuse
nunha víctima da situación do
país e mesmo estivo a piques de
voltar para Colombia. Quería
montar unha libraría –afirma-pero foi imposíbel e a tasca foi a
súa táboa de salvación”. Sen embargo, coida Miguel Anxo Fernán Vello que os que si recoñeceron a grandeza da súa obra e a
súa personalidade foron os poetas dos oitenta entre os que el se
atopa. “Dicía que se descartaba
os vinte anos que levaba fora entraba de cheo na nosa xeración”,
sinala mentras ensalza a calidade
literaria da súa obra da que fixo
unha antoloxía antes da súa mor-

te e da que leva tempo xa elaborando un ensaio arredor dos seus
poemas. Avilés de Taramancos
foi a primeira persoa que lle falou dunha poeta nova que se chamaba Ana Romaní, unha das escritoras máis vencelladas ao poeta que ten o proxecto, xunto con
Fernán Vello, de publicar unha
antoloxía con todos os poemas
adicados ao escritor de Noia.
Ana Romaní non pudo evitar chorar cando recibiu a noticia. “A súa morte foi moi dolorosa e a partir de ai entrei nun silencio que durou case dez anos.
Estou emocionada con volver a
falar del” sinala a poeta que lle
adicou o seu libro Das últimas
mareas. A figura de Avilés de
Taramancos está unida aos seus
inicios literarios, as lecturas de
mocidade e as animadas conver-

Homenaxe ó poeta XoséAntón Avilés de Taramancos
MANUEL MARÍA
Xosé-Antón Avilés de Taramancos,
fervenza de paixón alporecida:
a beleza deixouche unha ferida,
un canto de gaivotas e labancos.
A túa palabra fonda, estremecida,
pelexado con tódolos atrancos,
fixo cumes de foxos e barrancos
e abriuse transcendida cara á vida.
Endexamais perdiches o teu norte;
domaches incerteza e mala sorte
e encendiches a luz na noite escura.
E tiñas un amor tan grande e forte
que a túa canción maravillosa e pura
rematou por vencer á propia morte.

sas en Noia onde Avilés animaba a aparición do primeiro libro
de Ana. No concello no que os
dous naceron escoitábanse cumbias colombianas e fervía un
tempo de animación cultural
que se traslucía na creación de
asociacións, na homenaxe a María Mariño ou en multitude de
recitais poéticos.
Para Ana Romaní a decisión
da Academia parécelle “magnífica, non só pola altura literaria senón porque vai permitir unha celebración próxima e vital. A súa
memoria está moi viva e que
moita xente que o coñeceu vai estar implicada nos actos. Non vai
ser só difusión da obra e investigación senón tamén evocación
dunha persoa que temos cercana”
destaca. Comenta Ana Romaní
que Avilés era de carácter xeneroso pero, por veces, laiábase de
chegar tarde a toda parte. “Construiu a súa obra poética con grande tesón, ás veces en circunstancias difíciles. Agora esta homenaxe chégalle pronto e iso é tamén
motivo de felicidade” apunta.
Antón Avilés Vinagre naceu
en 1935 en Taramancos, no concello de Noia e dese lugar de nacimento toma o que será o seu nome
literario. Na revista ferrolana
Atlántida ven a luz os seus primeiros poemas en 1955 e tres anos
máis tarde publicará o seu primeiro libro A frauta i o garamelo. Da
súa autoría son tamén O tempo no
espello (1982), Cantos caucanos
(1985), nos que está presente a
Colombia onde marchou en 1960,
As torres no ar (1989) e Última fuxida a Harar, publicado no 1992,
ano da súa morte. Tamén é autor
do libro de relatos Nova crónica
das Indias e os seus artigos e textos dispersos agrupáronse no volume Obra viva.♦
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Cousas
do Mundial
VÍTOR VAQUEIRO

V

erdadeiramente, un hai
xa tempo que deixou de
se apaixonar polo fútbol
e a urdime (caciquil) que o embrulla. Tanto tempo como o
que fai que se decatou de que o
devandito espectáculo ten tanto
de deporte como un abade norteamericano de casto, por pór
un exemplo, que –ignoro o motivo– véuseme agora á mente.
Mais, aínda que un non
partille da eclosión patriótica
española, ás veces non é doado fuxir dela, porque os media
atacan a eito e sen compaixón.
E un, espírito feble, non pode
deixar de opinar.
Comezarei dicindo que
non vin o Corea-España, da
mesma maneira que non vin
ningún outro partido do Campionato. Vin, en troca, a repetición das dúas xogadas que o
árbitro imvalidou e que –sen
que a miña opinión valla máis
de catro cadelas- me
pareceron perfeitamente legais
e merecentes de seren contalizadas como goles. Máis nada.
Teño, embora que dicir,
que, desde o meu ponto de vista, resulta preocupante a
utilización que –nos últimos
tempos– se está a facer de todo
aquilo no que España participa.
Se se trata de Eurovisión a crítica insinúa que España é unha
firmísima candidata. Se se trata
do Campionato Mundial, que
Brasil vai ser probabelmente o
campión, co permiso de
España (sic) (dito por un locutor de radio). E, naturalmente,
todo o discurso adubado con
Rosa de España, Raúl de España, Iker de España, etc.
Os produtores de “teoría (un
dicir) futbolística” parten dunha
hipótese: España é unha potencia
de tal deporte. Vexamos: España
foi semifinalista no ano 1950.
Desde aquel ano (máis de medio
século) destacou, sinaladamente,
por facer con extraordinaria fluidez o ridículo nos sucesivos
Campionatos Mundiais. En 52
anos España non voltou xogar
nin sequer unha semifinal. Aínda
máis: cando a Arxentina organizou o seu torneo proclamouse
campión, o mesmo que fixeron a
Alemaña, a Franza, o Uruguai, a
Inglaterra, a Italia, cando organizaron cadanseu campionato. Aínda máis. Cando Suecia foi
anfitrión clasificouse segundo, e
o propio fixo Chile –terceiro no
que organizou– e o propio vai facer Corea. España cando organizou o seu, non foi quen de pasar
á segunda fase. En Corea, España, hai que recoñecelo, bateu sen
volta de folla a unha chea de países que constitúen a elite
mundial. Case nada: Eslovenia,
Sudáfrica, Paraguai e Irlanda. E
caiu ao fin diante dunha potencia
incontestábel: Corea.
O Brasil gañou catro
campionatos, tres Italia e
Alemaña, dous o Uruguai e Arxentina, un Inglaterra e a
Franza. Ese é o F-7. O demais
son intentos de facer nacionalismo español co fútbol, a canción,
a petanca ou a produción do
arroz bomba de Calasparra. Que
non amolen, please.♦

Manuel María,
un novo poeta na
Academia
feliz nesa xornada. Gustaríalle
que fose o escritor Xosé Luís
Méndez Ferrín quen lle dese
resposta no protocolario acto.

CARME VIDAL
O de Taramancos víñalle a Avilés do lugar de nacemento e tamén da teima de dous poetas amigos que atopaban no topónimo o mellor dos alcumes literarios. Manuel María e Uxío Novoneyra terciaron para que o Vinagre xenealóxico mudara
para o Taramancos co que había de asinar os seus libros. O
poeta chairego lembra aquel episodio despois de que a Academia decidira incluílo entre os seus membros na mesma sesión en que se lle adicaba a Avilés o próximo Día das Letras.
Cando Manuel María di “foi unha grande alegría” estase a referir
ás múltiples celebracións que este
ano conmemorarán ao poeta amigo. Do seu, de que á fin fose designado para ocupar unha cadeira
na casa da rúa Tabernas fala con
moita máis cautela. As razóns son
varias, a primeira pode ser o proceso alongado de máis que por
forza ten que provocar un certo
cansancio, a segunda, que non
pode esquecer os que quedaron
fora, en especial, o seu amigo
Uxío Novoneyra, para el merecedor dos máis altos recoñecementos, e a terceira, a ilusión incomparábel que a Manuel María lle
produce ter xa nas librarías os
dous volumes da súa ampla obra
poética completa (Espiral Maior).
Manuel María ocupará a praza de Marino Dónega, a mesma á
que se presentaban outras dúas
candidaturas. Sen embargo, o poeta conseguiu a maioría absoluta
dos votos dos Académicos xa na
primeira rolda malia que nos últimos meses houbera quen recurrira ás críticas vertidas contra decisións da institución para cuestionar a conveniencia da súa entrada. “Nunca estiven contra a Academia, pero si contra certos episodios e certas épocas nas que o
presidente era o mesmo que o das

forzas de orde público e facía unha política inadecuada”, afirma
ao tempo que destaca os cambios
introducidos desde a chegada de
Francisco Fernández del Riego
ao máximo cargo, “vai tendo
máis vontade de sintonizar coa
realidade cultural e social”. “¿Como ía opoñerme a unha academia
fundada por Curros e Murguía e
na que estiveron Otero, Risco ou
Cabanillas?” pregúntase.
Con Manuel María entra na
Academia un escritor con máis
de cincuenta anos de obra literaria ás súas costas, o primeiro autor novo que publica unha obra
en galego despois de 1936. Muiñeiro de brétemas puña inicio a
unha vida literaria que ía estar
marcada polo monolingüísmo e
o compromiso coa terra, razóns
que conducirían tamén a súa intensa actividade cultural e política. “A min paréceme fundamental –afirma- que entren escritores
na Academia porque son os que
salvan o idioma pero tamén os
filólogos son importantes para o
seu cometido”. Sabe Manuel
María que dentro se encontrará
con poetas da súa xeración como
Xosé Luís Méndez Ferrín, Luz
Pozo Garza, Xohana Torres ou
Salvador García Bodaño e tamén
con outros que nalgunha ocasión

Víctor Freixanes substituirá
a Carlos Casares

C ALR O S SILVAR

visitaron a poesía como Ramón
Lourenzo, Xosé Luís Franco
Grande, Francisco Fernández
del Riego ou Xosé Neira Vilas.
Entre estes nomes están os que
propuñan a súa entrada e tamén
os valedores da candidatura de
Avilés de Taramancos para o Día
das Letras Galegas. “Tiven relación de amistade con el. Era un
extraordinario poeta, unha das
grandes voces da posguerra. Faltan Avilés, Novoneyra e Cuña
Novas pero aínda quedan moitas
vivas, e algunhas importantes
dentro da Academia” sinala.
Non pasou tempo abondo
para que Manuel María se anime a concretar o tema sobre o
que versará o seu discurso de
entrada. Baralla entre varios
asuntos dos que un conformará
á fin un discurso que, como rexe na institución, terá unha especial lembranza para o seu predecesor Marino Dónega. Non
aventura o tema pero si deixa
entrever un desexo que o faría

A praza continuará cun perfil semellar. Víctor Freixanes levará á
Academia a condición de escritor e editor que comparte co seu
antecesor Carlos Casares. A candidatura do autor de O triángulo
inscrito na circunferencia é a
única presentada despois de que
na sesión anterior se declarase
vacante a praza de Casares. Andrés Torres Queiruga, Antón
Santamarina e Xesús Alonso
Montero son os tres académicos
que presentan a candidatura, unha vez que o regulamento impide que repitan as dúas que competían á praza de Marino Dónega que ocupará Manuel María.
Víctor Fernández Freixanes
(Pontevedra, 1951) é autor do
libro de entrevistas Unha ducia
de galegos e do de crónica Memoria dun fuxido. Como narrador publicou O triángulo inscrito na circunferencia –premio
Blanco Amor 1981– O enxoval
da noiva e A cidade dos Césares, obra que reeditará neste
ano. Foi director de Edicións
Xerais e do grupo editorial Anaya e na actualidade é profesor
na Facultade de Xornalismo da
Universidade de Santiago. Desde 1993 non publica obra narrativa pero nestes días anunciou
que está a preparar un libro de
relatos que posibelmente vexa a
luz antes de rematar o ano.♦
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Literatura breve
Propón a editorial tresCtres
dous libros de narrativa para
este verán. A golpe de dor é
unha novela breve de Carmen
Blanco Ramos protagonizada
por unha
muller
cunha biografía marcada pola
“orfandade,
retornos e
afastamentos”. É a
primeira novela desta
muller nacida
en Santa
Comba e que
vive en
Madrid, onde
forma parte do grupo Bilbao
de escritores galegos nesta cidade. En O fillo do
emigrante, Pablo Vaamonde
presenta, con prólogo de Suso
de Toro, os seus relatos poboados por almas á deriva e
golpes do destino.♦

Rivas cento por cento
O realismo interior de As chamadas perdidas
Título: As chamadas perdidas.
Autor: Manuel Rivas.
Edita: Xerais.

As chamadas perdidas, libro de
relatos que reúne 25 títulos de
extensión variábel e de temática
fondamente intimista, non refuga o compromiso co acontecer
social. Eis unha das características definidoras da escrita de
Rivas: o equilibrio harmónico
entre o mundo de fóra (a realidade, a denuncia) e o de dentro
(a mensaxe intima, lírica). A naturalidade salienta e paira sobre
un submundo suxeito á ollada
penetrante dun agudo observador que non é, nin quere ser, inmune ao que ve. O que Rivas
escribe ten sabor a auténtico
porque nos fala de lavandeiras,
de mariñeiros,
de universos
que
temos O que
diante, humil- Rivas
des e orgullo- escribe
sos, descoñe- ten sabor
cidos e tan á a auténtico
luz, esa é a te- porque
matica deste
realismo inte- nos fala de
rior, como, en lavandeiras,
feliz denomi- de
nación, Rivas mariñeiros,
lle chama.
de
O primeiro universos
que notará o que temos
leitor é a facilidade con que diante.
se le, 25 liñas
por páxina,
fronte ás 32
habituais. Nestes relatos parecen distinguirse dúas partes:
unha primeira deica o relato
número nove, aí figuran os
máis extensos, e unha segunda
onde os relatos reducen a súa
extensión a, máis ou menos, a
metade dos anteriores. Isto,
que a simple vista semella unha anécdota, conleva consecuencias na forma de narrar,
deixando que o leitor estableza
as súas propias conclusións.
Os relatos de As chamadas
perdidas, xa o dixemos, falan
de lavandeiras, de paxaros, de
fútbol, de mariñeiros, de labregos que se negan a emigrar, dos
tempos do franquismo, dos de
hoxe mesmo, de pintura, da beleza, da natureza, de tristeza e
de amor... Todos eles son temas
que xa estamos habituados a
ler en Rivas, menos frecuente é
que fabule sobre o propio mundo da literatura, como aquí fai
precisamante no conto que
abre esa segunda parte antes
mentada, onde os relatos se
volven máis curtos, insinuantes, onde o uso de símbolos cobra especial significancia, onde
o relato non fica fechado en si
mesmo senón que se abre ao
leitor, porque o máis importante non é, en si, o relatado, senón todo o que o leitor poida
imaxinar a partir de aí.
“A sinceridade, das nubes”

Ao redor de
Bernardino Graña

Manuel Rivas.

é un bon exemplo de conto interactivo no que o corpo do relato é unicamente o inicio, proposición que o leitor debe completar e dar forma definitiva
sob pena de que este tipo de narrativa fique incomprendido.
Debúxanse así As chamadas
perdidadas como un universo
de microcosmos, máis grandes
ou máis pequenos, que non nos
descobren as leis mediante as

XA N C ARBALLA

cales interactúan, porque aquí a
mirada diríxese a eles e non ás
regras. Non obstante, e para
deixar constancia da existencia
desas reglas, algunha recorrencia si que hai, como é o caso do
Simone Nafleux (que aparece
como suxeito pasivo, pero tamén como protagonista) ou o
dos resistentes que se negan a
emigrar, a deixar o seu mundo.
Xa o mesmo título remite a
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1. AS CHAMADAS PERDIDAS.
Manuel Rivas.
Xerais.

1. GUÍA DAS LINGUAS
DE EUROPA.
Xosé Henrique Costas.
Edicións Positivas.

2. TRECE BADALADAS.
Suso de Toro.
Xerais.
3. O SOL DO VERÁN.
Carlos Casares.
Galaxia.
4. ¿SENTINELA, ALERTA!
María Xosé Queizán.
Xerais.
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Xesús González Gómez.
A Nosa Terra.

2. GRAMÁTICA
DA LINGUA GALEGA.
Rosario Álvarez - Xosé Xove.
Galaxia.
3. CAROLINA OTERO.
Marga do Val.
A Nosa Terra.
4. CONVERSAS
CON F. CARBALLO.
Santiago Prol/Xan Carballa
A Nosa Terra
5. ESCOLANTES E
ESCOLAS DE FERRADO

Narciso de Gabriel.
Xerais.
Librarias consultadas:
Cartabón (Vigo). Couceiro (A Coruña). Michelena (Pontevedra).
Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense).

mundos que fican por coñecer,
chamadas perdidas: esas que
nunca recibiremos, que nunca
atenderemos. Mais unha chamada perdida non só é importante para quen non coñecerá
xamais o seu contido, o receptor, tamén conta o emisor, pois
tamén el é parceiro da frustración que se desprende dun acto
de comunicación, que non chega a concretarse. Con todo, aquí
emprégase nesa primeira acepción, e non na segunda porque
algunha destas chamadas lembramos tela recibido, e atendido, hai algún tempo, pensamos
en “Algo de comer” que xa leramos con anterioridade e lembramos polo intelixente e peculiar uso duns nomes propios que
tanto se refiren á realidade galega como poden referirse ao
mundo anglosaxón, mundo que
tamén ten aquí recorrencias.
Rivas cen por cen é o de As
chamadas perdidas, fiel a si
mesmo, sincero corredor de
fondo que administra o esforzo
en doses pequenas e desiguais,
sempre agudas que moven á reflexión porque os seus non son
os foguetes do santo patrón, a
súa literatura nunca morre nel,
nas letras impresas, está feita
para que viva no leitor, é unha
literatura da conciencia e ten
na palabra, na lingua, un dos
seus alicerces máis firmes xa
que trascende o uso puramente
instrumental.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Na obra de Bernardino Graña
hai un especial sensibilización
cara aos mariñeiros labregos e
emigrantes, a través dos cales
comprende a nova realidade
que xurde ao
redor dos
espacios
urbanos
en Galiza.
Explícao
Antonia
López no
libro Se as
aves
insistisen
na ledicia,
publica por
Laiovento,
que percorre poesía, prosa e
teatro do autor que agora preside a Asociación de
Escritores. Antonia López xa
estudiou anteriormente a obra
de Novoneyra e Tomás
Barros.♦

Portugal e a
rexionalización
Aínda que a constitución
portuguesa de 1976 proclama
a descentralización
administrativa da
organización territorial deste
país, vintecinco anos despois
a previsión non se cumpriu.
Deste feito parte o
estudio
Portugal:
a rexionalización
imposible,
do profesor
de Ciencia
Política
Álvaro Xosé López
Mira. O traballo, que forma parte dunha
investigación sobre o aporte
galego á un proxecto de
Constitución da UE, percorre
o longo camiño do proceso
descentralizador no país
veciño.♦
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Con ironía, con pracer
Xogo para nenas, reivención da ollada femenina
Título: Xogo para nenas.
Compañía: María a Parva.
Lugar: Sala Galán, Santiago de Compostela.

Antonio García Teijeiro.

A . N .T.

Viaxes e iniciación no
último García Teijeiro
Os peixes de cores misturan
novela, música e poesía
Título: Os peixes de cores.
Autor: Antonio García Teijeiro.
Ilustracións: Xosé Cobas.
Edita: Xerais. Colección Merlín.

Dicía o escritor Agustín Fernández Paz parafraseando a Pep Albanel, quen definía a literatura
infantil como aquela que tamén
podían ler os nenos. Os peixes
de cores ata o de agora última
obra de Antonio García Teijeiro,
podémola incluír nesta definición. Nela atopamos o universo
do autor, o amor pola música
moi presente na súa vida e ocupando un lugar primordial na
súa obra, chegando incluso a ser
protagonista. A poesía é outro
dos piares na obra de Teijeiro
nesta novela está presente en
forma de cantiga medieval
Polas ondas un navío
Levábame ó meu amigo
Bágoas enchían o mar.
¡Eu por el aquí a agardar!
nuns versos de Rosalía (Miña
terra, miña terra,/ terra donde...), ou a canción que canta
Joe Dell (Había un home unha
vez/ un home de Nebraska./ Os
indíxenas americanos confiaban nel/ pero non así os polis/
os polis da axencia de seguridade nacional...) acompañado
pola súa guitarra, que non parece outro que John Trudell, a
quen Kris Kristofferson defineu como “un lobo tolo, poeta,
profeta, predicador, guerreiro
cheo de dor, diversión, risa e
amor. A xustiza é un lume que
arde no seu interior. O seu espiritu berra reclamándoa. Isto
convérteo en perigoso”. Dono
dunha historia tráxica debido o
seu grao de compromiso coa

causa do indios americanos.
Os peixes de cores é un libro de viaxes, de búsqueda, onde Uli o protagonista emprende
o camiño para atopar os peixes
de cores en contra da incredulidade dos demais, da indiferencia. É tamén unha viaxe pola
vida interior de Uli. Libro iniciático ao modo de Aladino, ou
da Illa do Tesouro co predominio da fantasía, da imaxinación
e da aventura. Como nos mellores contos, Uli ten que superar tres probas para atopar os
peixes de cores e ao mesmo
tempo atoparse a sí mesmo.
Antonio Garcia Teijeiro non
fuxe da realidade, non edulcora
nin suaviza o mundo para facelo dixeríbel e masticábel para
nenos e nenas. Da realidade
xurde o personaxe de Marko
que contrasta coas sereas ou o
unicornio azul que nada ten que
ver co de Silvio Rodríguez que
segundo a mitoloxía que nace
ao redor da música era un bolígrafo BIC. Este neno da guerra
descóbrelle outra realidade, os
anceios afogados pola voracidade da guerra que devora infancias, o peregrinar ata o campo de refuxiados. Aquí remata a
viaxe do protagonista, co tren
verde que o levará de volta a casa “Esa era a razón pola que collera este tren verde bañado de
esperanza camiño dos seus pais,
da súa casa, dos seus amigos;
camiño, por fin, de si mesmo. E
chegaría cos peixes de cores para demostrarlle a moita xente
que aínda existían as ilusións”.
Os peixes de cores é unha
novela de loita contra a indiferencia do devalar cotián.♦
XOSÉ FREIRE

Asistín, entusiasmada, á estrea
da obra “Xogo para nenas”. Na
sala Galán, de Compostela, unha noite dun día de moito sol,
na que todos estabamos moi
contentos. Representa esta obra
a magnífica actriz galega Gena
Baamonde, integrante da compañía María a Parva. Ela expón
o seu corpo e a súa palabra, como un divertimento triste, como un drama alegre. É unha
obra feminina, feminista, na
que as mulleres nos sentimos
ben observando, e na que os
homes poden rir e pensar moitas cousas. As mulleres sentímonos autorepresentadas, como nunha foto na que quedamos ben. Gena fai do corpo un
precipicio. Fai do corpo unha
montaña. Fai co seu corpo de
moitas bragas e moitas tetas un
conto feliz. No que a dor se esconde pero tamén existe, tamén
está. No que as risas xorden altas, orgullosas, catárticas, liberadas. Todo é búsqueda de liberdade por todas partes. Facendo do cenario unha mesa de
comida na que todos comemos
moito e ben. Facendo da palabra un bonito poema no que
podemos respirar. Fóra da vida.

No teatro. No máxico teatro de
luces, música e soños. Os soños dunha muller, a actriz, que
chocan contra nós e que non
nos doen.
Faino moi ben todo o tempo. Todo o tempo axúdanos a
soportar as cousas. Aguanta de
nós. Resiste. Resíste-nos. Funda un lugar
distinto no que Obra
hai moita comunicación e feminina,
risotadas de feminista,
nena pequena na que
que se asom- as mulleres
bra ante un nos
mundo que ve sentimos
e que non ben
comprende
moi ben. Eu observando,
creo que esta e na que
obra tén xa, os homes
dende nacer, poden rir e
un sitio grande pensar
dentro do tea- moitas
tro
galego. cousas.
Porque reinventa unha mirada, un ollar
rítmico e saudábel, un sentimento de amor e fantasía. A
idea é moi boa e a interpretación tamén. Todo está ben encaixado para que funcione.
Esas ganas de rir que desperta
en nós son, por parte da protagonista, moi dignas, faino todo

con moita dignidade e con moito arte e con moito atrevemento. Hai sensación de que todos
nos divertimos moito, despois
dun bón día de moito sol. Hai
sensación de verán na obra, de
luz, de animosidade, de orixinalidade, de forza. Hai firmeza
por parte da intérprete. Interpreta con naturalidade e con valentía e con amor. Fai soñar con
mundos de comedia. Con cabaret tranquilo. Fai bailar por dentro. Imaxina con nós altos lugares de vivencias cotiáns. Fai reflexionar sobre a condición humana e sobre as relacións entre
as persoas. Non pon muros. Senón que fai que o público sexa
co-partícipe de algo limpo e novo e fresco que se está representando, que está “pasando”.
Algo que é vivo, que non é unha postal, nin unha obra de teatro aburrida e convencional e
seria. Algo que nace e morre no
momento, e que levamos nos
ollos cando saimos do teatro. A
muller que nos estivo falando
todo o tempo, ela soa, fixo que
nos sentisemos involucrados,
chamados, aludidos. Fixo que
espertase en nós un sentimento
forte. Unha mezcla de poesía e
paixón. Teatro vivo, aberto, con
ironía, con pracer.♦
LUPE GÓMEZ
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Hika
Nº 133. Maio de 2002. Prezo 3,50 euros.
Edita: Higurarren Prentsa.

O fenomenal carrete de Isi
O Rei da Comedia recupera a retranca autóctona nun formato confuso
Programa: O Rei da Comedia.
Produce: CTV.
Emite: TVG. Domingos ás 21:35 h.

A Televisión de Galicia é eminentemente conservadora e repetitiva nas súas apostas de programación. Só hai que comparar as
grellas de 1990 coas actuais. Alí
estarán xa propostas como Luar
ou Supermartes, case co mesmo
sistema que a día de hoxe.
Ademais, desde hai tres
anos, logo do éxito de Mareas
vivas, o esforzo do ente público
galego estivo dirixido a crear teleseries. Neste tempo, as iniciativas de programas de entretemento de produción autóctona
foron escasos e os que representaron unha novidade agradábel
acabaron humillados antes de
enforcalos. Só hai que lembrar
Chambo, que conseguira poñer
diante da TVG toda a “malotada” de Vigo ou A Coruña.
O Rei da Comedia, estreado
o pasado domingo 9 de xuño, é a
proposta máis innovadora desde
aquel afogado programa musical.
A idea é simple. Tomando como
exemplo Operación Triunfo, sete
concursantes puxan entre sí por
seren considerados pola audiencia os máis simpáticos de Galicia. Domingo a domingo, cada
un deles ten que se enfrontar coas cámaras de diferentes xeitos.
Velaquí o maior problema
do formato. A CTV, especializada en facer probas de selección
para o audiovisual, levou esa
práctica ao absoluto. Os concursantes fan monólogos humorísticos, relatan contos, fan reportaxes ao xeito de Caiga Quien
Caiga, fan maxia, entrevistan a

Os sete concursantes de “O Rei da Comedia”.

personaxes famosos do Galician Star System e incluso andan coa lingua fóra polas bisbarras do país axuntando Seat 600
ou solidarios de nariz encarnado. Todo baixo a atenta ollada
de Fernando Acebal e Isabel
Blanco, aparentes presentadores
que moitas veces son incapaces
de reprimir a gargallada.
Deste xeito, o programa obviamente gaña variedade pero
perde forza en determinados
momentos. Os concursantes
non teñen nada a ver co xornalismo nin manexan os códigos
necesarios para a entrevista. Iso
nótase cando teñen que lidar
con personaxes que se poñen no
papel de “malo”, como Serxio
Pazos, polo que os pobres rapaces deben amar a xente como

Luís Tosar, capaz de converter
calquera entrevista que lle fagan
nuns minutos de anécdotas simpáticas e subtil autocrítica.
Unha das seccións con
maior interese xustamente é a
dos contos que relatan os mellores cómicos do país. Collendo o
fío que xa ensaiara Apaga a luz,
polo escenario do programa desfilan os grandes contacontos. De
momento, xa asombraron Cándido Pazó e Santi Romai.
O talento da aldea
Con esta batedora de contidos, o
normal é que destaque a orixinalidade, o talento natural, o caneo
en curto, aínda que despois se
falle nos goles. Ese é o motivo
do éxito de Isi, o concursante

máis votado pola audiencia e o
mellor colocado para entrar na
historia da televisión en Galicia
como un cómico moi particular.
Este estradense fixo dun defecto a súa máxima virtude. Ten
unha esaxerada incontinencia
verbal, un carrete infindo de
historias da súa aldea e da súa
familia. Presume de ter tres nais
(a natural, a tía que o criou e a
adoptiva que lle deu estudios)
pero ningún pai. “Disque me
parezo a un de alí pero non podo dar nomes”, dixo en directo.
Gracias a el, a Ali (unha perruqueira do Porto do Son), a
Xabier, de Chantada e a Fran
(un estudante de Dereito metade
de Corcubión metade de Vigo),
entrou na TVG un galego real,
con gheada, seseo e castelanismos. É bonito comprobar que
por fin, fóra do galego desnatado e corrixido que na canle autonómica se usa como liturxia,
estes aspirantes a reis da comedia reivindiquen o son do idioma en estado puro.
Se a Televisión de Galicia
non remata con este programa,
poderemos asistir a momentos
senlleiros, especialmente cando Isi entre en escena. A reportaxe na que actuaron as súas
tres “nais” foi unha mostra de
tenrura e loita, un retallo de realidade que se entremeteu nun
programa seica de humor. Debeu ser por iso que Isi, cando
rematou, con bagullas nos
ollos, só acertou a dicir: “qué
barrigha ten a miña tía. Parece
que está preñada pero non, é
ela así de propio natural”.♦
C. LORENZO

ruxos que convidan á romaría
aderezan o disco destes mozos
nacidos entre O Morrazo e O
Incio. Roi Maceda, Guillerme
Ignacio, Álex Torresquesana,
Guillermo Lamosa, Bernardo
Pena, Anxo Novas e Xosé
Maceda son os integrantes de
Quempallou.♦

Debut de
Quempallou

O último
de Zënzar
Título: Rockanrol.

Título: Quempallou.

Grupo: Zënzar.

Grupo: Quempallou.

Edita: Zënzar.

Edita: Zouma Records.

O grupo Quempallou gañou o
segundo certame para grupos
folk noveis, que organiza
Radio Obradoiro e, como
resultado, conseguiron gravar
o seu primeiro disco. Composicións propias e melodías tradicionais recollidas en diferentes lugares, tamén procedentes
de Asturies, dan corpo a este
traballo, froito de máis de tres
anos tocando por Galicia. Atu-

Máis de dez anos de vida ten
este grupo de Cerceda, que
agora ven de autoeditar o seu
novo disco. Oito cancións,
entre as que se inclúen un
narcocorrido e dous temas
coas voces de Filipa e Pepa,
de Liñaceira. Con Rockanrol
pechan unha etapa que eles
valoran de xeito positivo tendo en conta o “escaso apoio
recibido”. Manolo García,
Xosé Antonio Bocixa, Mario

Ángel Abalde reflexiona
sobre o Decretazo do
goberno do PP e a resposta
cidadá coas dúas folgas en
Euskadi. Josetxo Fagoaga entrevista a Patxi Zabaleta,
dirixente de Aralar,
un partido
de esquerda
abertzale
que avoga
polo fin da
violencia
da ETA.
María José
Molina
explica as
claves da
reforma do ensino e as súas
orixes mercantís. Iñaki
Uribarri escribe sobre o futuro da UE. Iosu Perales dá
conta das dificultades para
alcanzar a pacificación entre
palestinos e israelitas.♦

Lluita
Nº 225. Xuño de 2002. Prezo 2 euros.
Edita: PSAN.

Entre as informacións recollidas, destaca a celebración do
23 de abril como día de
reivindicación da lingua catalana. O 25 de abril, en
troques, é o día no
que os valencianos
reclaman o
seu dereito
a
unificárense co resto
dos
cataláns.
Neste
número
publícase un
dossier sobre o pensamento
do independentista catalán Joan Fuster. Nas informacións
internacionais, destaca a
crónica da política norteamericana destinada a acabar co
réxime de Hugo Chávez en
Venezuela e a condenar á
ameaza permanente aos países
do ‘Eixo do mal’.♦

Página abierta
Nº 127. Xuño de 2002. Prezo 4 euros.
Dirixe: Manuel Llusia.

Grela, Tabe e Manuel Silveira continuarán coa música e
proximamente incluirán un
dos seus temas nun recopilatorio de grupos da comarca
de Ordes. Para os interesados
no grupo e no disco está dispoñíbel a web
www.zenzar.info.♦

Coktail latino
Título: Osinaga.
Grupo: Dwomo.
Edita: Dro.

O dúo Dwomo foi poñendo
EPS nas tendas ao longo do
último ano, pequenas pílulas

con súa música a cabalo
entre o latino e a electrónica,
para chegar finalmente á gravación dun CD titulado
Osinaga. Antonio Iglesias
Zurita e Jorge Lorán
coleccionan sons aos que lle
dan toques de tecno e exotismo. Promocionan a súa
música a través da
provocación: cantan a Bob
Marley en xaponés, inclúen a
parodia de Bond Licencia
para bailar e só fai falta ver
o título disco –referencia ao
actor Pedro Osinaga- para
comprobar que o que lles vai
é o riso. Son frívolos, non o
negan, pero lle botan
imaxinación.♦

Empar Pineda dá conta dos
propósitos e obxectivos do
Día do Orgullo Gai, que se
celebra o 28 de xuño. Antonio
Antón, José Fernández e un
grupo crítico de CC OO coa
súa directiva
critican
duramente
a reforma
das prestacións do
desemprego
que fixo o
goberno do
PP, a través
dun dossier.
Iñaki
Markez e Mónica Póo
reflexionan sobre a historia e
evolución das pílulas de éxtase. Inclúese un caderno sobre
os perigos do rexurdimento
do fascismo.♦
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Miguel Anxo Fernández vive
un tempo afortunado xa que ás
dúas noticias literarias súmase
o recente premio que os cineclubes lle outorgaron polo estudio Bella Otero, pioneira do cine e a presentación do libro As
imaxes de Carlos Velo (A Nosa
Terra), gañador do premio Sempre en Galiza de ensaio. “Comecei moi novo a facer crítica
de cine, levo máis de vintecinco anos escribindo na prensa e
literatura desde hai uns dez pero até este momento non me
atrevín a facelo público”.
Ao escritor sorprendeulle a
audacia do xurado ao premiar
unha obra que, por vontade, se
alonxa dos códigos da alta literatura. “Rememora a literatura popular de xénero. Son fillo
da cultura dos sesenta, do Capitán Trueno e de Roberto Alcázar
e Pedrín, da televisión en branco e negro, do cine dos domingos e das novelas de Marcial
Lafuente Estefanía e isto, xunto
co meu gusto polo cine, pasou á
estructura narrativa da novela”.
Froito desa cultura popular é
pois Un nicho para Marilyn, unha novela que a Miguel Anxo
Fernández lle dá pé para explicar aquilo que el busca na literatura: “Ten que ser comunicación
co lector, que collan a novela, a
usen e, se queren, a tiren pero
despois de lela e que, en todo caso, que non ma tiren á cabeza”.
Coa ironía que verte a cotío no
seu parlamento explica a condición da súa literatura, é dicir, a
intención que o autor ten de non
escribir para si mesmo nin para
a trascendencia da obra, senón
para o disfrute de quen a lea, como aquelas novelas de cordel
que pasaban de man e man e devoraban con paixón unha enorme poboación de lectores.
En Un nicho para Marilyn
os lectores atoparanse coa primeira historia do detective
Frank Soutelo. Fillo dun garda
de asalto republicano que se fai
policía en Brooklyn, Soutelo
monta un despacho de detectives en Los Angeles onde recibirá o encargo de procurar o
cadáver desaparecido da mítica
Marilyn Monroe. Relata Miguel Anxo Fernández coas claves do cine, por veces describe
escenas dun xeito visual que,
segundo comenta, tamén se
traspasa á novela. “A contex-

Miguel Anxo Fernández,
‘A miña novela é unha homenaxe
á literatura popular’
CARME VIDAL

Crítico e investigador de cine, Miguel Anxo Fernández ven de converterse en gañador do premio García Barros coa novela Un nicho para Marilyn. A noticia descúbreo como escritor a unha semana de que se publique o libro de relatos O sabre do francés (Galaxia), o que será o seu primeiro título na creación literaria.

XA N C ARBALLA

tualización é realista pero ten
unha parte fantástica, de ironía,
gore. A novela valería para
guión cinematográfico, son
vinte capítulos que poderían
ser vinte secuencias” afirma.
“A serie negra na literatura
galega está tratada desde o realismo, en especial, tocando o
tema do contrabando. Ás veces
é demasiado seria e compre que
entre ar fresco. Eu introduzo
fantasía e ironía nun personaxe
moi galego, desconfiado, con
retranca, que non dispara un tiro” relata describindo a ese
Frank Soutelo que cobra vida
en novas novelas e nunha delas
regresa a Muros para atoparse
cun novo caso detectivesco.

Para Miguel Anxo Fernández unha película ten que conseguir
atrapar en cinco minutos. Unha
novela desde as primeiras páxinas. “É fundamental que o libro
enganche, o lector busca emoción
e quere atopar algo distinto por
iso hai que xogar coa orixinalidade, coa diferencia”. Será por esta
idea pola que o autor entende que
non se pode “escribir con dor de
estómago. O traballo de investigación require disciplina pero a
literatura non pode ser sacrificio.
Compre escribir cando peta”.
Crear imaxes na literatura
Pero non é Miguel Anxo Fernández un autor dos que se

consideran de “xénero”. Capaz
é de visitar distintos rexistros
literarios como demostrará
cando en poucos días chegue
ás librarías O sabre do francés,
o seu primeiro libro de relatos.
“Son historias que requiriron
un traballo previo de investigación xa que se recrea o tempo
no que o pobo se levantou contra os franceses impulsado polos cregos e os fidalgos. Os relatos nacen a partir de anécdotas históricas” como a propia
que dá título ao libro, na que un
sabre francés conta desde unha
vitrina a súa historia, zangado
por ser considerado dun soldado cando en realidade pertencía a un xeneral. “O punto en

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.

común é a miña obsesión por
crear imaxes, que o lector se
sinta nese mundo do século
XIX que a penas se coñece”
afirma o escritor e, de seguido,
se remite a súa infancia no Ribeiro onde, ao pé dunha lareira,
escoitaba as historias dos avós
que evocaban ás loitas contra
os franceses na comarca.
Cine e relatos populares.
“Sempre digo que es o que viviches. Interésame a historia e a
cultura popular, o que non aparece nos libros de texto, observar á
xente na feira do Carballiño dá
para moitas historias. Fuxo do
documentalismo excesivo pero
si quero que os lectores saiban
con precisión, por exemplo, cando un cabalo rincha”, afirma.
Repite Miguel Anxo Fernández que ten moito respecto e
mesmo emprega a palabra “veneración” por certos escritores.
Non oculta o seu temor por aparecer agora na nómina dos que el
tanto admira. “Recibiría unha
grande alegría se alguén lese os
meus libros e me chamase para
dicir que lle gustaron pero non
busco nada máis”, confesa. As
súas afirmacións levan a pensar
que o reto é moito maior que ao
tratarse dunha persoa descoñecida que dá a ler o seu primeiro libro. A ninguén se lle escapa que
Miguel Anxo Fernández é autor
xa de varias obras. Unha das últimas adícase ao cineasta Carlos
Velo, de quen é o máis destacado
especialista. Así como hai quen
intúe agora unha certa proximidade do autor con Frank Soutelo
a ninguén se lle escapa a afectividade que o investigador sinte pola figura de Carlos Velo. “Considero que foi a oportunidade perdida para o audiovisual galego,
non só era un cineasta senón tamén un teórico. Ideaba as imaxes
para un país. Coñecino cando era
xa vello e seguía tendo unha lucidez extraordinaria. Velo era case
un visionario que empregaba nos
anos sesenta un termo como audiovisual e dicía que había que
falar de cinevideoclubes e intuía
a televisión por cabo”
Na gabeta garda Miguel Anxo Fernández unha novela de
intriga política e un drama e
promete ofrecer novas entregas
con Frank Soutelo como protagonista. Pero sen presas, porque
o escritor, como o detective,
móstrase cauteloso e á espera.♦
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As mulleres foron continua inspiración na pintura de Souto. Á esquerda, Mireia Dieste e á dereita o cadro Dúas figuras. Embaixo unha fotografía do pintor en México e un debuxo de guerra aparecido en El Comisario.

Arturo Souto, o pintor que soñou con volver
Cúmprense cen anos do seu nacemento
A.N.T.
Hai vintecinco anos Luís Seoane preparaba a reedición do
álbum Debuxos de Guerra de Arturo Souto. Era o ano 1977
e moitos descubrían por vez primeira o pintor galego de
maior proxección internacional. O vindeiro 4 de xullo cúmprense cen anos do seu nacemento na rúa Michelena de
Pontevedra, concello que renderá homenaxe a súa figura.
Din que tiña pensado volver pero que a morte colleuno de sorpresa. Tras unha exposición en
Bilbao no ano 1964, Souto retorna a súa residencia de México para facer a maleta, retornar
a Galicia e rematar cun exilio
que xa duraba demasiado. Pero
o día 3 de xullo -de novo o mes
no que naceu- finou subitamente. Os galegos exiliados en México e Bos Aires quedaron conmocionados. O Padroado da
Cultura Galega criou a Asociación de Amigos de Arturo
Souto e organizou unha mostra
con 19 obras inéditas.
Pero todas as historias teñen
un principio e a de Arturo Souto arranca na rúa pontevedresa
de Michelena. O feito de que o
seu pai, Alfredo, fose xuíz, conduciu á familia a unha vida nómada que, sen embargo, devolvíaos cada verán a unha casa
que tiñan perto de Betanzos.
“Naqueles veráns lía a Turgeneff, Chejov, Tolstoi e a Juan
Bunin. Os escritores rusos fixéronme comprender mellor a vida na aldea da miña Galicia. Influíron na miña alma sentimentos xenerosos cara a vida miserábel dos labregos que me rodeaban. Preocupábame pola súa
situación de escravos da terra e
daquel xeito de vivir en compaña dos animais. Sentía rubor e
remorsos cando viñan pagar a
renda das terras do meu pai e eu
prometíame in mente cederllelas cando fose maior de idade”.
Serán eses mesmos labregos

os que poboen posteriormente
as pinturas de Souto. Vivirá en
Zaragoza, Oviedo, Sevilla e Madrid, a cidade na que pasaría
máis tempo e na que casará con
Carmen Alabarce en 1923. Dous
anos máis tarde a Casa de Galicia acolle a súa primeira exposición. Tería que esperar un pouquiño máis para conseguir axuda económica e establecerse durante unha tempada en París. Na
capital francesa continúa a súa
atracción pola vida nocturna,
que retrataría a través do ambiente dos prostíbulos, dos espectáculos, dos corpos femininos. Son os anos nos que a pintura galega, con Maside, Colmeiro e Souto á cabeza, comeza
a xerar grandes expectativas.
Castelao e Rafael Dieste apoian
o pintor pontevedrés na súa exposición de Vigo no ano 1930.
Viviu da pintura desde moi
cedo, viaxou dun lugar a outro e
diversificou o seu traballo en retratos, ilustracións de libros e revistas, e decorados como o que
realizou para as Misións Pedagóxicas. A critica falaba dun
Souto de técnicas modernas, interesado en seres atormentados e
pletórico de vitalismo e imaxinación. Coa chegada da República aparecerá en toda canta
iniciativa xurde para agrupar os
artistas. Será o tempo das mostras colectivas en Oslo, Paris e
Pittsburg, e das tertulias madrileñas das que forman parte Granell, Laxeiro, Fernández Mazas
e Eduardo e Rafael Dieste.

E, como noutras moitas biografías, a guerra do 36 marca un
punto de inflexión e vai demandar un forte compromiso do artista. Intégrase na Alianza de Intelectuais Antifascistas. Co traslado do goberno a Valencia,
Souto marcha con el e edita
xunto a outros artistas e escritores o boletín El Buque Rojo. O
seu traballo centrarase na defensa republicana ata o momento
de emprender o exilio, que empeza en Bélxica. En Valencia
quedan cadros esquecidos ata os
anos sesenta, aínda que si pode
participar na Exposición de Artes e Técnica de París de 1937.
O seu periplo inclúe unha estancia na Habana, dous anos nos
Estados Unidos e a instalación
definitiva en México.
Anos fructíferos
Atopará tranquilidade para pintar
neste México que acolle aos exiliados republicanos. Alí chega a
ter a súa propia galería e será o
protagonista dun dos documentais filmados por Carlos Velo, segundo lembra Paulo Porta autor
da biografía do artista que aparecerá en breve na colección Esencias de A Nosa Terra. A mesma
editorial publicará ademais A
Guerra de Arturo Souto, recopilación dos debuxos dispersos realizados durante este período.
Desembarcou no porto da Coruña en 1962 con 50 pinturas. Dous
anos despois partía para México
e frustrábase o desexo de volver
deste artista que pintaba sempre,
segundo o seu discípulo Alberto
Gironella “un París ideal, totalmente inventado, ademais con
nostalxia galega. A súa pintura
estaba feita como con restos da
paleta, con detritus e con iso lograba algo suntuoso”.♦

DANZARNA
PEDRA
PAULA BERGANTIÑOS

Danza para paseantes en Compostela. Pódese ir á procura do espectáculo ou simplemente atopalo. Na última fin de semana do mes de xuño, sete compañías internacionais amosan as súas montaxes en diferentes rúas e prazas do casco histórico.
A encargada de inaugurar a cita
deste ano é a compañía catalana
de Andrés Corchero e Rosa Muñoz que debutan o venres 28 ás
seis da tarde na praza de Praterías
con “El bufó sota la tempestá”. Interpretan un solo creado en colaboración co poeta Feliu Formosa
e o músico Joan Saura que pode
verse tamén o domingo 30, á mesma hora, no parque de Bonaval.
Tamén en horario de tarde, o venres 28 e o sábado 29, pero ás oito
e na fachada de San Martiño Pinario, Barbara Monteagudo, Ana
Beatriz Pérez e Arturo Martén, da
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Á esquerda, El bufó sota la tempesta, de
Andrés Corchero-Rosa Muñoz. Arriba, Poko Dance, de Kubilaï Khan Investigations.
Sobre estas liñas, Roji - The Alley e KaGa-Yo-U, de Hisako Horikawa

O RI O L ALEU

Coruña representarán por vez primeira en Galiza “Trespasando”.
Desde un pouco máis lonxe,
os Países Baixos, chega a compañía Korzo Producties co espéctaculo “CYP17 (ReCombing)” que
estará o venres 28 e o domingo 30
ás dez da noite no CGAC. Korzo
Producties apresenta un solo de
André Gingras en colaboración co
deseñador de vídeo Fabio Iaquone, unha instalación de danza e vídeo que cuestiona que vai ser das
nosas vidas despois da manipula-

ción dos xenes, os superatletas e
os embarazos con extraterrestres.
Outros dos espacios abertos
que forman parte do itinerario
deste festival é a Alameda. Alí o
espectáculo concéntrase de madrugada e ao mediodía. O palco
da música ocuparano ás doce da
noite, o venres 28 e o sábado 29,
os franceses Kubilaï Khan Investigations con “Poko Dance /
Duo” e desde o Paseo dos Leóns,
á unha e media da tarde o sábado
29 e o domingo 30, a compañía

de Madrid Provisional Danza
ofrece a estrea de “Hazme daño
que me encanta”. Con outro horario aparecerá a compañía do
Xapón, Hisako Horikawa de Niigata, que vai por en escena dous
espectáculos diferentes. O sábado 29 ás seis da tarde na praza do
Toural ofrece “Roji-the alley”,
unha peza “baseada na improvisación sobre o espacio e na sensación do corpo ao situarse nas
vellas rúas dunha cidade” e o domingo 30 ás doce da noite pe-

chan o festival coa estrea de
“KA-GA-YO-U”, unha antiga
palabra xaponesa que significa
“o movemento das sombras”.
Os anfitrións, Matarile Teatro
debutan con “Quen te quere, quen
te chama” no parque de Bonaval o
sábado 29 ás doce da noite e domingo 30 ás oito. A súa directora
e creadora Ana Vallés -responsábel tamén da programación do
festival- di que o seu espectáculo
está concibido como un encontro
entre un personaxe de The Queen
is Dead e varios personaxes das
pachangas de a brazo partido,
dous espectáculos anteriores. En
Pé de Pedra forma parte de Cidades que danzan (CQD) unha rede
internacional de festivais de danza
en paisaxes urbanas, que integran
ademais de Santiago, Barcelona,
Getafe, Sevilla, Marsella, Lisboa,
Dro-Arco, Ravenna, Bologna, A
Habana, Londres, Bos Aires, Bogotá-Bucaramanga e Río de Xaneiro, pero segundo advirten os
seus organizadores, a falta de
apoio institucional pode provocar
que esta sexa a última edición que
se celebra na capital.♦

Nº 1.040 ● Do 27 xuño ao 3 de xullo de 2002 ● Ano XXV

Fólgome

CRIMES DE NOVELA

BIEITO IGLESIAS

E

ses días vimos
retratado no diario
ao fillo de Baltar,
en transe de repartir
libelos contra a folga
xeral polas terrazas
veraneiras de Ourense.
Se distribuíse os
panfletos o seu
proxenitor, a
contrainformación
alcanzaría un maior
suceso, xa que o
presidente provincial
imítase a Súper-Piñeiro
e ninguén dubida do
impacto popular de
Supermartes
(especialmente cando o
emitían en xoves). Na
propia xornada de
greve, chega a noticia
de que o Tribunal
Superior de Xustiza de
Galiza anula unhas
oposiciós da Deputación
auriense, copadas por
fillos de cargos do PP
(un rebento de
Cacharro, un cachorro
do alcalde de Castrelo
do Val, un grelo da
alcaldesa de San
Cibrao). Todo en orde,
pois, se non fose porque
a mesma portada
xornalística informa de
que condenaron a
Oubiña a máis de seis
anos de caldeiro por
tráfico de haxixe. Postos
a escoller entre oubiña
(variedade de uva
branca) e baltar (cepa
brava, estéril, nociva
prá viticultura), os
xuíces deberían
considerar o escándalo
de pór á sombra aos
mercadeiros de
chocolate –incluso se
son parciais dunha boa
libra de Chaparro, do
cacau e da baunilla
antes que do cáñamo
índico– mentres se
broncean na praia
aqueles que negocian
coa boa fe.
No tocante á folga,
malia que se desatou a
furia coa victoria da
selección de Camacho
sobre a heroica e
verdecente (pondaliana)
Irlanda, teño entendido
que unha parte da
populación tomou aos
piquetes por heraldos
do contento. E coreou a
consigna de latar do
traballo a ritmo de
Carmen Miranda: Ai,
ai, ai, ai, é o canto do
pregoeiro, que coa súa
harmonía trae alegría á
mal-humorada España
de Aznar, entrecocida
pola bile negra.♦

A.N.T.

“O primeiro asasinato
literario é o que cometeu
Caín na persoa de Abel.
Os seus sucesores e
discíplulos serán
innumerabeis, algúns da
categoría de Edipo”.
Destes inicios parte
Xesús González Gómez
para revisar toda a
historia da literatura
creada arredor dos
crimes en A novela
policial. Unha historia
política (Laiovento)
Cotton Club, F.F. Coppola. Abaixo,
Erase unha vez en América, de S. Leone.

O

ensaio de Xesús González Gómez nace dunha
manchea de lecturas que
o levan a atreverse con dúas afirmacións. A primeira é que antes
de que no século XIX naza o relato policial son moreas os asasinos que aparecen en textos literarios. A segunda, que o crime non
aparece só no que se deu en chamar novela policial, senón que de
“Faulkner a Sartre, de Dostoiewski a Camus, sen esquecer a Hemingway, os seus representantes
son lexión”. Pero se o de Caín foi
o primeiro crime, Zadig, a personaxe creada por Voltaire é o primeiro detective, adiantándose á
aparición do investigador por excelencia no que se converteu
Sherlock Holmes. Sen embargo,
será Edgar Allan Poe o merecedor

de ser considerado autor do primeiro relato considerado policial,
Os asasinatos da rúa Morgue de
1841 que, según o coñecido críti-

co, contén todos os elementos do
xénero: “falsos sospeitosos, indicios falsos e/ou equívocos, crime
que supera as facultades da poli-

cía, oficial, investigador amador...”. Entre os pioneiros atópanse tamén os nomes de Emile Gaboriau, Wilkie Collins, e, en especial Arthur Conan Doyle, autor
do que non é difícil considerar como máximo exponente dos investigadores: Sherlock Holmes. No
seu ronsel nacerán “unha manchea de detectives literarios, ou
ladróns de luva branca, que enchen as páxinas dos periódicos e
substitúen os antigos folletíns no
favor do público”.
Da man de Holmes aparece tamén a novela enigma, aquela que
o ensaísta define como o relato onde o crime se produce nun espacio
pechado e a historia se centra na
súa investigación. Con esta explicación un nome ven de inmediato
á cabeza, o da autora de noventa e
cinco libros policiais que se traduciron a máis de cen linguas. ¡Elemental! Trátase de Agatha Cristie
a perspicaz creadora de intriga que
consigue atrapar como poucos os
lectores, abraiados coas investigacións criminais que relata.
Na novela negra americana
atópase a revolución do policial.
“Acción, angustia, violencia son as
palabras claves da novela negra
que mostra a sociedade baixo o seu
aspecto máis cruel. Masacres, asasinatos, violacións, atracos, secuestros, agresións sucédense sen solución de continuidade atordoando
ao lector”. Hammett, McCoy, Burnett, Don Tracy ou Chandler son
algunhas das plumas deste xénero
que nace nas revistas populares. A
novela negra terá tamén predicamento na literatura francesa e un
lugar destacado merece o escritor
belga Georges Simenon un nome
que é referencia na novela policial,
autor dun deses personaxes do xénero que logrou ter vida por si propio, o comisario Maigret.
Dos clásicos aos contemporáneos, o xénero non foi asasinado
de morte fácil. Por exemplo, despois do maio do 68 nace en Francia
o neo-polar, a “novela da denuncia
e da revolta” que tamén dá un remexido aos ingredentes da literatura policial. En América aparecen
novos nomes e o xénero diversifícase pero González Gómez conclúe que o futuro é incerto. “Compre desenganarse, as grandes vendas da novela criminal sempre foron escritores mediocres, Agatha
Christie, Stephen King, Mari Higgins Clark, John Grisham, etc.., autores de impacto, polo que se pode
dicir que tanto os clásicos da novela-negra americana como os seus
herdeiros do neopolar son só estimados por unha inmensa minoría”. ¿De mediados do XIX? En
Galiza haberá que esperar máis
dun século para ver a orixe do primeiro relato policial. Será en 1984
cando Carlos R. Reigosa publique
Crime en Compostela.♦

GARRINCHA
¡EU SON
UN POLÍTICO
HONESTO!

A AUGA TAMÉN
ME ESTÁ A
FACER MUECAS...
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M. VEIGA
Unhas ima xes que
impresionan a primeira vista e
que semellan o resulta do
dunha manipula ción dixital,
pero que non o son.
Tampouco se trata de
implantes de membros, a índ a
que iso é o que pretenden
simular, en p arte. Fran
H erbello, o fotógrafo de A ld án
(C ang as), na do
circunstanci almente en
M enz iken (Sui z a), fillo de
emigrantes g alegos, ten
sorprendido x a en M a drid,
Barcelona e en todos os
lug ares onde mostrou esta
serie, incluid as diversas salas
d a propi a G ali z a . O C entro
de Estudios Fotográficos
dedicoulle ha i algún tempo un
libro d a súa colección Do
Trinque , hoxe c ase esgota do.
A i m a xe e se m ellanz a , título
d a serie, impresionou a
fotógrafos tan nome a dos como
o c atalán Jo an Fontcuberta . El
foi quen o seleccionou p ara
que estivese presente na obra
Blink (p ala bra que signific a
chisc ar o ollo, a o tempo que
disp arar a c ámara).

FRAN HERBELLO
Esta colección inglesa, que ven
de editar Phaidon e motivo polo
que hoxe traemos aquí a
Herbello, reune a cen fotógrafos
de todo o mundo, seleccionados
por dez comisarios, entre os
que se encontra o xa citado
Fontcuberta. Fran Herbello é un
dos contados fotógrafos
peninsulares presentes na
mostra e un dos máis novos:
naceu en 1 9 7 7. Para que o
lector crea o que está vendo
descubriremos algúns pasos da
súa técnica. A fotografía da
man unida a un bra zo que en
apariencia non lle pertenece foi
lograda mediante a depilación
do pulso, seguida da
aplicación de protección solar.
M áis tarde, unha enrrug a na
pel e a unión con lotite, amén
do mergullamento en aug a
para provocar o efecto das
xemas dos dedos, completa a
impresión de implante. A través
da repulsión que xeran e da
ironía que conteñen, estas
imaxes conseguen que nos
cuestionemos esa primeira
impresión que nos causa
calquera imaxe, avisándonos
de que pode ser falsa ou
manipulada. Tamén reflexionan,
como o propio Herbello ten
manifestado, sobre a
identidade e o íntimo nun
momento no que as recreacións
dixitais e o mundo virtual
“moven” o corpo, sen o noso
permiso. C oa revolución
industrial as máquinas
apoderáronse da naturez a,
a gora, coa revolución
cibernética –e mesmo
xenética–, outras máquinas
máis sofisticadas, están
apoderándose do propio corpo
humano. ♦
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¡Qué grande
é o fútbol!
XURXO G. LEDO

O

fútbol é un xogo
capaz de xerar debate,
paixón e incluso
libros. Os xogadores
enfróntanse entre sí en pos da
vitoria e esta á súa vez xera
beneficios, non só
económicos pero si
maiormente. A selección
española de fútbol non gañou
nada coma equipo no
Campionato do Mundo, pero
se ollamos a conta de resultados de seleccionados e seleccionador, veremos que
mesmo perdendo gáñase.
Aos cidadáns do reino de
España impórtalles pouco esta
cuestión económica. Volcan as
súas ansias de gloria e de éxito
na selección. Identifícanse e
fan súa a pelota co desexo de
metela para posteriormente berrar fachendosamente: somos
os mellores do Mundo. O propio día do fracaso e os días seguintes da derrota, adícanse a
valorar a criticar os cambios, a
xulgar o árbitro; búscanse culpábeis aos que marcar co peso
do odio enfervorecido. A discusión e a frustración dura días
ata que aparece no horizonte
un novo partido, un novo campionato co que ilusionarse.
Queremos xogar aínda que sexa dende a cadeira do bar, queremos berrar e vibrar co ritmo
da pelota. Non está o xefe para
fastidiar, nin os fillos amolando
coas súas peticións. Sós ante o
gol, parte do balbordo
colectivo, dispostos a gañar.
Ante un acontecemento
transcendental como un
campionato de fútbol, os
problemas de pobreza,
inseguridade, fraudes
económicos, paro, inflación, saúde pública, educación, pasan a
un segundo plano porque nestes
temas non existe paixón, ritmo,
medo escénico. Sinxelamente
están ahí, todos os días, sen pena nin gloria.
Dende as institucións
cabería esperar unha maior
implicación no noble xogo do
fútbol. Conxuntamente coas
empresas poderían financiar a
asistencia a partidos, a
creación de peñas no traballo,
os torneos interempresa cos
equipos de primeira división
como compadres.
Os grandes homes deste
país deberían ocurrírselles
competicións entre estaleiros,
entre superficies comerciais,
entre industrias do automóbil
ou inventores e daquela organizar un campionato do Mundo onde competísemos con
alemáns, franceses,
americanos, etc, na
construcción do mellor barco,
na creación do invento máis
orixinal ou na maior
produción nun día.
Os traballadores estarían
motivados, rivalizarían con
outros traballadores por ser os
mellores, por gañar e alzarse o
olimpo dos campións.♦

Sitio

A. Estévez

A máquina
do tempo acéndese
en Monfero
Aparece despois de atravesar
as fragas do Eume. E, se un
non vai sobre aviso, queda coa
boca aberta ao descubrir o
mosteiro de Monfero, rodeado
de silencio. A tardiña cae sobre
este marabilloso monumento,
desprovisto de seres humanos
perto da fachada principal en
forma de xadrez. O traballo de
cantería, coa alternancia de
bloques de granito, pizarra e
grandes columnas, contribúe á
presencia impoñente deste
mosteiro. O día que nos achegamos alí desde Pontedeume
–dista uns vinte quilómetrosas portas están abertas para
poder visitar o que queda das
ruínas do mosteiro e a igrexa,
unha nave en cruz que sobreviviu ao abandono das últimas
décadas.
Pero antes de afondar nunha historia que se remonta alomenos ao século X, descubrimos o pequeno cemiterio que
se atopa á beira. Tamén está
aberto, aínda que posiblemente ninguén fora soterrado alí
nas últimas décadas. Son cadaleitos en terra, sinxelos, con
lápidas que lembran a moitos
veciños. Como os que loitaron
defendendo a República. Lembranzas, recordos de familia e
amigos e palabras agarimosas
poboan os cadaleitos. Tamén
vemos algunhas flores frescas
nalgunha das lápidas.
Xa diante da porta princi-

pal do mosteiro, explícannos
que foi fundado alá polo ano
1135 e que viviu séculos de
prosperidade, en boa parte por
recibir o mimo dos sucesivos
reis. Tras un período de declive volveu a recuperarse no século XVI e un pouco máis tarde derrubaríase a igrexa románica para iniciar a construcción barroca que podemos visitar hoxendía. Desaloxado en
1820, comezou un período de
abandono. O raio que derrubou o cimborrio da igrexa en
1803 presaxiaba o declive de
Monfero. As tropas napoleónicas colleron folgos no edificio.
Desde aquela, quedou conservado, ademais da igrexa, un
claustro renacentista, outro do
século XVI cunha fonte, os valados dalgunhas dependencias
e os sepulcros, dentro da igrexa, dos señores do século XV
Pedro, Diego e Fernán Pérez
de Andrade máis o conde Nuno Freire de Andrade.
Hai perto de dous anos que
os veciños de Monfero decidiron rachar co silencio que envolve o mosteiro. Máis de 190
anos de abandono e expolio
sistemático ameazaban coa
perda definitiva desta xoia.
Era hora de poñerse a traballar: a través de iniciativas no
Congreso, de demandas á
Xunta pero, sobre todo, coa
asociación de amigos do mosteiro que enviou un SOS á so-

ciedade. Eles promoveron as
visitas guiadas e limparon de
maleza o interior do mosteiro.
O concello tamén está comprometido con Santa María de
Monfero e, entre os amigos do
mosteiro, respírase certo optimismo. Anoitece e temos que
despedirnos do guía, que nos

Meu Santo, Miña Santiña

Santo Tomé o incrédulo
Tomé, non dubidaba das virtudes
da mensaxe de Cristo, pero (póñamonos no caso) crer de boas a
primeiras que aquel home, por
moi Fillo de Deus que se chamase, pero que comía, bebía, e lle
doían as feridas como a calquera,
despois de ser martirizado, setado, azoutado, “cravado nunha
cruz e escarnezado”, se levantase
da tumba e andase por entre as
persoas como se non pasara nada, non era doado de crer. Se era
unha metáfora, desas que tanto
lle gustaban o Mestre, e a resurreción significaba que, a pesar
da súa morte, a súa mensaxe permanecía viva e avivada, xa era
outra cousa. Sen embargo, ¿quen
era entón o que se presentou
diante del coas mans e os pés furados e o peito aberto polo ferro
dunha lanza? ¿Quen era o que lle
dixo, anda incrédulo mete aquí a
man, onde está a carne aberta?
s seus compañeiros,
reunidos de urxencia,
déronlle un cursiño
acelerado para axudarlle a comprender e crer na resurreción. E
logo, cando todos estaban máis

O

ou menos de acordo, tras unha
asamblea espiritual, para decidir
que facer agora que o Mestre xa
non estaba entre eles, tiveron a luminosa idea de saír a predicar polos camiños do mundo a mensaxe
de Cristo, e a el tocoulle viaxar
polas terras do leste de Xerusalén.
on lle era doado andar
por terras con crenzas
fortemente arraigadas
e presentarse como dono absoluto
da palabra explicando que a verdade non era a dos nativos senón
a que el traía da terra dos xudeos.
Víase obrigado a empregar algún
truco de milagroso curandeiro para convencer, pero os resultados
en número de adeptos non aumentaban, non fructificaban a semente tanto como el pretendía, e
pasábao mal, sentíase desganado,
incomprendido e infravalorado; e
miraba ao ceo implorando unha
axudiña para non ser menos ca os
seus compañeiros.
Tomé xa comezaba a pensar
que el non valía para aquilo, cando
Xesús baixou a inspirarlle un plan:
Falábase dun rei nas terras da
India, que necesitaba un arqui-

N

tecto para construir un pazo.
—Eu non son arquitecto
—Este fin xustifica os medios.
E Tome foi e presentou planos, falou de como facer a obra,
convenceu a todos da súa experiencia e déronlle o choio, que
debía executar mentres o monarca saía a percorrer o reino.
Pero cando o rei volveu e viu
a obra sen adiantar e a Tomé predicando as ensinanzas de Xesús
entre os paisanos, expulsouno da
cidade por incumprimento do
contrato e exaltación das masas.
al sabía o rei que entre os siareiros de Tomé estaba a súa cuñada, a quen o apóstolo convencera
de que, gardando a castidade íalle
ser moito máis doado acadar a
gloria. E menos sabía o monarca
que a nobre dama contaxiáralle
as ideas á raíña, quen procurou
en secreto a entrevista co apóstolo; e daquela tamén esta comezou
a rexeitar ao marido, e a negar a
relación marital, ata que o monarca e o seu cuñado, mandaron
prender a aquel que provocaba
tales ruínas matrimoniais.

M

dá o enderezo de dúas casas
rurais achegadas, a de Lourán
e a de Bernardo, nas que poderemos descansar da viaxe. Sen
embargo, volvemos a mergullarnos nas fragas do Eume,
compañeiras nesa ruta de silencio que durante séculos nos
afastou de Monfero.♦

f rancisco a. Vida l
Despois de escoitalo, o rei
pediulle que sacase ás mulleres
de tal erro, que unha esposa non
é tal se non fai vida de matrimonio, e un país deixa de selo cando o índice de natalidade baixa a
cero, e o exemplo que estaban
dando as primeiras damas non
era o máis idóneo para os súbditos, e daquela Tomé, que por primeira vez vía aumentada a súa
cifra de logros, respondeulle con
exemplos que enfureceron aos
desamados maridos.
—¿Non lles pides ti os teus
servidores obediencia, limpeza e
honradez? pois Deus, que é máis
rei ca ti, tamén lle pide aos seus
fieis decoro e honestidade. ¿Pensas que se fun capaz de cavar un
pozo e sacar auga limpa e clara,
vou agora cegalo?
aquela comezou a serie
de torturas físicas e psicolóxicas con que trataron de convencelo, desde facelo
camiñar por pranchas de ferro
candente, ata encerralo nun forno
do que saíu aos tres días proferindo insultos contra o pobre idólatra, que ata que el apareceu, vivía
en paz coa súa esposa e os seus
súbditos; e entón, o rei, vivamente enfurecido, atravesoulle unha
espada e acabou coa súa vida.♦

D
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Anacos de Borobó

O exemplo de Daniel Hortas
Beatriz Suárez
Briones
‘Os gais e
lesbianas
festexamos a
ledicia de ser
quen somos’
A.N.T.
Maniféstanse en Compostela o 29 de xuño polo Día do
Orgullo Gai. ¿Estarán todos
os colectivos do país?
Estarán, é a primeira vez
que nos manifestamos todos.
Ten que ver co esforzo que
facemos de cara a unha futura federación galega de todas
as asociacións. É un salto a
nivel organizativo. Na manifestación, que sae ás oito da
praza do Toural, estaremos
os colectivos máis consolidados, como o noso, Legais,
de Vigo, Milhomes da Coruña e C.G.C de Compostela
con outros que teñen máis
problemas de visibilidade
nas súas cidades, como é o
caso de A.L.A.S de Lugo ou
da xente de Ourense, onde en
breve se creará unha asociación. Somos unha familia
na que os irmáns maiores
imos apoiar aos pequenos.
Polo que comenta, cada
vez hai máis organización
entre gais e lesbianas.
Hai, pero é que levamos
seis anos de goberno do PP
en Madrid e o retroceso é
notorio. Cada vez que pode
amosa a súa oposición aos
nosos dereitos, a todas as
iniciativas progresistas que
subscriben os partidos de esquerda. Nós temos claro que
en Galicia o PSOE e o BNG
apoian as nosas demandas,
como o matrimonio civil. Os
gais e lesbianas vemos que
necesitamos movernos.
Ou sexa que se fala
moito dos homosexuais pero non se avanza.
Cada vez somos máis
visíbeis, facemos notar a
nosa presencia na sociedade, pero nos últimos anos
non temos avanzado absolutamente nada na consecución dos nosos dereitos.
Reivindicar eses dereitos
é o lema da manifestación
do 29, pero vostedes apostan
por un ambiente festivo.
Si, porque é un día no
que manifestamos que estamos orgullosos de ser quen
somos, festexamos a nosa
resistencia activa. Por un lado chamamos á xente a militar no movemento, a loitar
activamente, pero por outro
celebramos a ledicia da nosa
vida cotiá. Non somos unha
lacra, somos normais.♦

Dende a Faculdade de Ciencias
Sociais da Universidade de Vigo
(Campus da Xunqueira-Pontevedra) invítame Fernando Ramos a
colaborar nun libro en memoria
de Daniel Hortas, do que son promotores il e outros colegas e paisáns nosos. Aconséllame que envíe a miña aportación “en soporte papel ou en disco (se pode ser
sistema Word)”, aínda que, á miña comodidade, podo enviala por
correo electrónico, denantes do
30 de Xuño, como data límite.
stamos, cando respondo
positivamente á invitación, no domingo día 23.
Somentes me queda xa a posibilidade de adicarlle ao colosal e
querido xornalista, Daniel Hortas, o meu próximo exemplo, que
sairá Dios mediante (como dí
Carrillo) no número dista semana de A Nosa Terra. Pois é o único medio de comunicación social de que dispón agora un individuo coma eu que, en canto a
electrónica, aínda vive no Paleolítico Inferior; e, aparte as machadas de pedra, non utiliza outro instrumento –daquela Edade,
maxino– que o bolígrafo.
Disculpade a eutrapelía, pero
non é cousa de poñerse triste ao
recordar a un home tan eufórico,
tan vital, coma foi Daniel, pasados xa dous anos do seu pasamento. Detesto a técnica necrolóxica
do día seguinte. Prefiro lembrar,
máis adiante, aos grandes homes
como eran na súa plenitude. Aínda que Fernando Ramos me advirte que non necesariamente hei
de centrarme en Daniel, “senón
que sirve outro tipo de traballo de
interés humano, actualidade, investigación”, ou o que guste, pero
adicado ao seu recordo.

E

■ AS PENÚLTIMAS HORAS DE
HORTAS. Así que sen meterme
en fondas investigacións, nin tratar da actualidade, que non é tarefa propia dun xornalista que
vai pra un cuarto de século xubilado, procurarei darlle o maior
interese humán posíbel ao exemplo de Daniel Hortas, que agora
escribo, evocando as últimas e
divertidas horas que pasei con il.
Mais ledas que as penúltimas, as cales foron de maior solemnidade e emoción. As que
transcorriron no banquete que lle
ofreceron a Hortas, no Hotel
Mindanao, poucos meses antes
de que se extinguira o seu corpo
xigantesco e, non sei se a súa alma de semellante volume.
Foi o convite de madrigalegos máis nutrido ao que concurrín na vila e corte. Loubaron a
Daniel, uns cos vocábulos máis
sinxelos, e outros coas frases
máis elocuentes, os voceiros de
cantas sociedades profesionais
ou locais de galegos existen en
Madrid e nos municipios que a
cinguen. Desbordamento oratorio, enriquecido con galanos pra
o feliz homenaxeado, que culminou coas palabras de gratitude do
emocionado e inmenso escritor
lugués –con certo acento premonitorio do seu fin– e que rematou
brindando, o propio e tan brillante homenaxe, a consecución do

Daniel Hortas.

seu principal anceio naqueles días postreros: a declaración das
murallas de Lugo –a cidade endexamais esquencida– como patrimonio da humanidade.
■ ENCHENTADA EN ALCOSe ben a derradeira vegada que convivín con Daniel
Hortas sería unhas semanas despois nunha festa popular, máis
acorde co seu sentido trangalleiro
da vida e da súa leda interpretación de Galicia. Sen mencionalo,
malia ser Hortas eminente protagonista daquela farra, relatei no
meu novelo, os días 1 e 3 de xuño do 2000, as súas alegres circunstancias. Penso que teñen interés humano suficiente pra peneirar, en honor e gloria de Daniel Hortas, o que entón narrei:
vidio (o maior admirador de Daniel)
levoume o outro día
nun dos seus taxis a Alcobendas.
Ovidio é o presidente da asociación de taxistas galegos de Madrid e, ao mesmo tempo, presidente da Xuntanza galega da sorprendente cidade de Alcobendas, onde
no medio dun inmenso núcleo urbano, destaca o enorme edificio do
flamante Palacio das Ciencias, coma un Mosteiro do Escorial, feito
á ourela do século XXI.
“Informei a Ovidio, no camiño, que trataría na tribuna da súa
xuntanza, coma era obrigado,
nesa semana das letras galegas,
de D. Manuel Murguía; e máis
que nada, por variar (e porque se
chamaba coma el), do seu fillo
Ovidio, o malogrado pintor da
xeración doente. E así foi, sendo
de anotar que cando eu me referín ao infortunado fillo de Rosalía, o presidente, sentado á miña
beira, indicaba con xestos moi
expresivos ao reducido auditoBENDAS.

‘O

rio, que aquel tocaio seu nin ren
tiña que ver con el.
(Sentados na primeira fila
dos asistentes, Daniel e a súa dona, moi atentos a meu discurrir,
asentían sorridosamene ás precisas indicacións de tan bo amigo).
“Non sei se a xente, moito
máis preocupada polo partido
que ía comezar na pantalla parva
(na que se xogaría o Deportivo o
Campionato da Liga) lle interesou un chisquiño a sorte de Ovidio Murguía e da súa posíbel
descendencia...”
xiña “o algareo foi tremendo. Toda a Xuntanza de Alcobendas
vibrou coma un só fútbol-home
cada vez que o Deportivo metía
un gol; xogando non sei con
quen, pero que o confirmaba, por
primeira vez, no campeonato da
liga. A xente parecía que toleaba,
berrando e bailando, ao son das

A

gaitas e tambores do Coro da
Xuntanza. Un coro estupendo
que excede das lindes de Alcobendas. Pois trasládase a Pozuelo (á casa do mesmo Hortas), ou
a Majadahonda, ou a Aravaca,
ou a onde faga falla cantar e danzar, nas festas públicas ou privadas dos madrigalegos”.
Namentras transcurría o deportivo algareo, o presidente
Ovidio ofreceunos no mesmo local da Xuntanza, un enxebre xantar de empanadas e lacón a Daniel, a min e ás nosas respectivas
mulleres, así como a cantas persoas viñeran de Madrid para ouvir falar de Murguía, ou de quen
eu tratase. O xantar foi copioso e
suculento. Hortas, que debería
gardar un réximen moi estrito, fíxolle os honores que reclamaba o
apetito natural da súa corpulencia. Pese a que a dona de Daniel
preocupábase porque non se excedera na degustación dos manxares. Pois coidaba dil cunha afabilidade excepcional, a belida esposa, nacida en Sigüenza, quen
pola súa castelán cortesía e fina
elegancia, semella descendente
do Doncel, o cabaleiro D. Martín
Vázquez de Arce, que repousa alí
eternamente cun libro na man.
Se a Daniel Hortas lle esculpiran unha tumba parecida, tamén tería que estar tallada de libros. Dos fermosos libros que escribiu na súa madureza, o mozo
xornalista radiofónico de Lugo
que tanto ou máis que conspicuo
relacións públicas da Tabacalera,
sería un escritor vocacional, alto,
forte e feraz coma un piñeiro.
■ COLOFÓN. Na sarta de xornalistas galegos que escribiron
libros no século pasado, enfiaría
a Daniel Hortas, logo de Álvaro
Cunqueiro e de Landeira Irago.
E daquel singular repórter e fotógrafo do Faro de Vigo, Benedicto Conde, Bene, que gardaba os
seus soños en sacos. Tal coleccionismo, que maravillaba moitísimo a Cunqueiro, contoumo a
min Landeira. E transmitiulle a
anécdota a Hortas, pra que a metera no seu libro sobre a illa de
Ons, do que é destacado protagonista aquil inesquencíbel e ventureiro redactor do Faro.♦

C O N V E R S A S

C O N

Francisco Carballo
N O V I D A D E
Santiago Prol
Xan Carballa

A NOSA TERRA

Nº 1.040 ● Ano XXV ●
27 de xuño ao 3 de xullo de 2002

O Trinque
O mundo desde unha piragua
O Club Río Verdugo de Piragüísmo de Pontesampaio organiza unhas xornadas de portas
abertas entre o 28 e o 30 de xuño. Todos aqueles que estean
interesados en descubriren este

deporte poden achegarse ao
club. Ademais dun completo
percorrido polas posibilidades
do piragüísmo, os visitantes
poderán dar un paseo polo río
nunha desas embarcacións.♦

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O

D E

C U L T U R A

ta exposición na que se
mostran distintas facetas
do nacionalista.

A asociación de veciños O Castelo, de NARAHÍO (San Sadurniño),
organiza cada ano este festival,
que parte da idea de tratar de contribuir á promoción e difusión da
lingua galega, asi como doutras do
Estado español e da portuguesa. A
degradación do río é o interese pola súa recuperación é outro dos
motivos que fan que se celebre.

SIDONIE + DELUXE
O venres 28 ás 23 h. as dúas bandas van dar un concerto en Baños Vellos.

Cedeira
■ TEATRO

O ESPIRITO DO BOSQUE

Cervo
■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

dos nesta exposición foron
deseñados na súa totalidade
adrede para as paredes e espacios da Fundación Barrié, e por tanto, esta exposición convertese nun elo
esencial na carreira desta figura clave da arte do s. XX.

LUGO NA UTOPÍA

CÁNDIDO FERNÁNDEZ
MAZAS...

AS CORES
DO MAR DE

REPUBLICANA

■ EXPOSICIÓNS

AGUSTÍN VEGA
Na sala de exposicións Caixanova onde poderemos
ollala ata o 3 de xullo.

Cambados
■ EXPOSICIÓNS

GRAVADOS DO CGAC

Última
sesión dá
un concerto
no Mardi
Gras
coruñés o
venres 28.

O Centro Comarcal do
Salnés é o primeiro en acoller esta mostra de gravados do Centro Galego de
Arte Contemporánea, ata o
21 de xullo, e no que destacan obras de Jorge Castillo, Eduardo Chillida,
Antonio Saura, Antoni
Tápies, Christo, Enzo
Cucchi, Appel Karel,
Njaume Plensa e Perejaume, entre outros.

... Cinco anos de ilusións
através do espello intelectual de Galiza é o nome da
mostra que podemos ollar
na Casa da Administración
de Sargadelos ata o 15 de
xullo. Os acontecimentos
máis importantes durante a
Segunda República (19311936): a aparición de revistas como Vanguardia Gallega, Yunque, Guión, Ahora,
Galiza, Frol de Diversos e
Papel de Color –estas dúas
últimas dirixidas por A.
Cunqueiro en Mondoñedo–;
a homenaxe a Castelao; estancia de F. García Lorca;
visita de Casares Quiroga; a
Semana Pedagóxica Lucense. Toda unha actividade
cultural protagonizada, entre outros, por Ánxel Fole,
Luís Pimentel, Lorenzo Varela, Ángel Johán, Cunqueiro, Souto ou Cuadrado.

■ CINEMA

■ EXPOSICIÓNS

CGAI

Ata o 7 de xullo o Museo
Bergantiños vai acoller es-

...Vangarda e Esquecimento, é o título da mostra que,
ata o 1 de setembro, poderemos coñecer na sala de
exposicións da Fundación
Caixa Galicia.

Mª JOSÉ LEIRA

Los Secretos tocan no Playa Club da Coruña o sábado 29.

unha retrospectiva íntegra
da súa carreira, proxectaranse o xoves 27 Os pronógrafos: Introdución á antropoloxía (1966). E enmarcadas dentro do ciclo
adicado ao cineasta John
Ford, poderemos ver as seguintes fitas: o venres 28

Mother Machree (1928) e
Cameo Kirby (1923).
■ CONFERENCIAS

FORO MOZART
Segundo ano que se celebra
este ciclo de conferencias,
na Fundación Caixa Gali-

A Coruña

Carballo
AS IMAXES
DE CASTELAO

Dentro do ciclo adicado ao
director xaponés Shohei
Imamura, mestre incluido
na Nouvelle Vague xaponesa, do que se ven facendo

Se un surrealismo cun certo sentido naif é o fundamento da pintura de Mª José Leira, este tamén parece
ser o criteiro das infografías que presenta na biblioteca M. González Garcés ata
o 27 de xullo.

SOL LEWITT
Ata o 15 de setembro, a
Fundación Barrié presenta
esta exclusiva mostra de
obras do artista de Connecticut. LeWitt adícase, desde
os 60, a crear obras que exploran a maneira na que as
ideas lóxicas poidan ser
transformadas en formas
visuais e expresivas. Enraizada no Minimalismo, a
súa obra foise desenvolvendo ata se converter en estudios da relación entre a forma e a cor, concepción e
execución, sinxeleza e
complexidade, casualidade
e control. Os murais, as estruturas e os guaches inclui-

Carteleira
Carteleira

☞

SPIDERMAN. Unha
araña modificada con
xenética pincha a un estudiante, que a partir dese momento
é quen de subir polas paredes
e tecer mallas, algo que aproveita para facer o ben, aínda
que o Trasno Verde cruzarase
no seu camiño. Non apta para
diabéticos.

☞

O CUARTO ANXO.
Durante un secuestro
aéreo uns terroristas matan á
muller e ás dúas fillas dun
xornalista, que posteriormente
dedícase a perseguilos axudado por un axente da CIA.

☞

MENTRES HAXA
HOMES. Tres británicas de corenta anos viven con
dificultade a súa relación cos
homes ata que unha delass coñece a un que é moito menor
que ela. A nova parella esperta
receos do resto do grupo.

☞

A ÚLTIMA FORTALEZA. Despois de cometer un erro que costa a vida a varios soldados, un xeneral é en-

carcerado nunha prisión militar,
onde se enfronta a un director
con métodos violentos. Para admiradores de Robert Redford.

☞

O ALQUIMISTA
IMPACIENTE. Un enxeñeiro dunha central nuclear
de Guadalajara aparece atado
e morto nunha cama de motel
de estrada. Dous axentes da
garda civil terán que descubrir
por que un respectábel pai de
familia chegou ata alí.

☞

ROLLERBALL. Un
patinador entra a formar parte dun equipo deportivo nunha república do Cáucaso e vese inmerso nunha trama para amañar os partidos.
Para adolescentes.

☞

TANGUY. Un mozo
de 28 anos aínda vive
cos pais, que están desesperados e amañan todo tipo de trapelas para botalo da casa, pero
o home non se dá por aludido.

☞

Esta edición terá lugar o vindeiro
sábado 6 na Bola, á beira do Río
Castro. Pola mañá os participantes
poderán levar as súas merendas á
beira do río, onde se premiarán as
mellores e máis típicas, asi como a
animación coa que conten. Pola
tarde haberá xogos populares para
cativos. E pola noite foliada, na
que participarán varios grupos.♦

cia (Medico Rodríguez 2).
O venres 28 o director do
Teatro Real de Madrid
Emilio Sagi, exporá A miña experiencia teatral con
Mozart, ás 19:30.

En escena o sábado 29 na
Casa da Cultura por Títeres Falcatrúa.

O Barco
Barco

E S P E C T Á C U L O S

Festival do Río Castro
Castro

■ MÚSICA

Podemos
contemplar
a mostra
que sobre
Cándido F.
Mazas se
encontra na
Fundación
Caixa
Galicia da
CORUÑA.

E

SESIÓN 9. Un grupo
de traballadores van a

un antigo manicomio para realizar unha limpeza de materiais tóxicos, pero cando están
alí comezan a remexer na historia do psiquiátrico. Intriga.

☞

O ATAQUE OS
CLONS. Un aprendiz
de Jedi protexe a unha xove
senadora ameazada –que ilustra ao público e ao rapaz sobre
os perigos do autoritarismo–
mentres o mestre Jedi trata de
esclarecer un complot da banda escura da forza.

☞

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.

☞

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.

☞

AGUERRADE 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 fa-

milia de excéntricos e a reconciliación entre os fillos e o pai,
que é un bribón.

☞

GALIZA

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.

ANATOMÍA
DO CORPO HUMANO
Ata setembro deste ano esta
mostra vai poder ser ollada
na Domus.
■ MÚSICA

GUATEQUE
De pop, rock, soul e 60 na
sala Mardi Gras o sábado
29 de 12:30 a 3:30 h. con
entrada gratuíta. Durante a
festa haberá venda e sorteo
de chapas e camisetas.

LOS SECRETOS
Na sala Playa Club o sábado 29 a partir das 00 h. Entrada antecipada 15 euros,
na billeteira, 17. Información e reservas no telf. 676
533 053.

ROCK MARIÑO
Festival no que teñen cabida os distintos tipos de música: rock, pop, folc, e que
da a oportunidade ás novas
formacións de que facer actuacións en directo. O venres 28 ás 22 h. a banda cun
estilo que mestura o rock e
o funky Última Sesión, na
sala Mardi Gras Entrada de
balde con invitación.

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 MONTECRISTO. 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.♦

FESTIVAL MOZART
O domingo 30 ás 21 h. a
Orquestra de Cámara da
Sinfónica de Galiza, baixo
a dirección e como violín
solista de Massimo Spadano, interptretarán obras de
Beethoven e Mozart na Colexiata de Santa María con
entrada de balde. Máis información e tarifas en
www.festivalmozart.com,
ou no telf. 902 434 443.

Na CORUÑA,
no Mardi
Gras,
celebrarase
un
guateque de
pop, rock,
soul... o
sábado 29
con entrada
de balde.

Nova edición dun dos máis vellos
festivais da Galiza, organizado pola asociación cultural Lucerna,
que terá lugar o venres 5, e no que
actuarán Crystal Pain de Soan-

dres-Laracha; os madrileños de
música ska Salida Nula; e os metálicos TCA (Total Cannabis
Adiction). Máis información no
telefono 620 599 007.♦

Dodro
Dodro

de Cámara Markevitch.

■ FESTAS

Foz

Este domingo 30 neste concello coruñés, limítrofe de
Padrón. Ás 13 h. lerá o pregón Luís Rial e a continuación actuarán a charanga
Os Atrevidos e o grupo de
gaitas Avelán. A degustación do carneiro será a partir das 14 h.

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

FONDOS MARIÑOS
En MARÍN
podemos
contemplar
a mostra
Car telismo
Comercial
en España
que inclue
varias obras
do galego
Federico
Ribas,
coñecido
sobre todo
polos
cartaces
para a Gal.

ENRICH LESSING

■ EXPOSICIÓNS

VIII FESTA
DO CARNEIRO

A Sociedade Galega de
Historia Natural presenta
unha mostra de fotografía
que vai estar no Ateneu ata
o domingo 30, xunto á exposición de fotos sobre a ría
ferrolá de Manolo Facal.
■ MÚSICA

PRIMAVERA MUSICAL
Ciclo que se celebra na
Concatedral de San Xulián ás 21 h. O sábado 29
será a quenda da Orquestra

50 Anos de Fotografía é o
título da mostra que a Igrexa da Universidade acolle,
organizada pola USC e o
Foro Cultural de Austria.

TAUROMAQUIA

Mostra dos gravados de
Francisco de Goya, que
van ser expostos ata o 30 de
xuño na Casa da Cultura.

COLECTIVA

O Grove
Grove

Vicente Blanco mostra a súa obra na Marisa Marimón de OURENSE.

■ EXPOSICIÓNS

■ MÚSICA

Ourense
Ourense

cenario onde a banda actúe
este sábado 29.

Mª JOSÉ DOMINGO

THE CADS

■ EXPOSICIÓNS

Pontevedra

A sala de exposicións do
hotel Louxo da Toxa vai
ser o lugar onde vai permanecer, ata o 30, a mostra de
pintura desta artista valenciana. A súa sensibilidade
queda reflectida no tratamento da luz que impreme
ás súas paisaxes, reclamando a atención do espectador sobre os obxectos
máis cotiáns, plasmados en
bodegóns.

Lugo

No Clavicémbalo, este
xoves 27 os coruñeses
The Cads interpretarán os
seus temas pop. No mesmo local, o venres 28
Noite de Flamenco; e o
sábado 29 a Noite de Hip
Hop pon o ramo aos concertos do mes.

Marín
■ EXPOSICIÓNS

CARTELISMO
COMERCIAL

■ ACTOS

SALÓN
DO LIBRO GALEGO
Espazo monográfico do libro galego organizado pola
Asociación Galega de Editores, no que se presentan
ao público o fondo vivo e
integral do mesmo, nun espazo aberto, de novo tipo,
no que é posíbel consultar,
ver, tocar, follear os libros...
do mércores 3 ao luns 7 na
Praza Maior.
■ EXPOSICIÓNS

JOSE A. CRUZ LAGO

A Capela de Santa María
acollerá, ata o 11 de agosto,
unha mostra das súas obras.

Mostra que recolle a produción neste eido que se
realizou no Estado español
no periodo comprendido
entre os anos 1870 e 1960,
e que poderemos coñecer
no museo Manuel Torres,
ata o 21 de xullo.

Retrospectiva da súa obra
que abranxe o periodo comprendido desde o ano 1930
ata o 1980, e que poderemos
ollar ata o 30 de xuño no
Museo Provincial.

VICENTE BLANCO
O artista coruñés vai ter, ata
o 31 de xullo, unha exposición baixo o título Oh, oh,
oh yeah!, na galería Marisa
Marimón, e que está composta por unha serie de debuxos baseados nos seus vídeos El más joven y radiante piloto e Oh, oh, oh yeah!,
nos que mostra o seu interese pola ficción, a súa vocación narrativa, o seu lado lúdico controlado; construíndo
o espazo reflicte o seu mundo con imaxes en movimento, incidindo no exceso de
información visual á que nos
vemos sometidos a cotío.

EXPO 2000 HANOOVER

Mostra fotográfica que recolle a colección pública do
Concello de Alcobendas, e
que poderemos ollar, ata o
vindeiro 31 de agosto, no
Café Moderno.
■ MÚSICA

PEQUENOS FORMATOS

Para por fin á tempada, a
sala Nasa vai ofrecer un cabaré colectivo o venres 5 e
sábado 6 de xullo, no que
participarán artistas habituais desta sección de espectáculos da sala.

RENACIMENTO
O venres 28 a igrexa de Santa María vai convertirse no
escenario para a música inglesa desta época, ás 20:30.

Or tigueira
RAMÓN
REGUEIRA E TRIO

O Teatro da Beneficencia
será o escenario que acolla
este concerto o sábado 29.

TODO POLOS DIREITOS

sobre Palestina, Colombia e o
Sahara Ocidental, nas que participarán Safa Mohamed (da
OLP), o sindicalista colombiano exiliado Javier Orozco e a
delegada da Fronte Polisaria
para Galiza Fatmed Mohamed, ademais dunha exposición relacionada con estes temas. Marta da Costa, Ramiro Alvariño, Miro Villar e
Alexandre Nerium recitarán
poesías pola diferencia dentro
da igualdade, a activista feminista Sandra Garrido dará o
pregón e o festival musical chegará coas actuacións do grupo
feminino de orixe caboverdiana
Batuko Tabanka, o folc-fusión desde Trasancos de Amacuca, o ska dos bascos Betagarri e os ritmos afro-galegos de
Alberto Mbundi e a Turma
Angolo galega. Complétase o
festival con exposición e venda
de artesanía, de organizacións
políticas e sociais, zona para
acampar durante dúas noites e
estacionamentos. Máis información en www.artabria.net/festival.htm.♦

Amnistía Internacional organiza esta mostra fotográfica na que pretenden dar a
coñecer o seu traballo; ata o
28 de xuño na sala de exposicións de Caixa Galicia.

Ponteareas
Ponteareas
■ MÚSICA

SKUNK D.F.

A sala Mala Fe vai ser o es-

ANA DE MATOS
Dentro da programación
Procesalia 02 de Arte Contemporánea da Universidade, podemos ollar esta instalación, Love for ever, que,
a través dunha estética vencellada ao post-feminismo,
tenta recuperar a figura do
humano, creando esquemas
antropomórficos, labiritos
de fíos e anacos de teas ou
papeis. Ata o 30 de xuño na
Igrexa da Universidade.

Concertos deste instrumento na igrexa Basílica Sta.
María A Maior, o sábado
29 ás 20:45.

■ MÚSICA

A galería Visol presenta esta exposición na que participan Acisclo Novo, Alejandro González, Ana Begoña Lorenzo, Ana Carolina Míguez, Ana Karenina Lema, Belén Padrón,
Blanca González Crespán, Enrique Pedrido,
Jorge Varela, José Carlos
Seoane, Julio Zaldívar,
Mar García Rodríguez,
Ofelia Cardo Cañizares,
Rosendo Cid e Sandra
Nogueira, e que pecha este
xoves 27 de xuño.

O restaurante República (República Arxentina 5) acolle a
mostra de pintura destes catro artistas galegos Joaquin
Balsa, Anselmo, César
Prada e Xabier Gauza.

Para a
inclusión
de información 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

ÓRGANO

Neda

HUMANOS

novo circo de Ferrol, para rematar cun xantar popular no que se
poderá levar a comida ou adquirila no toldo da organización a
prezos populares. Pola tarde organízanse xogos e deportes populares, un campeonato de futbolín e o Festivaliño, con música, teatro e xogos feitos polos
cativos. Tamén haberá tempo
para o debate coas conferencias

XÉNEROS E
TENDENCIAS NOS
ALBORES DO S. XXI

Santiago

Festival da Terra e da Lingua

Alber to Mbundi.

■ EXPOSICIÓNS

Campo de experimentación
da arquitectura, é o título da
mostra que vai acoller at o
20 de xullo a aula de cultura de Caixanova.

■ MÚSICA

LAXEIRO

De novo no Muiño do Pedroso
en NARÓN, Terra de Trasancos,
a Fundaçom Artábria segue
apostando por un acto festivo e
solidario, para contribuir a reforzar a nosa lingua e cultura
popular, e difundir os valores
solidarios, facendo especial fincapé no rexeitamento das agresións militares dos governos imperialistas e o dereito a existir
dos pobos. O venres 28 de xuño
celebrarase unha noite de teatro
coa compañía Fridom Spik
coa súa nova obra Pedro Pablo
e Leandro José, dueto musicopsicosehortera dirixida polo
director e autor naronés José
Luís Prieto Roca. Despois o
Mago Teto presenta o espectáculo A maxia dos soños e durante toda a noite o canto popular, reivindicación da música
tradicional galego-portuguesa
coas actuacións de Fora Tristeza e Servando e Contradança.
Na mañá do sábado 29 actuará a
agrupación de música tradicional Gaitas de Artábria, haberá
circo popular con Circusfusión,
da asociación de malabares e
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percepción con sensibilidade estética e gran refinamento. A pesar de que o seu
dominio técnico lle permite
un control riguroso do comportamento do material, este coexiste con voluntarios
procesos fortuítos. Reune
pinturas de gran formato,
tremendamente suxestivas.
Paisaxes de frío que se
complementan con óxidos
ou cuarteados. No CGAC
ata o 22 de setembro.

Festival de Cerceda
Cerceda

■ ACTOS

ULTRANOITE

■ EXPOSICIÓNS

RICHARD TUTTLE
Nado en 1941 en Rahway
(New Jersey), o seu traballo
é dunha grande espiritualidade e serenidade. Segue
intuitivamente o seu camiño de investigación, emprega materias pouco convencionais e escalas reducidas
nas súas pezas, sendo difícil de clasificar a súa obra
–a miúdo a medio camiño
entre a escultura, o debuxo
e a pintura–. É obxecto de
dúas mostras simultáneas:
Memento (28 de xuño - 29
de setembro) no Museu Serralves do Porto; e cENTER
(27 de xuño - 22 de setembro) no CGAC, que aínda
que concebidas independentemente, Tuttle imaxínaas como partes complementares dun todo máis
grande. O fío condutor de
cENTER son vinte vitrinas
en espiral que albergan unha escolma das publicacións deseñadas por el.
Arredor das vitrinas están
instaladas Blue/Red Alphabet, de 26 pezas, e Replace
IV de 40, dúas series de pequenos cadros.

ANTONIO MURADO

Un millón de acres pretende ser a cartografía dunha
viaxe imaxinaria polas dúas
últimas décadas de produción deste lugués do ano
64., utilizando marañas, nubes, pétalos, paisaxes xeadas, redes, lousas ou ramas... Desde New York
afronta os problemas de

ELMGREEN &
DRAGSET
O CGAC mostra unha instalación destes artistas Powerless Structures. Fig 229
formada por vinte maquetas
de espacios museísticos.
Ven sendo unha crítica á
proliferación destes espazos
que repiten as mesmas características arquitectónicas. Elmgreen e Gragset viven en Berlín e realizan
conxuntamente performances e instalacións, con fin
social, que reflicten, cun ton
irónico, o xeito no que os
espacios sociais definen a
nosa conduta.

O lugués
Antonio
Murado
mostra os
seus lenzos
no CGAC de
SANTIAGO.

GRANELL E O TEATRO
Mostra realizada con fondos
da Fundación Granell, que é
onde a podemos contemplar,
e na que se poderá observar
como a fantasía do creador
está máis distendida.

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

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

Skunk D.F.
tocará na
sala Mala
Fé de
PONTEAREAS
este
sábado 29.
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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.

XOÁN ANLEO

A mostra do artista nado en
Marín podémola ollar no
CGAC ata o 30 de xuño. A
principios dos 80 escolle
recursos multimedia –instalación, fotoinstalación...–
creando un modelo con certa conciencia social e preocupado por abordar conceptos en consonancia co
presente no que vivimos.
Móvese arredor do xogo e
ambigüidade, empregando
imaxes da vida cotiá ás que
lle superpón mensaxes entre descriptivas e irónicas.
■ MÚSICA

ANA PUDOR +
JAVI ABRAIRA

Humana é o espectáculo de
canción e cabaré que nos presentan esta parella de artistas
apoiado nos mesmos pilares
que o seu anterior espectáculo xuntos, Show Sincero, é dicir: unha guiterra, unha voz e
cousas que contar. O sábado
29 ás 23 h. na Nasa.
■ TEATRO

EL MATRIMONIO
DE BOSTON
O teatro Principal vai ser o
lugar que acolla a representación desta obra por Magui Mira, o xoves 27 e
venres 28.

A ESTRATEXIA DAS CIDADES E O
DESENVOLVEMENTO LOCAL
A Fundación Barrié da Coruña convoca
para este xoves 27 un curso que ten catro
obxectivos: a actualización teórica das
políticas urbanas de desenvolvemento e
os modelos urbanos do século XXI; dar
a coñecer os resultados do principais
programas postos en marcha no país; estudar o papel da planificación como estratexia de desenvolvemento urbano; e
propor unha visión comparada dos modelos de xestión urbana máis significativos da Galicia urbana actual. Para máis
informacion consultar con www.fbarrie.org ou chamar ao 981 221 525.

SENSACIÓN NO INTERIOR DO
CORPO

Do 2 ao 6 de xullo vaise celebrar no teatro Galán de Santiago este curso de
danza que vai impartir Hisako Horikawa. A comunicación; moverse cos ollos
vendados e lentamente; atopar o máximo de partículas no corpo; coñecer máis
a pel, músculos e osos; estudar as fronteiras do corpo forma parte do programa. Para máis información chamar ao
981 585 166 ou enviar un correo electrónico ao teatrogalan@mundo-r.com.

CELANOVA E A SÚA TERRA NA
IDADE MEDIA
Do 15 ao 17 de xullo a Universidade
de Vigo organiza este curso no Mosteiro de Celanova que constará de 25 horas lectivas convalidábeis por 1 crédito
de libre configuración e no que se revisará o coñecemento en torno a este
mosteiro e terra no ámbito da Idade
Media. Para se inscribir hai que dirixirse ás Secretarías de Cursos de Ex-

Da man de Belmondo, nova célula artística galega
vinculada ao teatro cómico,
clown e cabaré, con ironia e
frescura, para todo tipo de
públicos. O venres 28 ás 23
h. na sala Nasa.

Sarria
■ EXPOSICIÓNS

GALIZA

Ata o 21 de xullo a Casa da
Cultura vai acoller esta
mostra fotográfica submariña sobre o ecosistema mariño do noso país. A través
das suas 50 fotografías pretende amosar a beleza e a diversidade zoolóxica que encerra o mar, buscando un
equilíbrio entre as especies
popularmente coñecidas e
as descoñecidas. O resultado de 25 anos de experiencia mergullándose e fotografando o mundo submariño.

VII edición deste festival
internacional, danza para
paseantes en COMPOSTELA, organizado polo Teatro Galán desde o venres
28 ao domingo 30 deste
mes. Máis de unha dúcea
de representacións de 7
compañías en rúas e prazas como escenario. O espectáculo dos barceloneses Andrés Corchero e
Rosa Muñoz, El bufó sota la tempesta, un solo
creado coa colaboración
dun poeta e un músico,
que van interpretar o venres 28 ás 18 h. na Praza
das Praterías e o domingo
30 ás 18 h. no Parque de
Bonaval. Barbara Monteagudo, Ana Beatriz Pérez e Armando Martén,
da Coruña presentarán o
seu espectáculo Tespa-

Trives

Silleda

■ EXPOSICIÓNS

■ CINEMA

BAIXO O SIGNO DE
MARTE

O BOSQUE ANIMADO
O venres 28 proxectarase
esta fita de animación baseada no libro de Wenceslao
Fernández Flórez.

Soutomaior
■ EXPOSICIÓNS

COLECTIVA

Fotografías de Serafín Rodríguez Trashorras no
Centro Comarcal da Terra
de Trives, que percorre a
traxectoria profesional deste lugués que leva detrás da
cámara desde os 15 anos.
Ata o 29 de xuño.

Tui

O Castelo da vila acolle a
mostra dos artistas Anxo
Pastor, Carlos Maño e
Marcela Santorum.

■ EXPOSICIÓNS

MACÍAS
“¿Para que pintar hoxe nos

San Francisco. Juglar de Dios
A obra de Darío Fo que se centra
na Figura de Francisco de Asís,
considerado o fraile rebelde, vai
ser posta en escena por Rafael
Álvarez “El Brujo”, o martes 2

tensión Universitaria (www.uvigo.es)
antes do 8 de xullo.

CAMPAMENTOS DE VERÁN

A Federación de Centros Xuvenís Don
Bosco oferta 7 campamentos ao ar libre para idades comprendidas entre 8 e
20 anos. Do 7 ao 15 de xullo celebrase
en Foz para participantes de 8 a 11; do
15 ao 26 de xullo, Cambados acollerá
participantes de entre 12 e 14; Allariz
acollerá os participantes de 15 a 16
anos entre o 7 e o 15 de xullo; na mesma vila do 15 ao 23 estarán os de 16 e
17 anos; Cambados acolle, do 7 ao 15
de xullo, a participantes de 17 e 18 e de
18 e 19; do 15 ao 23 esta mesma vila,
faráo con participantes de 19 e 20. Para máis información chamar ao 986
225 662 ou exabert@teleline.es.

I PREMIO DE POESÍA
CAIXANOVA
Poderase participar cunha soa obra escrita en lingua galega cunha extensión
mínima de 600 versos inéditos. Presentaranse os orixinais por quintuplicado,
mecanografados a dobre espacio e baixo lema. Nun sobre fecho figurará o
mesmo lema e no interior deberá incluírse o nome e apelidos, enderezo, fotocopia do DNI, correo electrónico e
teléfono de contacto. Os traballos enviaranse ao enderezo da Obra Social de
Caixanova na Avda. García Barbón 13, entrechán, 36201 Vigo indicando o
nome do concurso do premio. A data limite é o 31 de outubro e o premio está
dotado con 10.000 euros. Ademais, o
libro gañador editarase na coleccion
Arte de Trobar. Para máis información
consultar www.caixanova.es.

PREMIO ABRIL DE NARRATIVA
PARA A MOCIDADE 2003

Poderase participar neste certame con
obras dirixidas a lectores de entre 12 e 16
anos, orixinais e inéditas escritas en calquera das linguas dos territorios de procedencia das editorias integrantes de
Editores Asociados. Presentaranse obras
asinadas ou baixo pseudónimo cunha extensión de entre 80 e 120 folios mecanografados a dobre espazo e por sestuplicado. A dotación do premio e de 20 mil euros e a admisión de orixinais remata o 29
de novembro de 2002. A obra galardonada será publicada simultaneamente nas
distintas linguas das editoriais. Para máis
información contactar coa editorial Galaxia en www.galaxia.com.

CURSO DE VERÁN DA UIMP

Organizado conxuntamente polo Seminario Galego de Educación para a
Paz e a Universidade Internacional
Menendez Pelayo, baixo a dirección
de Federico Mayor Zaragoza, ex-director da UNESCO e presidente da
Fundación Cultura e Paz, terá lugar en
Pontevedra do 24 ao 27 de Setembro,
un curso de verán titulado Un mundo
novo no que participarán destacadas
personalidades: Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel da Paz; Mario Soares, ex-presidente de Portugal; Magnus
Haavelsrud, profesor noruegués experto en Educación para o Desarmamento; Anaisabel Prera, directora da Fundación Cultura de Paz; José María Medina, catedrático de bioquímica en Salamanca; Anna Bastida, titular de Didáctica das Ciencias Sociais na Universidade de Barcelona; Alicia Cabezudo, directora de Cidades Educadoras

para América Latina; Manuel Dios
Diz, presidente do Seminario Galego
de Educación para a Paz e Calo Iglesias Díaz, coordinador do Centro Galego de Investigacións para a Paz. O curso, que será teórico, está dirixido a estudantes, profesorado e interesados en
xeral, e está homologado con créditos
de libre configuración polas universidades. O prazo da matrícula está aberto e pode realizarse nos locais da
UIMP na Coruña e Pontevedra, nos telefonos 981 140 830 ou 986 874 092.

CASIMIRO SAINZ DE PINTURA
A Casa da Cultura Sánchez Díaz do
Concello de Reinosa convoca este concurso de pintura, no que poderán participar artistas residentes no Estado Español. O tema e as técnicas serán libres
e o formato non será superior a dous
metros por calquer dos seus lados, o
marco non excederá de 3 cm. Non vai
ser admitida máis dunha obra do mesmo autor, nen aquelas que obtiveran
calquer premio en outros certames. Os
cadros irán asinados e acompañados
dun sobre, adherido ao reverso da
obra, en cuxo exterior figurará un lema
ou título que se repetirá no seu interior
coa dirección completa do autor e o
prezo da obra por se ten interés na súa
venda, caso de ser seleccionada e non
premiada. As obras serán remitidas por
axencia de transportes ou entregadas
persoalmente, debidamente montadas
para a súa exposición, na Oficina de
Turismo (edificio La Casona – Avda.
del Puente de Carlos III, 23 – 39200
Reinosa) de 10 a 14 h., do 25 de agosto ao 13 de setembro. Establecese un
único premio de 3.000 euros.♦

En Pé de Pedra

LOLA MENTO
(I’M ZORRY)

AS CORES
DO MAR DE

Convocatorias

no Pazo da Cultura de PONTEVEDRA; o xoves 4 no Auditorio Municipal Gustavo Freire de LUGO;
e o venres 5 no C.C. Caixanova
de VIGO.♦

Hisako Horikawa.

sando, tres corpos vibrando nun mesmo compás, o
venres 28 e sábado 29 ás
20 h. diante de San Martiño Pinario. Haia Korzo
Producties, con CYP17
(ReCombining), un solo
de danza e unha instalación de vídeo e danza, o
venres 28 e domingo 30 ás
22 h. no CGAC. De Tou-

tempos da fotografìa e do
cinema? Macías danos unha resposta posíbel: para
evocar a inocencia. Xa que
a inocencia non pode ser
restaurada, devolver co seu
antigo oficio intres de case
pureza aos nosos ollos fatigados, aborrecidos de ollalo todo, castigados de tanta
mensaxe”. En palabras de
Suso de Toro. Na galería
Trisquel e Medulio ata o 13
de xullo.

Verín
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CAAMAÑO
Ata o 28 de xullo a Casa do
Escudo acollerá esta mostra
composta por fotografías
tomadas nos anos 20 e 30
que presentan unha completa descripción da vida do
pobo nesa época, quedando
reflectidas todo tipo de actividades laborais, desde o
traballo manual, ata o traballo no comercio, no banco ou na notaría. Desde os
nenos na escola ata as mu-

lon chega Kubilaï Khan
Investigations co espectáculo Poko Dance / Duo,
danza para dous, nun escenario íntimo e circular, o
Palco da Música da Alameda, o venres 28 ás 0 h. e
o sábado 29 ás 22 h. Provisional Danza de Madrid
interpretará Hazme daño
que me encanta no Paseo
dos Leons da Alameda, o
sábado 29 e domingo 30 ás
13:30. Os xaponeses Hisako Horikawa presentarán
Roji-the alley o sábado 29
ás 18 h. na Praza da Quintana e KA-GA-YO-U o domingo 30 ás 0 h. tamén na
Quintana,. Por último Matarile teatro, de Compostela, con Quen te quere,
quen te chama, o sábado
29 e domingo 30 no Parque de Bonaval, ás 0 h.♦

lleres aprendendo a coser
nas máquinas Singer. Desde os gaiteiros, festas, bandas, comparsas, teatro,
equipos de fútbol... ata os
velorios e rituais que acompañan á morte.

de Fantasía e Ciencia Ficción, ás 21:30 no café Uf
(Rúa do Pracer 19).
■ EXPOSICIÓNS

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER

As obras da edición do ano
2001 do prestixioso premio de fotografía de natureza, coñecido como o
máis importante a nivel
mundial, organizado pola
BBC Wildlife Magazine e
o Museo de Historia Natural de Londres, nas que

non só se valora a beleza
formal, senón tamén a
crueldade e os problemas
de consevación da natureza, van ser expostas na sala do C.C. Caixanova ata
o 31 de agosto.

Mostra do
coñecido
fotógrafo
Ramón
Caamaño
na Casa do
Escudo de
VERÍN.

JAIME
MARTÍNEZ ARENAS
A sala de exposicións do
Clube Nautico acolle ata o
7 de xullo unha mostra de
acuarelas do artista.

ESPERANZA MERINO
Fotografías na galería Ba-

CAPRICHOS
Os gravados de Goya van
estar na Casa do Escudo ata
o 30 de xuño.
■ MÚSICA

QUEMPALLOU

O Castelo de Monterrei vai
ser o escenario que acolla
este concerto que vai dar o
sábado 29 a banda galega.

Vigo
■ CINEMA

FINAL FANTASY: A
FORZA INTERIOR

Dirixida por Hironobu Sakaguchi no 2001, é unha fita de animación que vai ser
proxectada o vindeiro xoves 4 polo Colectivo Nemo

Richard
Tuttle
mostra a
súa obra no
CGAC de
SANTIAGO e
no Museu
Serralves do
PORTO.

■ Alugase piso na 1ª quincena de xullo e na 2ª de agosto na Illa de Arousa,
con vistas ao mar. Telefonos: 986 551
161 (horas oficina) e 986 551 224/ 686
242 569 (sabados e festivos).
■ Explotación agrícola ecolóxica
precisa mozo para tarefas agrícolas
(por causa de enfermidade) a cambio
de hospedaxe, manutención e pequena compensación económica. Fran,
Cambre (A Coruña), telf. 981 672 573.
■ Cursos, doma natural e educación de cabalos. Alexander Schmuck. Telf. 986 600 352 / 626 373 738
/ alex.schumuck@gmx.net.

W ildlife
Fotographer,
o coñecido
certame
fotográfico
da BBC e o
Museo de
Historia
Natural de
London, está
exposto no
CC
Caixanova
de VIGO.

■ Precísanse persoas compententes en lingua portuguesa. Contactar através do Apdo. de correos
1.012, CP 15.406 de Ferrol.

Mostra de pintura desta artista no restaurante La Pedrera.

SERGIO MORA

Mostra das Ilustracións do
libro A casa da mosca chosca (Kalandraka Editora), escrito por Eva Mejuto, durante o mes de xuño na librería Libros para Soñar.

FERNANDO QUESADA
Coñecido popularmente
polos seus debuxos no Faro, ten unha mostra de pintura na sala Arquitecto Palacios do Clube Financeiro
onde estará ata o 28 de xuño. Fernando Quesada non
só é un experto debuxante e
atinado caricaturista, como
o describiu Torrente Ballester, senón unha testemuña
coa que hai que contar.
Continúa a
mostra de
Fernando
Quesada no
Clube
Fincanceiro
de Vigo.

MIRARTE
Na Casa da Xuventude o
Colectivo Tamt exporá a
mostra infantil A arte de mañá ata o venres 31. Neste
mesmo lugar poderemos
contemplar, ata o venres 28,
a mostra de pintura e manualidades do alumnado dos coléxios públicos Laxeiro, Canicouba-Pereiró, SárdomaMoledo e Otero Pedraio.

ARQUITECTURAS

Ata o 30 de xuño estará a
mostra de José L.G. Loureiro na Casa das Artes.

A Rede

EDUCACIÓN DE GALIZA

■ EXPOSICIÓNS

JOSEBA FRANCO &
MONTSE ARBELO
Mostran os seus traballos
infográficos, ata o 7 de
xullo, na sala A. Rivas
Briones.

FOTOGRAFÍAS DE
GALIZA NO ARXIU MAS
Desde o sábado 28 ata o 9
de xullo poderemos contemplar esta interesante
mostra na Casa da Cultura.

Braga
■ EXPOSICIÓNS

JULIAN OPIE
Os seus traballos van ser
expostos na galería Mário
Sequeira ata o 15 de setembro. Nudes, a mostra
fotográfica de Jean-Baptiste Huynh poderá ser
ollada ata o 31 de xullo
nesta mesma galería, onde
tamén poderemos coñecer
as obras de João Penalva
agrupada en Recent Works
ata o 12 de xullo.

O Teatro do Campo Alegre
vai ser o lugar onde se desenvolva este ciclo ata o
domingo 30, que ademáis
estará complementado por
un ciclo de cinema sobre o
mesmo tema. O programa
inclue a presentación dun
proxecto integrante de varias propostas coreográficas da autoría de 12 creadores,
realizadas
en
Moçambique, a nova peza
titulada Duas sem Três, do
grupo de danza cabo verdiano Raiz de Polon, entre outros.

RICHARD TUTTLE

Sobre este tema versa a

■ 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

■ 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.

■ Busco traballo relacionado coa
agricultura para adquirir coñecementos. Xabier, telf. 605 142 326
■ Vendo gaita marca Seivane nova.
Teléfono 600 717 628.
■ Vendo Vespa 125 cc, por un prezo
de 60.000 pta. Teléfono 654 831 114.
■ Vendo finca de aproximadamente
3.000 m2 con casa para restaurar en
Moalde (Silleda) a 30 km. de Santiago. 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.

■ 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.

■ Véndese finca de 15.000 m2 plantada con piñeiros en Lugo. Telf. 630
390 283 / 686 753 105.

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

■ 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.

■ 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.
■ 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.

■ 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.♦

Carretando
madeira,
Fisterra.
Unha das
fotografías
da Arxiu
Mas sobre
Galiza que
podemos
ollar na
Casa da
Cultura de
VILAGARCÍA.

DANÇA AFRICANA

Portal do ensino galego e completo mapa
de recursos educativos. Con foros de debate, noticias, oposicións, obradoiros,
etc... Unha visita imprescindíbel.♦

EMISIÓNS
ELECTROMAGNÉTICAS

■ Alúgase apartamento a carón da
praia, completamente equipado para
catro persoas. Terraza, vista ao mar.
Telf. 981 761 144, 666 843 997.

■ 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.

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

■ DANZA

■ EXPOSICIÓNS

■ CONFERENCIAS

■ Véndese teléfono móbil Siemens
C-25. ¡Impecábel e para Movistar! Inclúe adaptador para mecheiro de coche e funda. Prezo 54 euros (negociábeis). 982 501 086 (Xoan Carlos).

■ Música clásica para vodas diferentes. Grupos de Cámara e Voz.
Telf. 981 507 925 - 636 270 817.

■ 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.

Porto
Porto

www.edugaliza.org

Vilagarcía
ilagarcía

■ Requírense persoas lincenciadas
(diplomadas), arquitectos e enxeñeiros (técnicos) desempregadas
para pequenos traballos remunerados. Contactar através do Apdo. de
correos 1.012, CP 15.406 de Ferrol.

■ Procuram-se pessoas responsáveis para adoptarem gatinh@s em
Vigo. Telf. 636 566 155.

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

Primeira mostra antolóxica en Portugal dun dos artistas de norteamérica
máis recoñecidos internacionalmente, que coa súa
obra, recorrendo frecuentemente a materiais
téxtiles, permitirá un diálogo e transformación das
características do espazo
da Casa de Serralves, coprodutora co CGAG de
Santiago de Compostela.♦

C omprobe a
eficacia
de anunciarse en

A NOSA TERRA
Chame ao

986 433 830
e solicite
as nosas
tarifas
publicitarias

Na Virada

ROSA GONZÁLEZ

conferencia do sábado 29
ás 9 da noite na Casa da
Cultura.

■ 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.

■ Véndese finca no lugar de Bexo,
en Dodro (A Coruña), na estrada de
Padrón a Riveira. Telf. 605 368 339.

Rolada das Cantigas

celos que poderemos ver
ata o venres 28.

■ Son un mozo de 27 anos ao que lle
gustaría poñerse en contacto contigo,
muller entre 20-35 anos e con interese
pola literatura, cine, natureza e os bos
momentos da vida en amizade e compañía. Non pido ningunha lúa. Se non
che agrada o correo electrónico non te
preocupes, tampouco a min, despois xa
atoparemos o mellor medio para que a
nosa amizade saia adiante. Non o vexas tan difícil e escríbeme. Son Xohán e
agardo a túa mensaxe en arxirio
21@yahoo.es.

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!
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Anuncios de balde
■ Véndese invernadoiro tipo bitunel, con paredes curvas (14,80 x 42
m.), 621 m2. Fran, Cambre (A Coruña)
telf. 981 672 573.

UN DISCO PARA TODAS AS IDADES.
Catorce temas con músicas orixinais sobre poemas
infantís de autores galegos e populares da área
galego-luso-brasileira.
navirada@mixmail.com

F

a dereita non só ten a televisión, senón que tamén usa
do rumor, do chiste. E a esquerda compra televisores e
repite –con inocencia– eses
rumores. Axuda á campaña
da dereita.♦

que sobraban coches este
mes. Outra persoa di que
non houbo folga porque os
traballadores entraron ás
dez da noite: enganaron os
piquetes (que, ao parecer,
son tontos). Sempre foi así,

olga xeral. Citroën parou. Un feito histórico,
un símbolo. Pero unha
persoa di que lle veu moi
ben á dirección. Foi en realidade decisión súa (¿de París?). Un paro técnico por

8 400021 303104
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FRAN ALONSO

A

¿É a información de sucesos
un perigo para a democracia?
A.N.T.
¿Que responsabilidade teñen
os medios no auxe da extrema
dereita? E, máis aínda, ¿que
teñen que ver os sucesos coa
política? Pois segundo un informe dado a coñecer polo
diario Le Monde o pasado 27
de maio “as televisións francesas presionaron demasiado
ao electorado coa súa cobertura de crimes, malleiras e outros sucesos durante as semanas previas aos comicios presidenciais, o cal tería favorecido
o auxe da extrema dereita”.
Entre febreiro e marzo, cando as
cifras do Ministerio do Interior
revelaban un estancamento do
número de denuncias, a televisión aumentou nun 126% o tempo dedicado á cobertura de sucesos e intervencións das forzas do
orde. Os espacios informativos
consagráronlle unha media de
987 noticias por semana aos sucesos, ata a primeira volta das
eleccións presidenciais.
O asesinato de oito concelleiros nun pleno municipal de
Nanterre tivo unha importancia
indubidábel, pero os autores do
informe resaltan que a noticia
permaneceu en antea durante
dez días consecutivos. Ademais
o asesino era un tolo e polo tanto a súa acción resultaría difícil
de evitar con medidas policiais
ou políticas.
Mouloud Aounit, secretario
do Movimento contra o racismo,
culpa tamén a liña informativa de
certos medios, sobre todo a televisión, do incremento do racismo
e do votos conservador: “Teño
unha casa de campo nunha vila
de 600 habitantes a 200 quilómetros de París. Alí, a única cousa
branca e negra que hai é o cu das

No caso de Deborah, os xornais falaron varios días de “asesinato” sen ningunha proba que o demostrase.

vacas e sen embargo Le Pen gañou as eleccións gracias ás súas
posturas contra a inmigración
africana e contra a suposta inseguridade que provoca”.
Recentemente, o Ministerio
español do Interior ofreceu unhas cifras que indicaban que unha boa parte dos detidos eran inmigrantes. Ocultou sen embargo
que o 90% das detencións realizadas contra eles non tiñan nada
que ver coa comisión de delitos,
senón que eran debidas á súa carencia de papeis.
Pánico no rural
Un caso máis próximo, o de De-

borah, a moza que apareceu
morta en Vigo, suscitou unha
onda de inseguridade e de peticións de man dura. Case dous
meses despois a policía aínda
non resolveu o caso, pero si confirmou que Deborah non sufrira
ningún tipo de violencia. A morte foi producida por causas internas, probabelmente pola inxestión de estupefacientes. Os
xornais, que durante días dedicaran gran espacio ao suceso, retiraron a información ao coñecer
os novos matices da investigación. As evidencias policiais non
cadraban coa liña informativa
sensacionalista desexada para
vender periódicos.

Tamén no rural galego, camiño da desertización, as noticias de
roubos –por máis que estes señan
menores e esporádicos– provocan
unha forte inseguridade, tanto pola idade das persoas que viven
neste entorno, como pola esaxeración da súa importancia.
Nestas mesmas zonas, fortemente emigrantes e nas que residen non poucos retornados, tamén
está xeralizada a crencia –froito
dos programas televisivos– de que
negros e mouros invadiron Galiza
e son os causantes de delitos sen
número. Como denunciou en
Francia Mouloud Aouit, probabelmente ningún deles viu un negro
ou un magrebí na súa vida.♦

As imaxes de
N O V I D A D E
Premio de ensaio

Sempre en Galiza do
Concello de Pontevedra

Carlos Velo
Miguel Anxo Fernández
O cineasta galego que levantou a admiración dos críticos
e cineastas Georges Sadoul, François Truffaut,
Gillo Pontecorvo, Lindsay Anderson...

A NOSA TERRA

pesar da repercusión que está a ter
en todo o mundo o
ascenso da extrema dereita en Europa, a ninguén se lle ocorre pensar
que neste vello continente somos todos fascistas e
bailamos ao ritmo de Le
Pen. E, moito menos, aos
árabes, que habitualmente manifestan unha predisposición á curiosidade, á información e á cultura. Sen embargo, se lle
damos a volta ao plantexamento, en Europa atopamos unha visión moi
estendida da cultura islámica segundo a cal todos
os musulmáns son fundamentalistas. Exactamente
esa (parece mentira) é a
visión monolítica (en
grao supino) desa xornalista italiana (á que se lle
supón unha importante
formación cultural) chamada Oriana Fallaci.
Fun lendo os artigos
de Fallaci a medida que
se foron publicando no
diario El Mundo logo do
11 de setembro. Aqueles
artigos son os que compoñen, agora íntegros, o
seu polémico libro La rabia y el orgullo. A xornalista retoma a escrita tras
dez anos dunha amarga
loita contra o cancro para, desde o seu apartamento de Manhattan,
descargar toda a súa carraxe e toda a súa rabia
contra o islam. O motivo
para facer público o seu
odio foron os atentados
contra as torres xemelgas
de Nova York. A súa resposta, que parte dunha
visión reducionista, monolítica e prepotente do
islam, é de tal contundencia (racista) que lembra
os plantexamentos do nazismo e os máis atrevidos
insultos e provocacións
da extrema dereita. Pero
o máis curioso é que, ideoloxicamente, o seu xeito
de pensar non se diferencia do que ostenta a quen
declara como o seu principal inimigo: Bin Laden.
Oriana Fallaci (que
no pasado foi correspondente nos conflitos de
Oriente medio) bota man
do insulto, da descalificación racial, dos siloxismos facilóns, e o seu
libro é unha provocación
agresiva, xenófoba, burda, etnocentrista e prepotente. Na Europa “superior” que defende
“non hai sitio para as
mezquitas”. Pois se a
Europa do futuro é a que
Oriana Fallaci propón,
eu, francamente, non
quero ser europeo.♦

