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‘Xa lles dei traballo
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(Páx. 36 e 37)
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cos candidatos
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O Prestige
acelera
o cambio
Importante descenso de votos do PP
A oposición estaría en condicións de gobernar
Aumenta o sentimento de galeguidade

¿E QUE?
A diversidade da imaxinación
Fina Casalderrey, unha das autoras máis prestixiosas da literatura
infantil, e Mirem Augur, gañadora do premio Euskadi 2002, publican
senllos títulos na colección ¿e que? que Galaxia edita en galego
en colaboración con
Editores Asociados.
Sentido do humor e
capacidade
desdramatizadora
no tratamento
da vida cotiá.

1º de maio:
Vigo
protagoniza
a maior
manifestación
do Estado
(Páx. 21)

AS

A manifestación
de Nunca Máis volve
desbordar as previsións
(Páx. 12 e 13)

Crónica dos Premios Max
(Páx. 30)

¿A que veu o
Papa a España?
(Páx. 6, 7 e 23)

REIVINDICACIÓNS DE

Nunca Máis non só teñen un
ton e unha posta en escena
inequivocamente cívicas, senón que ninguén é capaz de
obxectarlle nada ás súas demandas: selado definitivo e
rápido do buque; plano de
limpeza e rexeneración do
ecosistema danado e plano
económico de recuperación
dos sectores produtivos. O
propio Goberno opina que iso
é precisamente o que está a
facer. E, sen embargo, as manifestacións convocadas por
esta plataforma reciben as críticas máis acedas, tal que se
dun grupo ilegal se tratase. O
que se nega con esta atitude é
o dereito democrático elemental a defender o propio. A
pesar de todo, e contra vento
e marea, a capacidade de
Nunca Máis para mobilizar e
para xerar simpatía, seis meses despois da catástrofe, non
ten paragón en toda a historia
de Galiza. ¿Pódese cualificar
de fracaso unha manifestación de máis de 60.000 persoas, desprazadas a Santiago
baixo un tempo inclemente?
As críticas populares e o descolgue socialista, así como o
toma de postura dalgúns medios de comunicación, poñen
de manifesto un ancoramento
no pasado e unha inercia que
se contrapón aos novos sentimentos que aniñan na sociedade. As sondaxes mostran
que, máis alá do reconto puntual de concelleiros, algo se
está a mover no país.♦

Sintel, as claves
(Páx. 20)
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O PP ve reducidos considerabelmente os seus apoios

Cambio de tendencia no
electorado galego
Galiza vive un cambio de ciclo. Este é cando menos o resultado que mostra a sondaxe
que ofrecemos. O PP perde notábeis apoios e a oposición parece contar xa con adesións
suficientes para gobernar. De ser certa esta tendencia significaría que o Prestige e a
guerra se cobraron o seu prezo entre os conservadores, pero a mudanza da cidadanía
pode expresar tamén un cansanzo despois de varias maiorías populares consecutivas.
O 65,6% do total de consultados
pensa que Galiza ten moi pouco
peso no Estado. Tres de cada
dez votantes do PP están de
acordo con esta afirmación. O
sentimento de pertenencia a unha comunidade diferenciada é
tamén o máis alto dos vistos ata
agora en ningunha sondaxe. Se

Afortálase
a oposición,
mentres unha parte
dos votantes
tradicionais do PP
engrosa as bolsas
de indecisos.

anteriormente a maioría acostumaba a optar pola columna do
“igual galego que español”,
agora seis de cada dez optan polo “máis galego que español” ou
polo “unicamente galego”. Falta
saber canta influencia tivo nestas respostas o abandono no que
mantivo a Galiza o Goberno do
Estado durante mes e medio tras
o fundimento do petroleiro. O
sentimento de galeguidade, aínda que máis perceptíbel loxicamente entre os votantes nacionalistas, non pon de manifesto a existencia de grandes distancias entre os tres partidos, o
que mostraria a ausencia de liñas divisorias profundas na sociedade galega.
A respecto da evolución da

situación de Galiza desde os anteriores comicios autonómicos,
un 7,9% pensa que mellorou
moito, un 25% que mellorou algo, o 23,7 considera que non
cambiou, o 21,6 que empeorou
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O PP perde entre 7 e 9 escanos
que se reparte a oposición
De celebrarse agora unhas eleccións autónomas, o PP quedaría lonxe da maioría absoluta que é de 38 escanos. Na actualidade ten 41.
Segundo os resultados desta sondaxe, agora acadaría un máximo
de 34 e un mínimo de 32. O BNG pasaría dos 17 actuais a 22 ou
23. Un pouco por detrás ficaría o PSdeG-PSOE que a partir da
mesma cifra actual que o BNG pasaría a ocupar entre 20 e 22.♦

As vías de comunicación, o mellor valorado
A claridade na xestión dos cartos, o peor
O 81,4% dos entrevistados observa unha clara mellora nas infraestruturas viarias galegas desde os
últimos comicios autonómicos,
celebrados no 2001. A transparencia na xestión dos cartos públicos por parte da Xunta é o pe-

or percibido polos cidadáns pois
só o 17,6% considera que houbo
unha melloría neste aspecto.
Outros datos da mostra informan das previsións que fan
os galegos sobre o futuro. O
48,1% pensa que a situación

política vai mellorar, o 13,3 que
seguirá igual e o 18,1% que empeorará. A respecto da situación
económica a situación é menos
optimista. O 38,2% pensa que
irá a mellor, pero un elevado
34,5% opina o contrario.♦

Reparto de escanos de celebrarse agora unhas eleccións
autónomas (entre paréntese o resultado do 2001)
PP
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
Total

BNG

8 (12)
8-9 (9)
7 (8)
9-10 (12)

8
3-4
4
7

32-34 (41)

22-23 (17)

PSdeG-PSOE

(6)
(3)
(3)
(5)

8
5-4
3
6-5

(6)
(3)
(3)
(5)

20-22 (17)

Os nacionalistas superarían
os conservadores na provincia coruñesa

Forte descenso do PP
na Coruña e Pontevedra

Increméntase
o sentimento de galeguidade

As porcentaxes sobre voto válido outórganlle ao PP maioría absoluta
en Ourense, pero na Coruña veriase superado polo BNG. Tal dato sería absolutamente novidoso no panorama político galego.♦
Resultado por provincias (en porcentaxes sobre voto válido)

A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra

PP

BNG

PSdeG-PSOE

Outros

32,9
47,5
50,9
39,3

33,6
21,3
27,3
35,2

31,4
29,8
21,5
22,9

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

Menos do 30% dos consultados considera
a mellor opción que Fraga siga gobernando
O 28,5% dos entrevistados prefire a opción dun goberno popular con Fraga á cabeza. O
23,7 opta por un goberno presi-

Ficha Técnica
Empresa autora da sondaxe: Obradoiro de Socioloxía S.L.
Número de entrevistas:
1600 en toda Galiza.
400 por provincia.
Data de recollida das mostras: Entre o 19 de febreiro e o 6 de marzo.

dido polo BNG e un 20,6 decántase por un socialista. Queda no ar un elevado 27,2% que
rexeita as tres opcións.♦

O sentimento de galeguidade
é, segundo esta enquisa, o
máis alto dos mostrados ata
agora por estudios semellantes. O 39,1% dos entrevistados considérase máis galego
que español e o 19,4 só gale-

go. En conxunto, seis de cada
dez consultados móstrase
máis proclividade a opción
galega. A postura que iguala
ambas identidades, tradicionalmente maioritaria, baixa
♦
nesta sondaxe ao 23,8.♦

O 65,6 % considera
que os problemas
galegos pesan
pouco no Estado
O 31,5% dos que votan PP
comparten esta opinión
Unha maioría clara de entrevistado, o 65,6%, xulga que os problemas de Galiza teñen escaso peso e
preocupan moi pouco o Goberno
central. O 27,3% é da opinión
contraria e un 7,1% non se decanta por ningunha das dúas opcións.
Se observamos o resultado a
esta mesma pregunta tendo en conta a opción electoral dos entrevistados, chama a atención que o 31,5%
dos votantes do PP son da opinión
de que Galiza ten escaso peso na
política española. No caso do BNG
esta porcentaxe ascende o 90,8% e
no do PSOE ao 77,9%.♦
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A porcentaxe de indecisos supera o 25%

Pacto obrigado entre BNG e PSOE
RUBÉN VALVERDE
Lois Pérez Castrillo está en condicións de renovar a alcaldía en caso de que o PSdeG-PSOE estea disposto a pactar. En principio os inquéritos agoiran que os nacionalistas serían a primeira ou segunda
forza da cidade, aínda que coa porcentaxe de indecisos máis alta de
Galicia, de máis do 25%. Esa bolsa de votantes podería pasar a engrosar os números do PP. Sen embargo, as únicas posibilidades de
goberno dos populares pasarían por buscar un máis que improbábel pacto cos Progresistas Vigueses do ex-alcalde Manuel Soto.
O actual rexedor presenta como principais logros de xestión a humanización e peonalización das zonas do Calvario,
do Naútico, a praza da Independencia e do Progreso, comezouse co proxecto de aparcadoiro subterráneo de Colón,
aumentouse o tamaño do túnel
subterráneo de Beiramar, incrementouse a participación
cidadá das parroquias e melloráronse os servicios sociais,
coa creación de comedores escolares. Ademais, Lois Pérez
Castrillo mantivo un pulso coa

autoridade portuaria para impedir 120.000 metros cadrados
de aterrado no areal, que suporían “unha agresión para os
sectores productivos da ría e
para o medio ambiente”, segundo distintas organizacións
ecoloxistas. O caso está nestes
momentos tramitándose no
xulgado.
A principal eiva coa que
conta o goberno do BNG foron
as discusións que xurdiron cos
seus socios do PSOE. En moitos casos esas discusións quedaron patentes nos plenos mu-

unha campaña onde conta con
moitos factores en contra. En
primeiro lugar, porque Vigo foi
unha das cidades onde maiores
mobilizacións se rexistraron ao
longo destes catro anos contra
as políticas do PP. As concentracións durante a Folga Xeral,
as promovidas pola Plataforma
Nunca Máis e contra a guerra
en Irak reuniron nas rúas da cidade a máis de cen mil persoas
cada unha delas. Incluso o Primeiro de Maio rexistrou un
maior número de manifestantes
en Vigo, que en Madrid ou Barcelona. En segundo lugar, porque o alcalde do PP que gobernou hai dúas lexislaturas, Manuel Pérez, deixou unha mala
imaxe do partido na cidade,
non sacando adiante nin un só
proxecto.
Por estes motivos, Corina
Porro está a basear a súa campaña nas súas boas relacións e ca-

Concelleiros en anteriores
comicios
1999
PP
BNG

1995

11
8

15
4

PSdeG-PSOE

7

8

PROVI

1

-

nicipais. Algúns proxectos non
se puideron sacar adiante por
falta de acordos. Os cidadáns
tamén consideran prioritario os
problemas de tráfico e de aparcadoiro, sobre os que hai pouca capacidade de manobra debido á planificación da cidade.
O PP presenta como candidata a unha das súas “caras
amábeis” -igual que en Pontevedra con Teresa Pedrosa-. A
ex-conselleira de Asuntos Sociais, Corina Porro, afrontará

Corina Porro, candidata do PP
‘O anterior goberno foi un reino de Taifas’
¿Que aspectos resalta do seu a afirmación do alcalde de que Cando estivo o Ministro Álvao dará a coñecer no seu día e rez Cascos na cidade, pediulle
programa electoral?
O máis importante para o que agora o ten baixo chave. ao alcalde que formulase soluEu pretendo sa- cións para a estación deste
PP é a cidadanía.
car o PXOU co AVE e tamén para o do correEmpecei a trabacoñecemento e doiro Atlántico, e non obtivo
llar no programa
on é normal
consenso de to- resposta. Por outro lado tamén
cando en xullo
dos os partidos e queremos darlle prioridade a
souben que ía ser que nunha cidade
parroquias da unha nova comunicación co aecandidata. Para
do
tamaño
de
Vigo,
roporto. En canto ao tráfico incidade.
confeccionalo
O tráfico e terno, penso que o concello non
púxenme en con- tan só o 12% dos
os problemas lle deu solución ao servicio pútacto cos diferende aparcamen- blico de autobuses. Nestes cates colectivos so- cidadáns utilicen
ciais da cidade,
to son a primei- tro anos incrementáronse as
co fin de propi- o transporte público ra preocupa- subvencións a Vitrasa pero o
ción dos vigue- servicio non mellorou. Non é
ciar unha partici- de cote.
ses. ¿Que ac- normal que nunha cidade do tapación real. O
tuacións teñen maño de Vigo, tan só o 12%
paso seguinte foi
previsto para dos cidadáns utilicen o transbuscarlle viabilidarlle solución? porte público habitualmente.
dade social e
Somos conscientes de que Iso débese a que non é un sereconómica aos proxectos. Para
iso é necesario un xiro de 180 non hai variñas máxicas pero si vicio axeitado. Nin sequera cose poden ofrecer solucións para munica as parroquias co hospigrados na xestión municipal.
tal. Se perdes un
mitigar
estes
¿En que sentido?
autobús non me
Cómpre modificar a organi- problemas. En
nha
vez
parece normal
primeiro
lugar
zación interna do Concello paque teñas que
ra funcione con eficacia. Pro- hai que falar das
agardar 45 mipoñemos crear seis grandes comunicacións construído o
nutos a que pase
áreas de xestión e descentrali- externas da cida- embarcadoiro
outro.
Outras
Queremos
zar os servicios. Sempre apos- de.
que
tando polo público e non por que se reforme o dos trasatlánticos e medidas
propoñemos son
montar unha empresa, tal e co- trazado da autoa creación de
mo veñen afirmando outros vía Vigo-Porri- os 120.000 metros
prazas de
candidatos. Penso que cunha ño, máis coñecicadrados previstos, máis
aparcamento e
reestructuración interna conse- da como Vigomáis baratas. En
guiríamos sacar adiante a mo- Touriño, aínda non se vai aterrar
12 viais princirea de expedientes que están que prefiro non
nin
un
metro
máis”
pais incremenparados cada ano. Para iso só falar do pasado.
taremos a vixisería necesaria a creación dun Tamén lle pedilancia policial.
organigrama e a partir de aí co- mos ao MinistePara iso incormezar a traballar. Outro aspec- rio de Fomento
poraremos 100
to básico é crear un Plan Xeral información sode
Ordenación
Urbana bre o AVE Vigo-Ourense que novos policías locais. Coa ex(PXOU). Paréceme lamentábel nós apoiamos plenamente.
Continúa na páxina seguinte

‘N

PACO VILABARROS

‘U

pacidade de negociación cos
distintos sectores sociais. Proba
diso é a súa oposición a facer
novos aterrados, a súa sensibilización cos problemas das mulleres maltratadas ou as críticas
que lle fai ao trazado da autovía
Vigo-Porriño.
O PSOE, pola súa banda,
leva como cabeza de lista ao
independente Ventura Pérez
Mariño. Paradoxalmente a súa
principal baza é a de presentar
unha lista practicamente nova,
no intento de distanciarse do
equipo de Carlos Príncipe. Sen
embargo, non é demasiado coñecido polos cidadáns -arredor
dun 60%-, e semella estar bastante desconectado da realidade viguesa. O politólogo e especialista no PSdeG-PSOE,
Fernando Jiménez Sánchez non
lle agoira bos resultados. “Non
sae nos medios e cando aparece
e para dicir algo na súa propia
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Como todas as semanas este periódico dirixiuse aos
tres principais candidatos
para recabar as súas opinións. Apesar dos insistentes requerimentos, A Nosa Terra non pudo conseguir as declaracións do candidato do PSdeG-PSOE,
Ventura Pérez Mariño.♦

tensión de Vigo a dotación actual é insuficiente.
O aterrado do Areal levantou unha nova polémica na última semana. ¿Apoia vostede
novos aterrados?
Non. Apostamos por un plan
de recuperación do litoral. Queremos facer un paseo ao longo
da costa para gozar máis do
mar. Nalgúns tramos, como no
porto, ese paseo iría máis para
dentro, debido ao carácter industrial e económico da zona .
Pero para iso é necesario elaborar un PXOU en condicións e
non baixo chave. Unha vez
construído o embarcadoiro dos
trasatlánticos e os 120.000 metros cadrados previstos, non se
vai aterrar nin un metro máis.
Nin agora, nin nunca. O que hai
que facer é reordenar o espacio
do porto de xeito racional e levar parte das empresas para solo industrial novo.
Algunhas das últimas enquisas afirman que aínda
que sexa o partido máis votado, non podería gobernar en
solitario. ¿Que opina dos
pactos?
Procurarei gobernar en solitario. O pacto entre o BNG e
PSOE non foi estábel. Houbo
loitas internas que converteron
o Concello nun reino de Taifas.
Ese non é o xeito de defender
os intereses da cidade. Ata agora as enquisas dan un número
moi alto de indecisos que eu
penso que son os que nos poden
levar a gobernar en solitario.
¿Quere dicir con iso que
non pactaría con Soto en caso
de precisar dos seus votos?
Estou convencida de que
vou a gobernar en solitario e
que non vou precisar de ninguén. Por iso non penso nos
pactos.♦

PACO VILABARROS

contra”, comenta. Das súas listas forman parte sen embargo
afiliados históricos, como o exconcelleiro e número dous Miguel Barros.
Outras candidaturas, como
as dos independentes Manuel
Soto (Progresistas Vigueses)
ou Maite Fernández (Converxencia por Vigo), teñen posibilidades de entrar na corporación. Unha alianza que os incluíse, sobre todo a Soto, sería
a única fórmula que permitiría
a Corina Porro acceder á alcaldía. De todos os xeitos, todos
os inquéritos semellan apuntar
a que será necesario un novo
pacto entre o BNG e os socialistas e que de aí sairá o novo
goberno municipal.♦

Lois Pérez Castrillo, candidato do BNG
‘Vigo tamén pode ser unha cidade humana’
¿Cales son os eixes básicos do
seu programa electoral?
A filosofía do programa
electoral do BNG pódese resumir nunha frase: queremos que
Vigo non sexa só unha cidade
para traballar, senón que ademais sexa unha cidade atractiva
para vivir, que ofreza bos servicios públicos, espacios para o
lecer, equipamentos culturais e
deportivos, en resume, calidade
de vida. Preocúpanos o desenvolvemento económico de Vigo
e por iso no noso programa facemos fincapé na creación de
novos parques empresariais ou
na colaboración entre institucións e axentes sociais na procura de mellorar a formación
dos traballadores e explorar novas áreas de emprego. Pero queremos que o crecemento económico de Vigo non vaia en detrimento do noso patrimonio natural. A protección da ría é fundamental para garantir un desenvolvemento sostíbel. Ademais,
nestes catro anos de goberno
conseguimos
instalar
na
conciencia cidadá un sentimento máis favorábel ás políticas de
peonalización de rúas e de humanización dos espacios públicos. Dado ese paso inicial, queremos estender os nosos proxectos de rexeneración urbana a zonas máis amplas, como Teis,
Bouzas ou Coia. O BNG tamén
mellorou o transporte urbano,
estendeu o saneamento e impulsou a creación de comedores escolares. Propoñémonos ir máis

alá, centrando especialmente a car a que se refería con esta
nosa atención en servicios que afirmación?
En primeiro lugar, o docucontribúan a que os vigueses
poidan compatibilizar a súa vida mento do PXOM non está baifamiliar coa laboral: construín- xo chave. Cando o equipo redo máis escolas infantís munici- dactor o entregue será revisado
pais, ampliando os servicios de polos técnicos municipais antes
de pasar a dispoatención
aos
sición dos cormaiores e ás perporativos.
O
soas discapacitaueremos
PXOM é un dodas,
dándolle
que
o
crecemento
cumento esenmaior relevancia
cial para o futuro
aos programas
económico
da cidade. Debeorientados á inserción laboral de Vigo non vaia en mos aprobalo
con urxencia e
das mulleres e
detrimento do noso co maior grao de
dos novos.
consenso posíA oposición
Calquera
acúsao de non patrimonio natural” bel.
pode compartir a
ter
grandes
idea de que a
proxectos para
campaña electoesta lexislatura,
ral non é o mede rebaixar as
expectativas con respecto a llor momento para debatelo.
Parece máis prudente afrontar o
hai catro anos.
É curioso que o PP diga iso debate sobre os aspectos concando as súas propostas electo- cretos do Plan tras as eleccións,
rais apóianse no traballo desen- nun ambiente máis proclive ao
volvido polo BNG nestes catro entendemento.
Outro dos ataques que reanos. Por exemplo, cando falan
de crear solo industrial non es- cibe por parte da oposición é
tán máis que recollendo o froito o de privatizar servicios.
O BNG non só non privatidas nosas conversas coa Zona
Franca e co IGVS; cando falan zou servicios, senón que realide crear unha zona verde en zou as ofertas de emprego púTeis están aproveitándose do la- blico máis amplas da última
bor realizado por nós na Xeren- década. En catro anos, o PP
cubriu 36 prazas de funcionarios
cia de Urbanismo
As súas declaracións sobre municipais, o BNG convocou
que ten baixo chave o plano case duascentas. Iso demostra a
xeral de ordenación urbana nosa preocupación por dispor
serviron como fonte de crítica duns servicios municipais supara a oposición. ¿Pode expli- ficientemente dotados para

‘Q

atender as demandas cidadás.
¿Que proxectos non puido
facer por falta de apoio do
PSOE nesta lexislatura?
O acordo de goberno co
PSOE fixo posíbel que sacásemos adiante moitos proxectos beneficiosos para Vigo e cando foi
necesario buscamos consensos
máis amplos para que ningunha
obra básica para a cidade quedara paralizada. A falta de apoio do
PSOE impediumos poñer en
marcha unha planta de tratamento e reciclaxe de residuos. No
próximo mandato tentaremos de
novo de impulsar ese proxecto.
¿Como valora o pacto co
PSOE en liñas xerais?
As nosas relacións co PSOE
non foron todo o distendidas
que quixeramos, o cal hai que
apoñelo ás continuas liortas internas que sufriu e segue sufrindo ese partido. Os problemas no
seo do PSOE dificultaron o traballo. Foi a cohesión e fortaleza
do BNG o que facilitou que o
goberno permanecese unido ata
o final. En calquera caso, os cidadáns deben saber que, a pesar
das lóxicas discrepancias que
pode haber nun goberno de coalición no que existen sensibilidades distintas, conseguimos
aprobar catro orzamentos, cousa
que o PSOE non conseguiu realizar durante o tripartito e que
tampouco o PP foi quen de facer
nin con maioría absoluta, e ademais acabamos executando todos os grandes proxectos que figuraban no pacto de goberno.♦

Felipe González

Chámanlle José
María Az porque no
intre no que o locutor
anuncia: “E agora vai
falar o presidente do
Goberno, José María
Az...” todo o mundo
apaga o televisor.

Hai que ver que
recuada a de Touriño
e Bugallo, alcalde
santiagués. Pensando
que a manifestación
de Nunca Máis ia ter
pouca xente, mandan
os segundos e
anuncian o seu
distanciamento da
plataforma. Axiña
que ven que hai 50
mil persoas, a pesar
da manta de auga,
rectifican e din que
eles están cos
manifestantes, por
suposto, de primeiros,
faltaría máis. Xa o
dicía o José Afonso:
O povo é quen máis
ordena.

Listo estivo o Papa.
Logo de promocionar
varias guerras, faise
pacifista a última
hora, coa do Irak.
Pasará a historia case
como un novo Xoán
XXIII. Algo que non
soubo facer Fraga,
que pasará aos libros
como o home que foi
de caza cando o país
máis o precisaba.

Anúnciase o Corte
Inglés cos beizos
salchicha de Gwyneth
Paltrow. Un erro. O
bonito era a súa
ollada fresca que na

O

papa Xoán Paulo II, milagrosamente
revivido, fixo a súa quinta visita pastoral a España. A razón fundamental foi
alentar á Igrexa Católica en España –que anda
de capa caída– con palabras como “Pódese ser
moderno e fondamente fiel a Xesus Cristo”.
Non viña “resolver ningún problema serio”,
como recoñeceu o xesuíta Inazio Arregi, director dos Servicios Informativos Internacionais
de Radio Vaticana. Falou da paz e da identidade cristiá do pobo español, encandilou a
600.000 mozos, engadiu cinco novos santos
ante un millón de fieles en Madrid e provocou
unha vaga de simpatía e agarimo sen precedentes nun país desenvolvido e secularizado.
Pero non veu excomungar a Aznar nin lanzar
anatemas, nin sequera foi moi raiante lembrando a doutrina moral aos fieis católicos.
Non faltou o multitudinario encontro cos
mozos, un dos aspectos que máis ilusionan a
Karol Wojtyla en todas as súas viaxes. “Son un
mozo de 83 años”, escoitámoslle dicirlles en
Catroventos. Fíxolles alí unha invitación a vivir
unha fe máis comprometida e a facer unha seria
aposta pola paz. “As ideas non se impoñen, senón que se propoñen”; unha boa idea tamén para que a tomen en serio os dirixentes da Igrexa.
A visita chegaba nun momento particularmente delicado. Viña a un país católico, cun
goberno que presume de moi católico, pero que
desoíu unha das chamadas máis dramáticas do
pontificado de Xoán Paulo II, “Nunca máis a
guerra!”, e apoiou unha campaña non autorizada pola ONU e contra a vontade do propio pobo. Ademais, o Papa chegaba no medio dun
proceso electoral con non pouca crispación. Algúns preguntabámonos ¿Atreverase a recriminarlle a Aznar a súa desobediencia como fixo
co cura-poeta-ministro Ernesto Cardenal na Nicaragua sandinista? Vimos que non; mesmo no
encontro privado na Nunciatura, falaron... da
familia. Pola contra, o presidente Aznar e señora acompañaron ao Papa en todo momento
chupando cámara todo o que puideron.
De calquera xeito, tanto co merecido tirón de orellas a Aznar como sen el, esta podía ser unha visita incómoda para o católico
goberno do PP, que, en troques, este tentou
aproveitar politicamente, coidando a organización con miles de efectivos, e dando unha
amplísima cobertura informativa en RNETVE. Arzalluz acusou aos bispos de facer seguidismo de Aznar tentado influír nas eleccións coa visita do Papa; fixo tamén unha interpretación personal das súas sobre alonxarse dos “nacionalismos exacerbados”, asegurando que “do que se teñen que apartar é de
Aznar”. Tamén Artur Mas, o novo líder de
CIU, dixo que quen ultimamente practica ese
“nacionalismo exasperado” é o PP.
O claro posicionamento do Papa pola paz e
contra a guerra do Iraq, foi valorado moi positivamente nos meses pasados pola meirande par-

ANA PILLADO
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Luces e sombras na visita
do Papa a España
VITORINO PÉREZ PRIETO

A visita de Xoán Paulo II chegaba en mal momento para o
PP ante a súa política pro-bélica. A utilización dos medios
de comunicación públicas amortiguou a contradición.
te dos medios de comunicación (“o líder mundial máis valorado”, “impulsor da paz”...) e pola esquerda política. Pero Xoán Paulo II só tivo
un breve encontro privado con Zapatero, do que
trascendeu que ambos se felicitaron mutuamente polo seu posicionamento contra a guerra.
Un aspecto xustamente criticado por algúns comentaristas foron as declaracións do
papa na praza de Colón, ante un millón de
persoas, sobre a presunta identidade entre ser
español e ser católico. A moitos soábannos ás
consignas do vello nacionalcatolicismo, incompatíbeis co pluralismo que hoxe reina en

España e en Europa. Con todo, o calor popular seica contrastaba coa frialdade dos vip do
goberno e da política, diplomáticos extranxeiros, aristócratas... “As palabras evanxelizadoras deste polaco incombustíbel no prenden igual nuns e noutros –dicía agudamente
o comentarista de El Mundo; o calor humano
non alcanza a quen se considera parte da élite. Non sucumben ante as palabras conciliadoras do representante de Deus”.
■ LUCES E SOMBRAS DUNHA VISITA. A visita do papa é motivo de ledicia e de inquedanza

Cartas

Sobre ‘O lapis
do carpinteiro’
A min tamén me sorprendeu que a
pre-estrea da película baseada en
“O lapis do carpinteiro” fóra na
versión castelán. Din por suposto
que a proxección en Vigo sería na
nosa lingua. Logo, déuseme unha
explicación técnica, allea a toda
intención estraña, que considerei
suficiente. Tamén pensei que habería en circulación máis copias
das que hai en galego. Nos créditos debería aparecer o título orixinal da obra literaria, é dicir, “O lapis de carpinteiro”, publicada, como é sabido, por Edicións Xerais.
Isto todo que digo non é a xeito de
ex-culpación, senón a verdade.
Está de máis, pois, a referencia
que se me fai na carta asinada por
“Redes Escarlata” e publicada no
pasado número de A Nosa Terra, e
que figura tamén nun manifesto
da mesma autoría. A igual que res-

pecto moito ese colectivo, entendo que hai que ser un pouco máis
coidadoso nas alusións persoais
antes de liquidar pola brava a decencia da xente.
Os detalles, a corrixir en diante, non poden embazar o fundamental: Estamos ante unha moi
boa e fermosa película. Oxalá sexa tamén un chanzo decisivo no
agromar dunha cinematografía
galega. E este filme é froito principal do extraordinario esforzo de
Antón Reixa e da súa imaxinación
comprometida como poucas co
futuro da lingua, da que dou proba en Rompente, Os Resentidos,
Mareas Vivas e tantas outras valentes iniciativas. Quen coñeza un
pouco o cine, sabe que hai que ter
moita forza e decencia para aventurarse na realización de “O lapis
do carpinteiro”, feita desta maneira, en Galicia e por un equipo formado en Galicia. E o resultado é
unha ourivería de emocións, unha
luzada na memoria histórica e un

abaneo das conciencias, que pertence, con orgullo, ao patrimonio
cultural da nación galega. Aproveito para agradecer a este xornal
a ampla e xenerosa información
encol do filme.♦
MANUEL RIVAS
(A CORUÑA)

Encontro
con Ventura
Pérez Mariño
Hoje dia 1 de Maio ao remate da
manifestaçom de Vigo, tropeceime com o n.º 1 da candidatura do
PSOE à alcaldia de Vigo e nom
pudem passar sem comentar-lhe, e
queixar-me do surpreendente que
para mim fora, que num diário da
cidade, saíra o dia 25 de Abril, um
encarte do PsdeG-PSOE, de 8 folhas, com a candidatura do concelho de Vigo e o programa comentado assim como as actuações mais

salientáveis de esse partido para a
cidade; e o que chamava poderosamente a atençom na publicaçom
do encarte, era: ser único e exclusivamente em castelám, e nom só
isso, nom existir em todas as oito
folhas nem a mais mínima referência programática à Galiza, à sua
língua e a sua cultura.
Na conversa com o Sr. Ventura, sobre a inserçom respondeme: “que a decisom da publicaçom é a língua da mesma foi
cousa dele”. Fago-lhe um comentário sobre a Galiza, a sua língua e
cultura, e responde: “que para ele
tam língua da Galiza é o espanhol
como o galego, e tam própria umha como outra”, mas... “que ele
nom pensa fazer nada a prol do galego”. Comento-lhe (o candidato e
juiz excedente) “que ele nom fala
como cidadão particular senom
como candidato dum partido a
umha cidade galega, e que na Galiza hai leis como o Estatuto de
Autonomia ou a Lei de Normali-
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a un tempo. Non é doado posicionarse claramente sobre este papa, cunha personalidade
moito máis poliédrica e complexa do normal. É
un líder moral e relixioso admirado, escoitado e
querido por moita xente. Pero, o aplauso polo
seu non a guerra e outras posturas sociais internacionais, non pode ocultar a súa intolerancia e
falla de apertura a visións novas no seo da Igrexa; e isto último fai sufrir a moita xente, sobre
todo “da casa”. Ademais, unha visita papal é
sempre un feito ambiguo, como recoñecía recentemente o teólogo Xabier Pikaza en El Mundo, que poñía varios reparos a esta visita: 1) Reparo político, porque aínda que o Papa se di “representante do Mesías dos pobres”, ven como
xefe do Goberno do Vaticano, con poder político, recibido polos reis e os potentados. 2) Reparo eclesial, porque aínda que o Papa é bispo de
Roma e signo da unidade católica, de feito “non
ven compartir, senón a exercer unha potestade
‘suprema, plena, inmediata e universal’ (CIC,
331)”. 3) Reparo pastoral, porque, aínda que representa a moitos católicos que seguen, máis ou
menos fielmente, as súas directrices institucionais e morais, outros, “aceptándoo como signo
de unidade católica e queréndoo como irmán,
temos unhas opinións distintas sobre temas de
vida e comuñón cristiá”. Con Pikaza, eu tamén
teño que dicir que “amamos á Igrexa, pero sentímonos libres para seguir pensando e facendo
as cousas dun modo distinto, buscando a fraternidade desde abaixo”.
■ “SEREDES AS MIÑAS TESTEMUÑAS”. Este
era o evanxélico slogan da viaxe, escollido sobre todo polas relixiosas e relixiosos que viña
canonizar, tres monxas e dous curas. Desgraciadamente ningún leigo, aínda que o papa falou da
“excelencia da familia”, como fai habitualmente. Sen deixar de cuestionar os procesos de canonización, polos altos custos que supoñen e a
manipulación da que son obxecto, compre dicir
que, neste caso, tratábase de boa xente. As tres
monxas son mulleres crentes e servidoras, de vidas moi sinxelas: a sevillana Angela de la Cruz,
a “madre Angelita” (1846-1931), fundadora das
Irmás da Compañía da Cruz, institución nacida
para atender aos máis pobres; Genoveva Torres
(1870-1956), unha inválida fundadora das Relixiosas Anxélicas, para coidar das mulleres
maiores que viven soas; e a madrileña Madre
Maravillas (1891-1974), unha monxa carmelita
reformadora que quixo que o convento volvera
aos planteamentos de Santa Teresa de Jesús.
Os dous curas son o xesuíta José María Rubio, “apóstolo de Madrid” (1864-1929), un home sinxelo que simultaneamente foi un místico
e tivo un forte compromiso social nos barrios
periféricos máis pobres da capital; e Pedro Poveda (1874-1936).

en Linares (Xaén). Familiarizado
vai canonizar o Papa destaca, para min, un home bo e un cura sann aspecto desde neno cos problemas dos
obreiros das minas, vai ao seminato que coñecín e lin hai anos: Pexustamente
rio de Guadix e faise cura. Empedro Poveda, que dixo unha das
za un labor educativo e evanxelifrases máis redondas que puido
criticado
foron
zador cos pobres do barrio das codicir un crente: “Eu crin e por iso
falei”, ou como dixo noutra oca- as declaracións vas, fundando as “Escuelas del Sagrado Corazón”; convencido da
sión: “Crer ben e enmudecer non
é posible”. El tomouse isto tan en
do papa sobre importancia fundamental da educación no desenvolvemento de
serio, que morreu polo que cría.
a presunta
aquela xente, aplica alí os métodos
Viviu tan a fondo a súa fe cristiá,
da Escola Nova: ensino personalique chegou a dar ata a propia viidentidade
zado, metodoloxía lúdica, etc. Peda antes de renegar a ela, coma os
ro non todos entenden a súa activigrandes mártires (“testemuñas”).
entre ser
dade social pacificamente revoluUn malfadado día de Xullo do 36
español e ser cionaria, ten problemas e debe irse
en Madrid, prendérono polo feito
ata da mesma diocese de Guadix,
de ser un cura coñecido. Á mañá
católico.
indo parar ao outro extremo da peseguinte atoparon o seu cadáver
a Covadonga. Alí segue
con varios disparos.
Soábannos a nínsula,
afondando na función social da
Pedro Poveda non era precisaeducación e na necesidade de mesmente un perigoso cura fascista,
nacionaltres e mestras ben formados, publique habelos hóuboos... Era un cucatolicismo” cando diversos estudios sobre a
ra pacífico que, no medio dos temproblemática educativa e a formapos conflictivos e violentos que lle
ción do profesorado.
tocou vivir, repetía constantemenPoveda preocúpase, particularmente, da
te a súa chamada á non violencia, convencido
de que esta nunca soluciona as cousas. Ademais formación cultural das mulleres. De volta a
de home de fe, era un home de paz (“A afabili- Xaén, funda a Institución Teresiana, con Jodade e a dozura conquistan o mundo”, dixo en sefa Segovia, a súa principal colaboradora
1935) amante da xustiza (“Estimo a xustiza tan- nesta tarefa e primeira directora xeral da Insto como a vida”, dixera vinte anos antes); tamén titución. Logo seguirá ese traballo en Madrid,
un bo humanista (“Hai que demostrar con feitos onde atopará a morte, posiblemente por parte
que a ciencia irmanda ben coa santidade de vi- da mesma xente a que el quixo sempre axuda”, dixo en 1932) e un gran pedagogo, impul- dar; non era estraño, pois outro tanto lle pasasor dun maxisterio innovador (“Pídovos un sis- ra a un tal Xesús de Nazaré séculos atrás. A
tema novo, un método novo e uns procedemen- obra de Pedro Poveda estendeuse pouco a
tos novos”, dixera xa en 1915). Nacera en 1874 pouco por todo o mundo.♦
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Xosé Lois
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públicos à língua e cultura do país, e fere as pessoas no mais íntimo e com altanaria”. Remata.
“essa é a tua opiniom, eu vou defender e aplicar a minha”.
Falou sempre em castelhano
de Madri. e sobre isso da língua fizera-lhe um apontamento sobre o
seu desconhecimento, e diz: “yo
hablo solo espanhol que es lo que
se y que es también lengua de Galicia, y la única que tenemos la obligación constitucional de conocer”.
Ia-me bastante zangado e a uns
quinze metros de ali, estavam uns
velhos conhecidos, entre eles um
sindicalista da UGT, membro da excelente base popular que tem o Psoe
que observara a cena na distáncia, e
diz-me: “que Alexandre, que tal
com o Ventura?” digo-lhe: “mas esse home é um demo para a cultura
galega”, e ele que me conhece dixome: “nom o sabes tu bem, até onde
despreza a cultura galega e o galego” Digo-lhe: “ logo o povo galego, o povo trabalhador é-lhe des-

Chiste de Gila. Tres
guichos están
mallando nun cuarto.
Eu paso por alí e
dubido: ¿Métome,
non me meto? Por fin
decido meterme e
vaia malleira que lle
demos entre os catro.
(Dedicado aos
indecisos que non
saben se apoiar a
Cuba ou os Estados
Unidos).

Di Vargas Llosa que
as utopías rematan en
catástrofe. Responde
Vázquez Montalbán:
“O descrédito das
utopías é unha
estratexia cultural da
dereita máis
intelixente”.

■ PEDRO POVEDA, CRENTE AFOUTADO E
PEDAGOGO ANOVADOR. Entre os santos que

zaçom, e outras que ademais de
calificar a língua galega como a
própria do país, sinalam umhas
obrigas para os poderes públicos e
autoridades (nom para os cidadaos
particulares) de defender e promover a língua e cultura galegas, e o
sr. Mariño está a dizer que el como
poder público, como autoridade,
nom vai fazer nada disso. Comento-lhe o da obediência às leis,
e di: “que ele está com a Constituiçom, e que as leis que citara,
nom as comparte em absoluto”, e
agrega, “ninguém está obrigado a
compartir todas as leis”, e que essa é a sua posiçom e que “a defenderá desde a alcaldia”.
Digo-lhe: “nos cartazes apresenta-se como o candidato de todos, e chega este ponto de pura
sensibilidade democrática, e resulta que nom é o de todos, pomse do lado dos poderosos, pomse em contra deste povo, santifica a opressom e as dificuldades
de todo tipo desde os poderes

fotografía
promocional aparece
case tapada. A
cambio refórzase o
implante de silicona,
fuciño de parrulo, de
volume mal repartido,
beizos cara adiante,
non altos, como os
naturais, de carne.

prezável”; diz-me: “nom, é-lhe insuportável, onte na convençom de
Compostela de candidatos até o Paco Vazquez, dixo: –Muy bien Mariño, muy bien, tu coherencia es un
ejemplo para todos nosotros”.♦
ALEXANDRE BANHOS
(VIGO)

Oportunidade
perdida
AAsociación para a Recuperación
da Memoria Historica lamenta a
oportunidade que perdeu o papa
Xoán Paulo II para realizar un xesto simbólico de recoñecimento das
vítimas republicanas da guerra civil e ter dado así coherencia e consistencia ao seu discurso sobre a
paz e a reconciliación. A canonización ao sacerdorte xienense Pedro
Póveda Castroverde tería sido a
oportunidade para que a igrexa católica tivese perdonado e pedido
perdón pola colaboración que tivo

coa ditadura franquista e ter recoñecido así aos milleiros de familias que buscan aínda aos seus seres queridos, desaparecidos na
guerra civil e na posguerra.
Hai apenas un mes que a asociación remitiu a todos os bispos e
arcebispos españois unha carta na
que se solicitaba que a igrexa perdonase e pedise perdón, que se
abrisen os arquivos do Vaticano relacionados coa guerra civil, que se
retiren das igrexas de moitas vilas
e cidades as placas que ensalzan e
lembran os caídos franquistas e
que se incluíse un recoñecemento
das vítimas republicanas e dos seus
familiares nun sermón que fose lido en todas as igrexas españolas.
Como na súa relación con outros acontecementos históricos que
ensombreceron a súa historia, o Vaticano e a igrexa católica española
preferiron mirar cara outro lado.♦
ASOCIACIÓN PARA A
RECUPERACIÓN DA MEMORIA
HISTÓRICA

Os gobernos
gobernan coas
enquisas na man.
¿Que preocupa o
terrorismo? Pois
declaración do líder
sobre o tema e
anuncio de medidas
inmediatas. ¿Que
preocupa a
inseguridade cidadá?
Pois o mesmo. ¿Que
preocupa o paro? Ah,
pois aí si que non hai
nada que dicir, nin se
toman decisións con
urxencia, nin se fala
de cortar de raíz o
problema. ¿Onde
queda a seguridade e
a boca chea que usan
para os outros
asuntos? ♦
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Ópera
BIEITO IGLESIAS

S

on días de repasar as aliñaciós dos partidos
que concorren ás municipais. Teño certa
facilidade neste tipo de recontos polos
moitos anos de afeizón balompédica. Sei de
carretilla varias célebres formaciós, empezando
pola selección que humillou á Rusia atea, con tres
galegos na lista: Suárez, Amancio e Marcelino.
Así e todo, conservando na memoria auténticas
insignificancias do futebol –Babiloni,
Mingorance...–, estou seguro de que axiña esquecerei o nome dos concelleiros postulantes ou elixidos da cidade na que vivo e voto (de sacado o
do meu parente Xosé Manuel e o do amigo
Xocas). E isto porque a política, desprovista de
toda épica –está por baixo das ridículas epopeias
desportivas–, vén sendo hoxe unha profisión cin-

Mándanos a túa viñeta,
caricatura ou debuxo

centa anque ben remunerada, un teatro
sobreactuado cando chegan as elecciós. Vou ó caso de que atopei, na candidatura do PP auriense, a
un minusválido. Quero dicir a un minusválido
que se presenta en canto tal, segundo se desprende da intervención do alcaldable Cabezas, que lle
dedicou unhas palabras agarimosas ó candidato
discapacitado. Dunhas noutras, os baldados imos
entrando en relixión e xa non é sen tempo. Nas
páxinas de Relax dun diario aparece este
anuncio:Joven minusválido se ofrece como
compañía sexual de mujeres. Os dominios do sexo e da política (ou sexa, do diñeiro) deben ser
conquistados por calquera que desexe pintar algo
no Nation Building. Ben está a televisión (o éxito
de Mariano Mariano), pero os tolleitos han de pasar a maiores, a foder en lugar de darse por
fodidos. A min esta ofensiva dos meus irmaos impedidos píllame encamado con catarro e cataplasmas. ¡Desgracia negra! Vale Deus que –din en
Italia– a cama é a Ópera dos pobres.♦

De entre todos os recibidos, escolmaremos os mellores para
publicar na páxina web www.anosaterra.com todas as
semanas. Ademais, o mellor gañará a inclusión dos seus
traballos durante un ano nas páxinas de A Nosa Terra, unha
subscrición ao xornal e un lote de libros. Participa.

A TV
portuguesa
descobre que
os españois
se apoderaron
de Lisboa

Só tes que enviarnos o teu traballo
a este enderezo electrónico:
clgil@anosaterra.com

Mariano Raxoi.

Raxoi confunde
Galiza
con Sanxenxo
Eduardo Rolland comenta
en Faro de Vigo (5 de maio)
as últimas declaracións do
portovoz do Goberno central
sobre o Prestige. “Mariano
Raxoi ten un concepto do mar
de cubo e pa. Cada vez que lle
escoito proclamar que os areais galegos estarán limpos para o verán, reméxenseme os
figados. ¿Por qué para o verán? ¿Que demo ten o verán
de importante para a costa galega? Ten este home un complexo de Sanxenxo que tira
para atrás. Como todo o Goberno e a propia Xunta, teimosos en fixar xullo como o mes
mítico no que a area ten que
estar limpa. O importante, para estes mareantes de auga doce, é que os seus amigotes poidan veranear a gusto en Galiza, que é do que se trata”.♦

O TEU PERIÓDICO NA REDE
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Ler a Marx
axuda a pensar
O célebre escritor norteamericano Norman Mailer móstrase devoto de O Capital (El País 26 de abril). “De todos os libros que lin na miña vida, afirma, O Capital é, con diferencia, o máis importante. Non
pola súa ideoloxía, que non

comparto, nin pola súa concepción da economía, que non
estou en condicións de xulgar.
O que me influiu de Marx foi o
estilo do seu pensamento, un
rigor e unha severidade completamente despoxados de sentimentalismo. Hai algo case teleolóxico en Marx: obrígate a rastrexar o pensamento ata as súas
bases máis fondas, e iso é algo
que se che mete no sistema nervioso. Se se estudia a Marx con
atención apréndese a pensar con
maior claridade e creatividade”. A opinión de Mailer contradí a doutras moitas persoas,
como a do ex-presidente da
Xunta, o socialista e catedrático de economía Fernando
González Laxe quen confesara que el nunca lera a principal
obra de Marx porque lle producía sonnolencia.♦
Fernando González Laxe.

João Cepeda conta no Diário de Noticias (1 de maio) a
experiencia dunha reporteira da primeira canle da televisión portuguesa que fixo
un percorrido por unha das
principais avenidas da capital para comprobar a presencia de negocios de propiedade española. “A TVI enviou
ontem –conta Cepeda– uma
jornalista à Avenida da Liberdade com o propósito,
aparentemente fácil, de provar que a histórica avenida
lisboeta já estava completamente tomada pelo bicho
papão espanhol. E asim foi.
Com a lição na cabeça e o
microfone em punho, lá foi
a repórter passear para a
avenida, apontando, aqui e
acolá, a nefasta presença do
invasor (sic). Os exemplos
sucediam-se até chegar o
grande final: Completamente português, já só resta a
estátua à Restauração. Dramático. Mas não desanime,
companheira. Olivença é
nossa!”.♦
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Non,
Mr. Powell
X.L. FRANCO GRANDE

E

mpregando unha linguaxe maniquea, contaxiado
polo seu patrón, Colin
Powell veu a adoutrinarnos e
a dicirnos que debemos comprender que o Goberno e o
seu líder están no lado bo da
historia por terse posto do
banda que se puxo, e que
confía que o pobo español
comprenda que aquel tiña
razón. Unha maneira moi
pouco elegante de influír
con eses adoutrinamentos
nos nosos criterios, e que,
ademais, debera parecer
moi mal ós demais líderes
políticos deste país, que nin
se sentiron molestos por
esas impertinencias ou non
se decataron de que é unha
impertinencia, e de pouco
estilo, ter manifestado tal
cousa.
Por suposto que Mr. Powell nin se molestou en dicir
por que está no lado bo da
historia. Sen dúbida porque
sabe que a maioría da xente
pensa outra cousa, porque
sabe que a mentira foi o
principal alicerce da guerra
recente, porque coñece ben
que as liberdades
minguaron, porque os
actuais dirixentes do seu país, ben fundamentalistas eles,
practican o terrorismo internacional, porque coñece ben
de preto que ó cabo son os
intereses do imperio o que
está en xogo. Este si que é o
lado bo da historia. Polo menos, o outro lado.
Estraña, pois, que os políticos deste país non aproveitasen as lixeirezas, verbais e
conceptuais, de Mr. Powell
–nós non podemos chamarlle
Colin, como seica lle chama
na intimidade a inefable ministra Ana– para darlle unha
boa lección, á par que
podían terlle dado outra
tamén ó Goberno: ó primeiro, porque as súas palabras
foron unha clara inxerencia
nos asuntos internos do país,
pouco menos que pedindo o
voto para o Goberno e para
o seu Presidente, e ó segundo
por consenti-lo desprezo,
porque o é verdadeiramente,
que veña un alto cargo doutro país a dicirnos como nos
debemos comportar.
E un non sabe xa que é
máis penoso: se un Goberno
sen sensibilidade para percibir que a moita xente lle
pode parecer mal unha
actitude coma a de Mr.
Powell, que nos confina a un
posto de quinta categoría, ou
unha oposición que non sabe
aproveita-la ocasión para poñer a andar ó Goberno, ó Sr.
Powell e á Sra. ministra Ana
del Palacio, e desa maneira
facer que a xente que se teña
sentido ofendida –que non
será moita, pero algunha si–
se vexa reparada e verdadeiramente representada polos
♦
seus políticos. Pero non.♦

Mantén no Parlamento que ‘a situación xa está superada’

O PP volve rexeitar as medidas propostas
polo BNG para atallar a crise do Prestige
P.B.
Articular unha proposta para a solución definitiva dos restos do
Prestige a executar antes do mes de setembro, era un dos obxectivos que contemplaba o conxunto de medidas que defendeu o BNG
no Parlamento o martes 6 de maio e que o PP rexeitou ao considerar que as propostas dos nacionalistas están “todas superadas”.
Ademais de medidas para efectivizar no curto prazo en relación
co pecio e o combate da contaminación, entre as que se contemplaba a reconstitución do Comité Científico criado a raiz do
desastre, a moción que defendeu
o portavoz do BNG, Alfredo
Suárez Canal, contemplaba propostas relacionadas coa atención
ás actividades económicas afectadas, a recuperación do medio
ambiente e os sectores productivos, a dotación de recursos por

parte das Administracións Estatal e Europea, a avaliación do
impacto, a seguridade e o seguimento do seu cumplimento.
O BNG que contou co apoio
insuficiente do PSOE, acusou ao
PP de utilizar o pais como “moeda de cambio” para manterse no
poder con argumentos de “falsa
normalidade. Están dispostos a
vender Galiza por un puñado de
votos. Só así se entende que a día
de hoxe digan que o Prestige xa
non existe e que o problema está

superado”, subliñou o Suárez
Canal que tamén acusou ao Goberno galego de facerlle “o traballo sucio” ao Executivo de Aznar. “¿Cómo imos conseguir fondos se a Xunta di que todo vai
ben?”, preguntouse. Nun segundo turno o deputado nacionalista
explicou ademais que tivo que
ser o deputado do BNG, Camilo
Nogueira, o que informara no
Parlamento Europeo da existencia do Plan Galicia para empezar a mobilizar recursos.
“Meten medo” engadiu Alfredo Suárez Canal despois de escoitar os argumentos da deputada
do PP, Pilar Ramallo, que afirmou minutos antes desde a tribuna que non hai mellor sistema de
seguridade marítima que o do li-

toral galego e que durante a crise
os medios anticontaminación foron suficientes e permitiron facerlle frente ao fuel no mar, entre
outras aseveracións na mesma liña. Ramallo defendeu como a
mellor das posibles a xestión dun
desastre que deu por superado
mentres aseguraba que xa se puxeron en marcha todas as actuacións necesarias. O que se fai
desde a Xunta concluiu “é moito,
rápido e de faise de xeito eficaz”.
De volta ao seu escano, Ramallo
recibiu as felicitacións dos compañeiros de grupo e o consello
dunha deputada popular que con
acenos e cun sorriso lle recomendaba porse tapóns nas orellas para non ter que escoitar a réplica
do portavoz do BNG.♦

BNG e PSOE pediron a devolución do texto porque privatizará a sanidade

O PP inicia a tramitación
da Lei de Ordenación Sanitaria
P.B.
Cos votos en contra do BNG e
do PSOE o PP aprobou no Parlamento o martes 6 de maio o
proxecto de Lei de Ordenación
Sanitaria. Durante o debate, a
oposición pediu a devolución
do texto ao Goberno galego por
tratarse dun modelo privatizador que vai minguar a calidade
asistencial coa incorporación
dos centros privados á rede pública e a introducción de criterios de xestión empresarial.
As principais críticas que a
oposición fai a este documento,
e que comparten colectivos profesionais e sindicatos, son a integración dos centros privados
na rede pública en igualdade de
condicións que os públicos e a
xeneralización das relacións de
mercado e a búsqueda do beneficio económico en detrimento
da calidade asistencial. “Esta
privatización do sector sanitario
vai traer inevitablemente como
consecuencia -mantén o BNGo desvío de parte dos orzamentos dos SERGAS aos centros
privados con ánimo de lucro o
que provocará a descapitalización do sistema público e o deterioro progresivo dos centros
sanitarios”.
Para o conselleiro de Sanidade, Hernández Cochón, os
centros privados desempeñarán
unha función complementaria.
Do que se trata, mantivo, é de
mellorar a asistencia sanitaria
cunha maior coodinación e rapidez. “Unha cousa é privatizar
e outra utilizar recursos privados para facer sanidade pública”, dixo. Hernández Cochón
insistiu en que o texto pode enriquecerse coas aportacións dos
deputados da oposición na súa
tramitación.

Protesta da CIG-Saúde contra a LOSGA, diante do Hostal dos Reis Católicos de Santiago, o pasado mes de marzo. A. PANARO.

Outras novedades que se
critican do documento -que sitúa en 3 meses o tempo máximo
de espera para unha intervención quirúrxica- é que remata
coa gratuidade na atención de
enfermos crónicos e discapacitados que precisen coidados
prolongados, que deberán pagar
unha parte dos mesmos, por
medio do copago. Creáse o Valedor do Paciente, que designará e destituirá o conselleiro de
Sanidade e non o Parlamento, e
todo o persoal dos centros públicos perde o dereito a súa praza, polo que podería ter que

prestar servicios en máis dun
centro, segundo indicou o deputado do BNG, Francisco Ferreiro.
“É unha lei monstruosa e ultraprivatizadora, que se basea
nunha filosofía neoliberal”,
mantivo o deputado do PSOE,
Francisco Cerviño, que acusou
ao PP de intentar impor en Galiza un modelo antiguo que consagra as fundacións sanitarias
como fórmulas de xestión a experiencia evidencia o seu fracaso. Para o BNG a metodoloxía
empregada na elaboración do
documento sería suficiente para

retirar o texto e abrir un debate
“sereno e sosegado” porque
“todo o mundo está en contra”.
Unha proposta que compartiu
Cerviño. Ferreiro tamén acusou
á Xunta de tratar de aprobar esta lei aproveitando a confusión
xerada polo Prestige.
Tanto o BNG como o PSOE
advertiron que a lei non vai solucionar os problemas máis graves que ten a sanidade galega,
en referencia ás listas de espera,
a masificación da atención primaria, o colapso das urxencias
ou o desiquilibrio territorial na
distribución dos recursos.♦
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Engano dos juíços rápidos

Blanca
Madison
XOSÉ M. SARILLE

NEMÉSIO BARXA
As críticas cidadás e de vários
colectivos fronte á inseguridade
progresiva que se vive neste país levou ao governo, que até há
pouco nem se enterava, a dar um
golpe de efecto que “asombrase”
á cidadania modificando uma
vez mais o Código penal e alterando a velha e parcheada lei de procedimento criminal. O novo Código penal foi
aprovado cos votos do PSOE e mais do PP,
polo que nom som de recibo as críticas que
agora se lhe fazem; a Lei de Axuizamento
criminal sofreu reformas a mazo, sempre coa
disculpa de acelerar os procedimentos criminosos; primeiro forom as Dilixencias preparatorias, logo foi o procedimento de urxéncia, depois o procedimento abreviado e agora os xuízos rápidos; e sempre o fracaso porque o BOE só fai milagres quando existe
vontade de cumprir o que se legisla; e neste
caso dos juíços rápidos nem há vontade nem
posibilidade. A velha Lei de Axuizamento
criminal tem artigos como este: “art. 284. Inmediatamente que los funcionarios de Policía judicial tuvieren conocimiento de un delito público, o fueren requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por razón de
algún delito privado, lo participarán a la autoridad judicial...” ou o art. 308: “Inmediatamente que los Jueces de instrucción tuvieren noticia de la perpetración de un delito lo
pondrán en conocimiento del Fiscal... y darán parte de la formación del sumario... dentro de los dos días siguientes”; ou o artigo
787.2 “Inmediatamente que se interponga el
recurso de queja, el Tribunal lo comunicará
por el medio mas rápido...”. Xa vemos que
todo é imediato, porem todo vai lento porque
nom existem meios, porque falta pessoal,
porque nom existe gestiom adequada. O artigo 962, que se refire ás faltas, e que tambem
é obxecto de reforma nesta xeira de juíços rápidos, dí textualmente: “Luego que el Juez
competente tenga noticia de haberse cometido algunha de las faltas... mandará convocar a juicio verbal al Fiscal, al querellante o
denunciante si lo hubiere, al presunto culpable y a los testigos que puedan dar razón de
los hechos, señalando día y hora para la celebración del juicio”. Podemos comparalo co
artigo pertinente na actual modificazom que
dize: “Recibido el atestado conforme a lo
previsto en el artículo anterior, si el Juez de
Guardia estima procedente la incoación de

apañados in fraganti tiñam um
xuízo em tempo razoável ou ficavam detidos provisoriamente?
Certo que o detido entrava por
uma porta do Xulgado e saia pola mesma porta pouco mais tarde; e voltava delinquir. Agora na
meirande parte dos casos nom se
juicio de faltas, decidirá la inmediata cele- darám as circunstáncias que permitam a cebración del juicio en el caso de que hubieren lebrazóm de juíços rápidos a nom ser para
comparecido las personas citadas...”. Certa- descuideros, sirleros, tironeros, pelexas na
mente nom era preciso um alarde legislativo rua, etc. (e nestes casos que se disponha de
como o actual, ainda que nom podemos des- testemunhas), pois, muito provavelmente, as
conhezer ventaxas que certamente seram de diligencias resultaram insuficientes e pasardifícil aplicazom.
se há ao tradicional de Diligéncias Prévias do
Bem, pois a estas alturas todos sabemos Procedimento Abreviado em vigor desde há
que um juíço de faltas pode demorarse dous vários anos.
ou tres anos e que um juíço oral seguido polo
Nom existem leis complementarias para
Procedimento Abreviado pode atrasar cinco evitar a delincuéncia. Só uma lei represiva
ou mais anos. A lei de procedimentos nom que sanciona principalmente os mais desherampara esas situacións;
dados da fortuna. A tramas, até agora é respedicional lentitude na
udo vai lento
tuosa cos direitos consadministrazóm de justititucionais de defensa,
za levava a situaçôes
porque
nom
existem
meios,
dando a marxe mínima
tam injustas como o
necesaria para que o im- porque falta pessoal, porque cumplimento de condeputado poda levar
nas em pessoas rehabiadiante a sua defensa.
litadas e para as que o
nom existe gestiom
Ja em reforma anterior
cárcere nom tinha ja
adequada”
em delitos penados com
sentido de reeducar seaté seis anos de privanom de venganza sozóm de liberdade (que
cial. Uma justiza lenta
nom é nenguma brincaé por sim mesma injusdeira), ditava sentenza o mesmo xuiz que ins- ta. Por eso (e por outras cousas que saltam á
truía a causa, e tivo que ser declarado incons- vista) a nosa Justiza, ainda que acerte nas
titucional por restar garantias ao acusado.
suas decisións, é injusta. Mas nom é soluzóm
A nova Lei de juíços rápidos nasceu coa um proceso que se dirige contra os mais descrítica de todos aqueles que, de um ou outro favorecidos sem complementarias medidas
xeito, intervimos na administrazóm de Xusti- sociais que evitem a delinquéncia e que,
za. Resulta perigosa pola inseguridade que alem disso, nom proporciona os meios preciproduce na defensa do acusado, inútil porque sos para a sua efectividade. Naturalmente debastava com que se aplicasem com normali- pois seram os advogados ou os juices ou os
dade os procedimentos existentes, ineficaz funcionarios os culpáveis (que tambem os
porque, cos actuais meios, resulta de nulo haverá) do seu fracaso.
cumprimento e trasgresora, porque, para um
Ninguem reconhezeu o fracaso da Lei do
funcionamento mediocre, zugar ham meios Jurado nem da nova lei de procedimento cidos outros procesos, tanto dos que ficam em vil, que acumula ja notórios retrasos.
trámite como dos que se tramitem no futuro,
Mas o PP (que ja anúncia querelas contra
que ver-se ham ainda suxeitos a maiores re- fiscais que criticam a lei) mostrará ao citrasos.
dadao a sua preocupazóm e a sua eficácia paQue norma impedia que os detidos “in ra defendelo do delincuente. A maioria do
fraganti” pudesen ser julgados nos dias ime- país nem se enterará do seu, muito provável,
diatos a ser detidos, se o feito se considerava futuro fracaso.♦
falta? Pois ja vemos que para eso nom era
preciso parir uma nova lei. Mas, quantos
NEMÉSIO BARXA é advogado

Se toda xustiza lenta é inxustiza, para o
autor os xuízos rápidos actuais, sen acompañamento de medidas sociais, son un
castigo para os desherdados da fortuna.

‘T

A Coruña
de Paco Vázquez
de Manuel Monge
O autor confesa que o libro non está escrito baixo a independencia ou imparcialidade, calificativos que ás veces se
usan para vender máis ou gañar en credibilidade, senón condicionado polo
seu compromiso social durante trinta
e cinco anos e pola súa participación
activa en moitos dos feitos recollidos
nas súas documentadas páxinas. Inserido na vida política, quere denunciar a corrupción, o caudillismo e
convértese en testimuña privilexiada dos conflictos sociais que acontecen na Coruña de Francisco Vázquez.

A NOSA TERRA

O

día dezaseis estréase
este filme, dirixido
por Carlos Amil e
producido por Cabanas Cao.
Todas as copias que se pasen
en Galiza estarán en galego.
Falei con Cabanas sobre a
aventura na que está metido
e transmitiume unha
declaración de principios
pouco corrente. El non quixo
producir unha obra infantilizada, quere que o espectador
reflexione, procurou
elaborar un produto digno.
Está a favor da complexidade e de apostar pola
valentía. Cabanas ten, por
tanto, as características do
home serio e aventureiro,
neste zoolóxico da frivolidade, na sociedade do “hi, hi,
hi” e do “ha, ha, ha”.
Claman as infinitas
industrias europeas do cinema contra a invasión das fitas estadounidenses e teñen
razón cando din que cómpre
unha discriminación
positiva en favor das autóctonas. De calquer xeito a
discusión debería estar un
chanzo máis enriba, porque
esa invasión non terá fin namentras non haxa unha verdadeira industria europea
común de cinema. Sei que se
discute o que vou dicir, mais
o grande cinema necesita de
moito diñeiro. Para frear a
penetración dos valores do
Imperio é preciso un produto unificado, coa marca e a
identidade da vella Europa.
Obras que amosen os nosos
valores e se contrapoñan aos
que predominan na
industria americana: a
violencia, a estupidez, o
lucro e o individualismo
feroz. E tamén a falsa liberdade de elección. Porque o
cinema ou a televisión teñen
máis compoñentes que o do
entretenimento e a suposta
liberdade para cambiar de
emisora.
Blanca Madison é un
produto galego e en galego.
De Galiza para os galegos e
para o mundo, sen
potenciadores de sabor nen
turbos foráneos que a
rexionalicen e a convirtan
en subalterna doutras
culturas. Os que temos
algunha experiencia en
proxectos culturais neste
país, sabemos como
ninguén que a andar comézase dando un paso. A
valentía hai que premiala.
Dicíame Cao unha frase
que Mafalda repite moito:
“¡necesito conseguir todos
os amigos que poida!”. Eses
amigos, se son conscientes
do que o ocorre co
incipiente cinema galego,
saberán colaborar cun produto serio, reflexivo e adulto. Porque el ten razón: é
unha obriga cidadá apoiar
estas empresas. E tamén
unha obriga posterior criticalos sen concesións. Seguro que Blanca Madison é
unha grande filme. ♦
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ANÁLISE DOS PARTIDOS POLÍTICOS NA GALIZA
RUBÉN VALVERDE

“En 1981 máis do 85% dos votos a candidaturas eran
para partidos de ámbito estatal, hoxe non só se ve reducida esta porcentaxe (74%), senón que a segunda
forza política máis votada é un partido nacionalista, o
BNG”. Esta é unha das conclusións ás que chega Xosé
Manuel Rivera, coordinador do libro “Os partidos po-

líticos en Galicia”. No ensaio participan os profesores
de Ciencia Política Xosé Luís Barreiro Rivas, Fernando Jiménez Sánchez e Nieves Lagares Díez, que estudian cada un dos tres partidos con representación no
Parlamento. O libro, editado por Xerais, pon de relevo
como foron evolucionando as estratexias dos partidos e
como variou o comportamento electoral dos galegos.

O PP é máis
rexionalista
que o PSOE

Nieves Lagares:
‘O PP baixará, pero non
o que algúns agardan’

ANDRÉS PANARO

PACO VILABARROS

PACO VILABARROS

Nieves Lagares Díaz analiza a
evolución do PP en Galicia. Esta
profesora destaca que “o partido
soubo superar deficiencias iniciais na súa organización. Para
empezar, unificou a súa liña ideolóxica. En segundo lugar, existiu en gran medida unha cohesión entre as elites do partido.
Sen embargo, agora parece que
esta cohesión foi soamente momentánea. A sucesión de Fraga
levantou un gran problema que
pon de manifesto como ese elemento unificador que representou o seu liderazgo, agora volve
xerar un conflicto”.
Ao longo do seu ensaio, Lagares Díaz pon de manifesto como o PP soubo acaparar todo o
espacio ideolóxico da dereita, do
galeguismo e do españolismo.
“Nunha análise do sistema político electoral galego poden establecerse catro coordenadas. Por
un lado están as de esquerda-dereita. Doutra banda atopámonos
a de nacionalismo-non nacionalismo, que aquí poderiamos denominar de galeguismo-españolismo. Dende o ano 1981, o PP
soubo ir acaparando todo o eixo
da dereita e os dous eixes do galeguismo-españolismo. O espacio ocupado antes por Coalición
Galega e pola UCD foi absorvido polo PP”, explica.
De feito, no estudio elaborado polo coordinador do libro,
Xosé Manuel Rivera, recóllese
como “o sentimento rexionalista” é maior entre os votantes do
PP en Galicia que entre eses
mesmos votantes en Cataluña
ou Euskadi. Incluso é maior entre os votantes do PP en Galicia
que entre os do PSdeG-PSOE.
“Para tentar entrar no feudo de
votos do PP cómpre ter en conta
que en Galicia existe unha gran
maioría de poboación que se
move no espectro da centro-dereita e da centro-esquerda, que
se sinte maioritariamente galeguista pero que non é nacionalista. O BNG fixo xa un esforzo
por aproximarse a posicións
máis centradas e de nacionalismo máis moderado. Sen embargo, non se pode descartar a aparición de novos partidos políticos. Especialmente se o PP segue a defender as posicións que
se lle impoñen dende Madrid.
Neste caso unha aventura de
Cuíña na aposta por un partido
galeguista de centro-dereita non
sería descartábel”, apunta a profesora Lagares Díaz.♦

ELECCIÓNS MUNICIPAIS

Manuel Fraga, Xosé Manuel Beiras e Emilio Pérez Touriño.

O BNG
ten que
converterse
nun partido
Xosé Luís Barreiro fai o estudio
máis longo. A súa perspectiva
consiste nunha análise histórica
do BNG. Para Barreiro a UPG é
a xénese e a peza fundamental do
actual nacionalismo. “Non se pode entender o actual BNG sen estudiar a evolución da UPG dende
fóra cara dentro do sistema. Agora estase a falar en case todos os
medios de que a UPG quere romper a unidade do nacionalismo.
Eu tento demostrar como realmente a vontade que teñen é a
contraria. A UPG non quere romper o proceso de unidade, de feito nunca se presentaron a unhas
eleccións con esas siglas. Esta
vontade unificadora queda reflectida en que cada un dos avances que vai dando o BNG, anúnciase antes nos congresos da
UPG”, comenta Barreiro.
En opinión de Barreiro, o
BNG consolidouse ao longo dos
últimos vinte anos a base de funcionar como unha fronte. “Para
converterse en opción real de goberno só lle resta funcionar internamente coma un partido. Xa
non só porque o sistema de decisión sexa complexo e impida tomar posicións nun espacio breve
de tempo. Tamén porque a situación lle serve a outros partidos
como argumento de ataque. O
BNG ten que dar o paso e resolver cuestións como a do liderazgo. Ten que confirmar ou quitar a
Beiras”, apunta Barreiro. De todos os xeitos recoñece que “este
é un mal momento. Ese tipo de
pasos pódese dar cando non hai
que encargarse de facer política,
pero en plena campaña é imposí-

bel. Os procesos internos son necesarios. Alianza Popular cando
funcionaba coma fronte de partidos era un desastre. Cando chegou Aznar e unificou o partido, o
PP converteuse en alternativa real de Goberno”.♦

O PSOE
galego
sempre tivo
complexo de
inferioridade
Pola súa banda, Fernando Jiménez
Sánchez define ao PSdeG-PSOE
como “un partido de débil institucionalización”. Na súa opinión “o
Partido Socialista non tivo nunca
unha forte implantación social en
Galicia, a diferencia dos outros
dous partidos”. Na súa opinión, as
razóns débense a que “a nivel autonómico o PSdeG nunca tivo ao
alcance das súas mans o Goberno
da Xunta. A mellor proba é que os
seus mellores resultados foron
acadados no ano 1989, xusto cando empezou o primeiro mandato
de Fraga. O PSOE moveuse ao
longo deste tempo en dous grandes eixos: o local e o federal (de
Madrid). Deste enfoque derívase o
complexo de inferioridade que
sempre tiveron os líderes autonómicos con respecto aos locais ou
estatais”.
En opinión de Jiménez Sánchez, a incorporación de Emilio
Pérez Touriño como secretario
xeral trae novidades na dirección
do PSdeG-PSOE. “A pesar das
crises que apareceron en Ferrol,
Ourense, Vigo... semella que
Touriño soubo resolvelas con
certa eficacia, impoñéndose aos
designios das corporacións locais. Na relación con Paco Váz-

quez está sendo intelixente. Touriño sabe que Vázquez é o político mellor valorado de Galicia.
Non como presidente autonómico, senón como o alcalde que todos os galegos queren para a súa
cidade. Por iso Touriño non lle
curta as ás e non o contradí en
ningunha ocasión, porque sabe
que Vázquez é un activo permanente para o partido. Ademais,
Touriño fixo unha aposta forte
por Zapatero en Madrid que lle
saíu ben logo da victoria deste último nas primarias. De aí que
agora teña o respaldo local e federal, a diferencia dos restantes
líderes socialistas galegos”.
Paco Vázquez, ex-galeguista
En canto á postura de Paco Vázquez, Jiménez Sánchez explica
que se debe a que “se sentiu defraudado polos resultados que obtivo na primeira lexislatura despois de ter feito unha aposta grande polo galeguismo. Naquela época na que el era secretario xeral,
opúxose á postura oficial do seu
partido e da UCD de conxelar o
Estatuto. Foi un firme defensor de
entrar cos mesmos dereitos que
Euskadi e Cataluña, algo ao que se
opoñían dende a dirección socialista de Madrid. Tamén dende o
propio PSdeG, na persoa de Rodríguez Pardo, que era partidario de
acurtar as competencias estatutarias. Ademais, nas primeiras listas
autonómicas que confeccionou,
meteu a catro galeguistas históricos como independentes, encabezando as mesmas. A un por cada
provincia”. Jiménez continúa explicando que “dende aquela centrouse na cidade da Coruña e para
conquistala variou o seu discurso.
Centrou a súa estratexia na capitalidade e dende aquela loitou por
convertese no defensor dos intereses da cidade. Esta estratexia levou
á organización do PSOE a facer
anacos en Galicia, e aínda non se
deu recuperado”.♦

“O Partido Popular vai sufrir as
consecuencias da mala xestión no
afundimento do Prestige e pola
súa postura na guerra. De todos
os xeitos non auguro esa baixada
tan forte que moitos agardan. O
PP ten unha gran fidelidade de
voto. Ademais, as eleccións locais son moi específicas. O candidato tamén inflúe moito, especialmente nos núcleos máis pequenos. De todos os xeitos, Aznar
está tomando unha postura errada
de ter unha presencia moi forte e
acaparando o escenario mediático. Algo que non é normal e que
non ten precedentes”.♦

Xosé Luís Barreiro: ‘O
BNG vaise consolidar’
“Penso que despois dos acontecementos que se veñen sucedendo
en Galicia o BNG vai consolidar a
súa posición nas cidades que goberna e vai seguir sendo unha forza necesaria en Lugo e Santiago.
Coido que o electorado está xerando unhas expectativas que logo ten
que refrendar nas urnas. De non
acontecer así quedaría atónito pensando que é mellor marchar para
casa e non falar de política”.♦

Fernando Jiménez
Sánchez: ‘O PSOE terá
resultados dispares’
“Os resultados serán dispares para o PSOE. Na Coruña os resultados serán excelentes. Combinaranse as consecuencias do Prestige e que o PP presenta un candidato descoñecido. En Lugo e
Santiago os socialistas subirán e
terán bos resultados. En Vigo
penso que non van ser positivos,
por mor do mal candidato que escolleron. Ventura Pérez Mariño
non aparece por ningures e cando
o fai é para dicir algo co que se
prexudica a si mesmo. En Ferrol
baixarán e en Ourense serán desastrosos. Tamén pode ser que acceda á Deputación da Coruña e
non descarto que tamén a de Pontevedra, aínda que neste caso as
cidades de Pontevedra e Vigo teñen moito peso e o PSOE non vai
facer un bo papel en ningunha das
dúas. De todos os xeitos, penso
que o PP non vai ter unha caída
tan forte como algúns se imaxinan, agás en casos puntuais como
na cidade da Coruña”.♦
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A seis meses da catástrofe do Prestige Santiago acolle unha nova manifestación multitudinaria

‘Aquí seguimos ata que ofrezades unha solución’
PAULA BERGANTIÑOS
“Non van calarnos a dignidade non ten prezo”. A voz da xente que vive do mar lémbralle aos Gobernos central e autonómico “que o maldito Prestige segue vomintando peste”. Unha
nova marea humana xunguida coa bandeira azul e negra de
Nunca Máis fixo sentir de novo en Santiago o clamor social
ante a falta de solucións reais. Pasou o tempo, case que medio
ano, pero a traxedia tira do ánimo para sair á rúa. De novo o
Obradoiro testemuñou a forza dun cidadáns que non esquecen.
“Abandonadas, esa é a palabra. rades esquecer, o Prestige sigue
Abandonadas, unha vez máis na aí e hai petróleo nas nosas cossoedade. Continuamos co noso li- tas”, dixo Suso de Toro que leu
toral indefenso e desamparado o manifesto con Uxía Senlle.
polos que nos prometeron solu- “Dicides que non existe problecións”. As verbas de Esther Ri- ma ningún no noso mar, pero tavas, presidenta das mariscadoras mén dixestes que non había maa pé de Cabo de Cruz falaron do rea negra... dixestes tantas coudesastre na costa. Con aplausos, sas”, indicou para logo demandesde as beirarrúas volveu iniciar dar “solucións reais fronte aos
a súa marcha a protesta. Case que disparates e a propaganda”.
“Non me veñan con ese Plan
seis meses despois do inicio da
marea negra, a última manifesta- Galicia con visión de Valladolid
ción convocada por Nunca Máis e cheo de estradas e autoestratomoulle a temperatura ao sentir das. ¿Onde as inversións para
social e volveu ser rotunda. Má- garantir o futuro do mar?”, preguntou Esther.
goa da choiva, pe“Señores do Goro mentres a praza
se enchía, moitos
embrádeo todos berno –engadiu–
só queremos fucontinuaban saínturo, traballo e
do da Alameda. E dixeron que
para todas as
entre todos, inde ocorrer outra vez pan
xentes do mar.
mensos murais
Non queremos
das Redes Escar- volverían
máis mentiras,
lata que lembraesiximos a verron con imaxes o facer o mesmo”
dade, a transpadesastre na terra e
Berrou
Esther
Rivas.
rencia. Feitos seo masacre no Irak
rios, de comproe os paraugas conmiso real cun patra a Burla Negra.
ís cun futuro que
“Lembrádeo todos –berrou Esther Rivas– dixe- non ten sentido sen un mar limron que se ocorrera outra vez vol- po, protexido e respetado. Deíverían a facer o mesmo”. No pal- xense de batasunos e radicais e
co, representantes da plataforma miren polo que teñen nos fucie o apoio senlleiro dos escritores ños”.
Suso de Toro e Manuel Rivas, os
actores Luis Tosar e Víctor Mos- ¡Hai que roelo!
queira, a cantante Uxía Senlle, e
os grupos Leilía e Os Diplomáti- “Non poden menosprezarnos por
cos que despediron a cita.
estar en desacordo e manifestar
O conselleiro de Pesca, Ló- as nosas críticas de forma pacífipez Veiga, desprezou a manifes- ca e responsábel”, explicou Patación. O PP, nomeadamente o blo Villar, xerente da confraría
seu secretario xeral, Xesús Pal- de Cangas, coa forza de quen se
mou, apurouse a valorala como puxo en folga de fame para pedir
un fracaso. Se cadra esa previ- máis medios de loita contra fuel.
sión foi a que levou á TVG a ter O mar está ferido despois de cinprevista a retransmisión en di- co catastróficos accidentes e
recto da mobilización, cun bo nú- “en calquer momento podemos
mero de cámaras situadas en di- ter outro desastre como o aconteferentes puntos do Obradoiro, cido”, lembrou. “Somos moitos
que logo non se produciu. Na e moitas os que directamente e
marcha participaron dirixentes, indirectamente dependemos do
deputados e candidatos do BNG. mar, dos seus recursos do seu vaAo seu carón unha delegación do lor paixasístico e medioambienPSOE. Pero faltou o alcalde da tal” e por iso, dixo “queremos
cidade, Sánchez Bugallo, e Emi- que se nos escoite que se nos telio Pérez Touriño, que segundo ña en conta. Entre todos: cientíexplicou ao día seguinte, non ficos, políticos, mariñeiros, ecoconsiderou oportuno sumarse á loxistas, sociedade en xeral ,
protesta en época preelectoral.
aportando cada quen a súa experiencia e coñecementos, poderemos avanzar maís” porque “non
Incómodos e inoportunos
poden pretender que nos acostu“Seica somos incómodos e ino- memos a convivir co chapapoportunos porque agora hai que te”. “Hai que roelo”, berrou Sutratar doutras cousas, seique o so de Toro diante do éxito da
noso grave problema xa non es- convocatoria. “Aquí seguimos
tá de moda. Máis aínda que ha- –advirte o manifesto– ata que
xa eleccións municipais ou dei- ofrezades unha solución ao pexe de habelas, aínda que o quei- troleiro antes do inverno”.♦

‘L
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nova manifestación multitudinaria

ha solución’

‘Éxito rotundo’,
valora
Nunca Máis

Suso de Toro, Uxía Senlle e
Pablo Villar foron algúns
dos que se dirixiron a unha moitedume
que, apesar da chuvia,
acudiu a Compostela apoiando
o chamamento de Nunca Máis.
Reportaxe Gráfica:
PACO VILABARROS

Como un rotundo rotundo éxito, así valoran os representantes de Nunca Máis, a
manifestación do 4 de maio, na
que máis de 100.000 persoas
segundo a Plataforma –a metade, contou a policía– voltaron
encher as rúas de Compostela
de “dignidade e memoria civil
contra o esquecemento que
quere impor a Administración.
Malia o pésimo tratamento dos
medios de comunicación que
recibe a plataforma e as declaracións continuas dos
dirixentes do PP previas a esta
mobilización, nas que non fixeron máis que cualificar a
manifestación dun sinsentido
–explican desde Nunca Máis– o
apoio amosado pola cidadanía
galega voltou ser a mellor
resposta as súas palabras”.
Nun comunicado de prensa
a plataforma agradece ás
persoas que ateigaron a praza
do Obradoiro a súa presenza e
o esforzo nesta quinta marea
humana. “O pobo galego, de
novo, voltou dar unha lección
aos gobernantes deste país”,
din. Lembran a chegada de fuel
nos últimos días ás costas
galegas e bretonas e comentan
que se sinten arroupados socialmente para continuar coa súa
tarefa de denuncia e
esclarecemnto da verdade.
“Continuaremos na procura de
solucións e propostas para que
naufraxios e xestións como a
de este Goberno non acontezan
♦
Nunca Máis”.♦
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Aproveita un acto de promoción de produtos galegos organizado pola Xunta

Nunca Máis maniféstase en Bruxelas
A.N.T.
Á tardiña do mércores sete de
maio tivo lugar ante a Maison
du Peuple de St Gilles de Bruxelas unha concentración convocada pola Plataforma Nunca Máis Europa aproveitando
un acto de promoción de productos galegos organizado pola Xunta de Galiza nese lugar.
A Xunta organizara un acto de
promoción de productos galegos
en Bruxelas e para iso alugoulle
ao concello a Maison du Peuple.
Contra o agardado polas autoridades galegas, foron máis as persoas que se congregaron diante
do edificio en sinal de protesta
que as que entraron no seu interior.
Ao acto de protesta asistiron
sesenta persoas que portaban
bandeiras de Nunca Máis e que
manifestaban a súa repulsa pola
xestión da Xunta e o Estado con
ocasión do afundimento do Prestige. No decurso do mesmo, berrouse “Nunca Máis” ao tempo
que soaron as gaitas en sinal de
protesta.
Os convocantes indicaron
que “as eleccións aproxímanse
tamén en España e os gobernos
central e galego tratan de persuadirnos de que o problema da
mancha de fuel é vella. Si, pero o
Prestige segue vertendo o seu
chapapote sobre as costas galegas e aínda non hai ningún
plan serio de recuperación da
costa. Nunca Máis Europa quere
chamar á participación de todos
neste acto para esixir as medidas
de prevención e de recuperación
do medio ambiente de contado e
unha política responsábel”.

Nunca Máis leva convocadas varias manifestacións en Bruxelas. Na imaxe a do pasado 23 de febreiro.

Miguel Allo, do Comité de
Nunca Máis Europa, asegurou
que o acto estaba organizado
“para que lembren que non esquecemos e que ten que haber
unha solución para retirar o fuel
do barco que está afundido”.
Manifestación o 14 de xuño
Se esta concentración contou
cunha participación de sesenta
persoas, está previsto un acto

moito máis numeroso a celebrar
o vindeiro 14 de xuño en Bruxelas. A organización da manifestación corre a cargo da Plataforma
Nunca Máis e de Nunca Máis
Europa.
A mobilización parte ás doce
do medio día e transcorre por un
percorrido aínda non determinado que está pendente dos correspondentes permisos, xa que o acto celébrase un sábado e ese día
é complicado manifestarse dian-

te das institucións europeas, como pretendía a Plataforma Nunca Máis.
A esa manifestación está previsto que asistan persoas procedentes de Galiza, Bretaña e da
propia Bélxica. Pola tarde, ás
cinco, haberá debates e exposicións e a partir das oito da tarde
un concerto no que participarán
Manu Chao, Mercedes Peón,
Uxía Senlle e varios artistas belgas e bretóns.♦

Remata a Volta a Galiza de ‘Nunca Máis’
Xoves 8 de maio
VILALBA-LUGO

Sae ás 8:30 da idade Cultural de
Vilalba para que poda participar
o alumnado dos institutos da vila. O deporte é o ciclismo e vai
pola estrada N-634 ata Baamonde, para logo ir pola N-VI e chegar a Rábade ás 12:30. Á chegada hai unha lectura do Manifesto
e outras actividades. Pola tarde,
un grupo de motoristas saen ás
18:30 pola N-VI e logo pola LU234 ata Ponte Ombreiro, onde o
deporte cambia a equitación. Os
cabalos van pola beira do Miño
para chegar ás 19:30 ata a Aceña
do Rei Chiquito. De alí, polo Miño, practícase piragüismo e atletismo, para darlle o testemuño na
Ponte Nova de Lugo a tres deportistas que farán ponting ás
19:45. Na súa caída, un deles pasaralle o testemuño a un piragüista, que irá ata o Club Fluvial.
En Lugo hai atletismo por varias
rúas céntricas e unha marcha popular que parte ás 20:15 do Parque Rosalía de Castro e chega ás
20:25 á Praza Maior, onde unha
ruada de gaiteiros recibirá o tes-

temuño. Logo, Xerardo Pardo de
Vera lerá o Manifesto e haberá
un concerto de grupos de rock
das Universidades de Vigo e
Santiago.
Venres 9 de maio
LUGO-CHANTADA

Sae ás 9:30 da Praza Maior, con
senllos percorridos de ciclismo
e atletismo. A chegada é ás 9:50
en Conturiz, onde un grupo de
ciclistas recollen o testemuño e
van pola LU-613 por Páramo
ata á Pobra de San Xiao, onde
chegan ás 10:20 e pasan o testemuño na ponte sobre o río Neira. Logo continúa o ciclismo
pola LU-621 para Láncara ata
Corbelle e de aí pola C-535 ata
Sarria. En Sarria, de 10:30 a
14:00, dous mil escolares participan nunha maratón. Na mesma vila, ás 20:00, na Casa da
Cultura, hai unha charla sobre
os efectos do Prestige e despois
un torneo de Voleibol. Pero a
Volta continúa, xa que terá saído ás 15:00 de Sarria e un grupo
de ciclistas terán ido por estrada
ata Monforte, para cambiar de

deporte e practicar motociclismo e ir para ao Encoro de Belesar pola marxe dereita. Logo
crúzase o enroco en piragua e
irase a Chantada por estrada en
coche, practicando automobilismo. En Chantada haberá un treito urbano de atletismo.
Sábado 10 de maio
CHANTADA-A ESTRADA

Un grupo de atletas saen de
Chantada e van pola C-533 ata
Sobreira, para dar o relevo ao ciclismo e ir pola mesma vía ata o
Alto do Faro e a Rodeiro. Logo,
en moto, vaise tamén pola C-533
ata Lalín. A Volta sae de Lalín
nunha ruta de sendeirismo colectivo polo río Pontiñas ata Berganzos, onde haberá un acto festivo para recibir o testemuño. De
Berganzos hai atletismo pola N525 ata Silleda-Ponte Taboada e
ás 15:30 ciclismo ata o Alto da
Rocha, onde se chega ás 17:00,
para seguir pola N-640 ata O Foxo (17:30). Desde aí, a cabalo, a
Volta vai pola estrada local a
Moreira, onde chega ás 17:40.
Logo parte, practicando atletis-

mo, pola estrada local e pola N640 ata Lagartóns, de onde sae
unha marcha popular pola N-640
ata A Estrada. Alí, a partir das
21:00, no Teatro Principal, haberá conta contos, audiovisuais e
exposicións.
Sábado 11 de maio
A ESTRADA-SANTIAGO

Previa unha queimada popular
ás 3 da mañá, a Volta sae ás 4:00
da madrugada da Estrada nunha
marcha peregrinación polas estradas nacional e comarcal ata
Couso, onde chega ás seis da
mañá. Logo, desde aí, piragüismo polo Ulla ata Pontevea, onde
chega ás 6:15, para outra vez
continuar a marcha peregrinación para chegar ás 11:00 á Alameda de Santiago. Nesta cidade
a partir das once da mañá distintos deportistas practicarán ciclismo, atletismo, patinaxe e carrilanas, para chegar ás 12:30 á
Praza da Quíntana. Desde esa
hora, na Quíntana, terán lugar os
“Xogos do Chapapote” e diferentes actividades lúdico festivas ata as 14:30.♦

Catrocentos
soldados que
limparon fuel
padeceron
distintas
doenzas
Segundo admitiu o Goberno, un total de 398
soldados que limparon de
fuel en distintas zonas da
costa galega padeceron diversas afeccións sanitarias
polas que deberon recibir
asistencia.
A información facilitada
polo Goberno respondía a
unha pregunta da deputada
socialista Luzdivina García
e na contestación recoñécese que 33 soldados
padeceron farinxite, 18
luxacións, 36 feridas, 18 escordaduras, 23
traumatismos, 161 cefaleas,
44 conxuntivite, 19
dermatite, 7 gastroenterite,
33 náuseas, un ansiedade,
outro intoxicación, outro
bradicardia e outro vertixe.
Na Capitanía Xeral do
Noroeste confirmaron que
ata o momento un total de
22.024 integrantes das Forzas Armadas prestaron
algún tipo de servicio na
recollida de fuel nas costas
galegas, o que indicaría
que o dous por cento das
persoas expostas padeceron
algún tipo de incidencia relacionada co fuel.
Na actualidade prevese
realizar un estudio
epidemiolóxico sobre os
efectos sobre a saúde, pero
os primeiros datos do
Ministerio de Defensa
poderían dar algo de luz
sobre a verdadeira dimensión do problema. Unha
simple translación dos
datos do Ministerio ao resto de persoal que estivo en
contacto co fuel daría unha
cifra de milleiros de persoas con distintos cadros de
♦
doenzas por este motivo.♦
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¡NUNCA M IS!

O goberno central avaliou as perdas do Prestige á baixa

Galiza non poderá acceder
aos fondos de solidariedade da UE
A.N.T.
O Estado non vai poder conseguir fondos específicos da UE para facerlle fronte á catástrofe do Prestige porque avaliou as perdas á baixa na súa teima de minimizar o desastre. Xa se levan
gastados 328 millóns de euros, case un 40% aportados pola Xunta.
Mariano Raxoi presentouse no
Congreso para explicar o mil veces repetido: a catástrofe do Prestige non foi tal e todo está controlado. O 60% da superficie afectada xa está limpa e só “23 areais
presentan leves irisacións”, 48
praias teñen fuel no sochán e outras 207, nas rochas”. É un discurso lóxico desde o ponto de vista das eleccións á vista, pero con
graves defectos económicos. A
teima do PP en minimizar os
efectos do Prestige leva a que a
UE non vaia aportar fondos adicionais para paliar a catástrofe do
Prestige. Así o denunciou o BNG
nesa comparecencia.

“Se non existe financiamento
a cargo dos orzamentos da UE
para relanzar a economía galega
e paliar os efectos do Prestige é
sinxelamente porque o Goberno
realizou unha avaliación á baixa
das perdas da catástrofe”, acusou
o parlamentario do BNG Francisco Rodríguez.
Segundo o deputado nacionalista, o goberno español
unicamente avaliou as perdas en
1.000 millóns de euros, cando os
danos son superiores aos 3.000
millóns, cantidade que sí que levaría a percibir os Fondos de Solidariedade da UE.
Mariano Rajoi non respondeu

a estas acusacións limitándose a
afirmar que o secretario de Orzamentos visitaría Bruxelas para
conseguir máis fondos. O vicepresidente español tamén explicou que o custo da loita contra os
vertidos xa supera os 328, case a
metade pagados pola Xunta. O
Executivo expañol tenta agora
conseguir parte dos 170 millóns
da FIDAC, reunida en Londres.
Ao mesmo tempo anunciou o
Goberno central que van entablar accións contra a sociedade
que clasificou ao buque American Bureau of Shipping (ABS) e
a aseguradora, The London P&I,
ás que o vicepresidente calificou
como “auténticas responsábeis
do sinistro”.
Sen investimentos de choque
“É alarmante comprobar como

o Goberno español non vai destinar investimentos de choque
para a economía galega despois
de sufir unha catástrofe desta
envergadura”, afirmou Francisco Rodríguez.
O voceiro do BNG utilizou
das estatísticas da Universidade Autónoma de Madrid para
ilustrar o impacto producido
polo Prestige: “o crecimento da
economía galega no primeiro
trimestre do 2003 foi do 1,4%
do PIB, fronte ao 2,2 do PIB
español. Isto significa que diverxemos neste periodo un
0,8% do PIB, o que representa
un impacto considerábel. Hai
que ter en conta que un ponto
do PIB galego representa 378
millóns de euros”.
Segundo puxo de manifesto
Rodríguez, os efectos negativos
do Prestige na economía galega

óllanse en que 82 empresas presentaron expedientes de regulación de emprego.
A respeito do Plano Galiza,
tanto o BNG como o PSdeGPSOE criticaron que sexa “un
plano virtual, propagandístico”. Como exemplo os nacionalistas puxeron a negativa
do PP a aprobar as súas iniciativas para dotar a Galiza de investimentos novos. Polo tanto,
este plano unicamente servirá
para ir sacando diñeiro dunhas
partidas e meténdoo noutras,
todo o máis.
Neste orde de cousas é significativo que, un dos planos
estrelas, o do AVE, non sufrirá
adiantos no seu remate das execucións dos prazos ficados polo
conselleiro Xosé Cuiña hai xa
catro anos. Daquela non existía
ningún plano especial.♦

O Parlamento Europeo rexeita prohibir a
circulación de petroleiros sen dobre casco
A pesar dos intentos do eurodeputado do BNG Camilo Nogueira e do seu grupo en Bruxelas, Os Verdes – Alianza Libre Europea, o Parlamento europeo rexeitou prohibir a circulación dos petroleiros sen dobre
casco, como acontece nos Estados Unidos.
O Parlamento Europeo non
aceptou impedir a circulación
de petroleiros sen dobre casco
e limitouse a prescribir o uso
deste tipo de buques para entrar nalgún porto da UE ou
empregar os fondeadoiros do
continente.
Cando o Prestige naufragou, non atracara nin fondeara
en ningún porto da UE, de modo que coas decisións do Parlamento Europeo, o barco podía
navegar e o accidente hoxe podería volver producirse, segundo denunciou Camilo Nogueira.
A denuncia de Nogueira tivo
lugar no decurso dos debates
parlamentarios da Comisión de
Transportes do martes 29 de
abril. Nogueira e o seu grupo
pretendían a aprobación dun documento de máximos que permitise protexer verdadeiramente
as costas galegas, pero a maioría
dos grupos rexeitou esta opción
e desviou á Organización Marítima Internacional a lexislación
neste sentido. Con todo, a maioría dos grupos apoiaron un documento que restrinxe o tránsito
de buques e Camilo Nogueira
felicitouse por esta cuestión.
Como se prevía, ao día seguinte
as resolucións foron aprobadas
coa maioría dos votos do Parlamento.

A mariscadora arousana falou en nome de Nunca Máis nas manifestacións de Madrid
e Santiago.
PACO VILABARROS

Represalias polas mobilizacións de Nunca Máis

A mariscadora Esther Rivas
pon en coñecemento do
Valedor as ameazas recibidas
Os petroleiros de dobre casco só serán obrigatorios para atracar ou fondear en Europa, contra o que pretendía Camilo Nogueira, na fotografía.

‘Intoxicacións da Voz’
Pero o debate non rematou aí e
Camilo Nogueira veu con sorpresa cómo ao día seguinte o
xornal La Voz de Galicia difundía unha información sobre o
debate e na práctica culpaba ao
eurodeputado nacionalista de
ser responsábel de que se perdese unha votación de interese
vital para Galiza. No mesmo
saco metíase á eurodeputada
socialista Rosa Miguélez. A razón argumentada era que non
estiveron presentes na votación
do mércores 30 de abril.
Cunha axenda moi apertada
–ese mesmo día tiña un mitin

en Galiza e ao día seguinte
marchaba a Buenos Aires, para
regresar o luns seis–, Nogueira
non asistiu a unha votación de
mero trámite. Ata aí chega a
verdade. Sen embargo, unha
maioría esmagadora votou a
prol do documento debatido na
Comisión, polo que o voto de
Nogueira era irrelevante. “O
problema son as intoxicacións”, afirmou o deputado,
que fixo fincapé en que o importante era que a votación “estaba gañada de antemán e ademais non se aceptaron as nosas
emendas para facer máis restrictivo o tráfico marítimo de
petroleiros”.♦

A.N.T.
Esther Rivas, a mariscadora que
deu a cara polas súas compañeiras nas últimas manifestacións
de Nunca Máis con intervencións públicas en Madrid e Santiago, apresentou o 7 de maio unha queixa diante ante o Valedor
do Pobo, co que mantivo unha
reunión, polas represalias que o
colectivo de mariscadoras, e nomeadamente ela, están a sofrer
pola súa participación e apoio
aos actos e mobilizacións da plataforma cidadá Nunca Máis.
Esther Rivas, presidenta das
mariscadoras a pé de Cabo de
Cruz, deu lectura a un dos manifestos da mobilización que convocou a plataforma en Madrid o
23 de febreiro. Tamén na última
convocatória de Nunca Máis este 4 de maio foi a persoa encargada de intervir en primeiro lu-

gar na Praza do Obradoiro.
Segundo denuncia, as mariscadoras que teñen amosado o seu
apoio aos actos e mobilizacións
da plataforma víronse presionadas
desde o comezo das mobilizacións, mais tamén nos últimos
tempos, coa chegada da campaña
electoral. “No meu caso –explica
Esther Rivas– amenázanme con
abrirme un expediente e expulsarme da confraría. Dinme que como
presidenta das mariscadoras teño
que pedir permiso aos órganos de
goberno da confraría para poder
representar as mariscadoras. Pero
eu considero que como cidadá que
vive nun Estado democrático teño
dereito a poder decir o que penso
en relación a temas que nos atañen e interesan”. A plataforma
Nunca Máis amosou a súa solidariedade coas traballadoras do mar
e denunciou esta censura.♦
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O PP acolle a Luís García Rodríguez no número dez da lista na Fonsagrada

Un maxistrado preséntase ás municipais e
pode gozar dunha excedencia paga
H.V.
O maxistrado da Audiencia
Provincial de Lugo Luís
García Rodríguez preséntase
no posto número dez da candidatura do PP da Fonsagrada, na que dificilmente poderá sair elexido, podendo acollerse a unha excedencia forzosa e paga durante tres anos.
Luís García xa se ofrecera á
candidatura gobernante na Fonsagrada Unión do Municipio,
pero o feito desta non concorrer
aos próximos comicios fixo que
optase por facerlle as beiras ao
PP, que si decidiu acóllello na
súa lista e incluílo no número
dez, posto que non lle permite
saír elixido.
Non saír elixido sitúalle a
Luís García ante o caso contemplado no apartado 4 do artigo 357
de Lei Orgánica do Poder Xudi-

cial, que establece a excedencia
forzosa pagada durante tres anos.
Este foi un dos artigos reformados en 1997 a raíz da entrada de
Baltasar Garzón en política.
A reforma desta Lei Orgánica
pretende deixar en excedencia
forzosa durante tres anos a todo
xuíz que se teña dedicado á política para evitar desembarcos como o do maxistrado da Audiencia
Nacional. “Se non fosen elixidos
[os membros da Carreira Xudicial] –di o texto–, quedarán en situación de excedencia forzosa
durante tres anos”. A excedencia
forzosa leva aparellado o cobro
do salario, mentres que a excedencia voluntaria é a que se aplica aos xuíces que entren en política de forma activa. Esta última
circunstancia leva aparellado non
percibir remuneración salarial.
A petición propia, desde o
un de abril Luís García atópase

en situación de excedencia voluntaria. En caso de non saír elixido, poderá pedir o seu ingreso
na carreira xudicial a partir do
próximo 25 de maio e desde ese
momento gozará durante tres
anos de excedencia forzosa, cobrando o seu salario como maxistrado. Ademais, na actualidade, Luís García conta con 62
anos de idade, co que despois
deses tres anos podería acceder
á xubilación.
O que califican como xogada do maxistrado mereceu críticas por parte dos partidos que
concorren ás eleccións municipais na Fonsagrada. O cabeza de
lista da candidatura do BNG,
Secundino Fernández, denunciou o feito por dobre razón:
“por unha banda significa ter
moita cara polo feito de aproveitar esa lei para cobrar sen traballar e pola outra porque é unha

desvergonza que o Partido Popular admita na súa candidatura
a unha persoa coas intencións
desta”. Para Secundino Fernández “é obvio que a intención de
Luís García non é política, se tivese gañas de dedicarse á política participaría doutro xeito, para
poder resultar elixido”.
Sen embargo, o PP discrepa
desta posición e o seu secretario
provincial, Xosé Manuel Barreiro, indicou que “son respectuoso
coas leis e creo que todo o mundo ten dereito a participar en política, independentemente de que
sexa xuíz ou que teña calquera
outra profesión. Logo, se hai un
marco legal que condiciona a esa
actividade profesional en concreto, que se aplique, pero eu
non teño por qué entrar a considerar a intencionalidade de ninguén, as súas razóns terá e en
principio son lexítimas”.♦

Divorciarse en galego
ALBA NOGUEIRA
As referencias retóricas á Xus- Unha xuiza de Muros rexeita unha demanda de parece descoñecer a norma cabeceira do sistema xudicial estiza que figuran nos preámbulos dos textos constitucionais divorcio en galego e abre expediente á avogada pañol e que se permite, frente
ao seu descoñecemento da
quedarían en papel mollado se
non fose porque un Estado de cando esta reclama amparo por discriminación. normativa que debe aplicar,
retrucar cun procedemento
Dereito, como o noso, artella
sancionador frente á abogada
unha serie de garantías para
asegurar unha sociedade xusta. Estas ga- posteriormente abrirlle un procedemento que o único que fai é recordarlle as súas
rantías residen no enunciado dunha serie displinario ante a utilización pola abogada obrigas e a normativa aplicábel. Por non
de dereitos –algúns fundamentais con sis- dos mecanismos de recurso dos que dispo- falar do descoñecemento dun elemento
temas reforzados de protección; no esta- ñía ante esa decisión xudicial profunda- básico da tutela xudicial efectiva como é
o dereito a un proceso sen dilacións indeblecemento duns mecanismos para facelos mente errada.
En primeiro lugar, esa providencia vul- bidas.
efectivos e dunha Administración de XusA credibilidade da Xustiza neste país
tiza que ten a obriga de aplicar imparcial- nera a legalidade vixente. En vez de aplimente as normas que expresan a vontade car a lei a viola. A Lei Orgánica do Poder pasa porque sucesos desafortunados, por
popular; no sometemento de todos os po- Xudicial establece con claridade no seu ar- non dicir intencionados, como estes non se
deres públicos ao cumplimento das leis; e tigo 231.3 que as partes poderán utilizar a repitan. Porque non só é importante que
ao final o divorcio se
no establecemento dun dereito fundamen- lingua que sexa tamén
produza, senón que se
tal á tutela xudicial efectiva que permite oficial na Comunidade
faga no seu debido
que nun xuizo sen dilacións indebidas e Autónoma tanto en
máis grave
tempo e na lingua de
con tódalas garantías se decida por un xuiz manifestacións orais
é que a xuiza de Muros
elección dos cidadáns
ou xuiza sobre un asunto determinado apli- como escritas. Ademáis recorda este artipresentes nese xuizo.
cando a lei.
parece
descoñecer
Só asi estaremos ante
Ese dereito á tutela xudicial efectiva go no punto 4 que as
unha Xustiza ao servinon supón tan só que a controversia que actuacións xudiciais
a norma cabeceira
zo dos cidadáns e non
orixina a intervención xudicial teña unha realizadas e os docudo sistema xudicial
ante unha Administrasolución xusta senón que o camiño que le- mentos presentados
ción divorciada da reva a esa resolución garanta eficazmente os neste idioma oficial teespañol”
alidade na que vive.
dereitos das partes. Un Estado de Dereito rán, sen necesidade de
Faría ben o Tribunon pode amparar unha condea imposta tradución ao castelán,
plena
validez
e
eficanal Superior de Xustigracias a unha confesión obtida con tortuza de Galiza se, case
ras; tampouco mediante escoitas ilegais ou cia. Para concluír que,
vinte anos despois da
prescindindo de forma evidente das formas de ser precisa a traduentrada en vigor da
procesuais; nin ditada por xuices impulsa- ción, nos supostos, exclusivamente, en que o
Lei Orgánica do Poder
dos por intereses persoais.
Xudicial, utiliza este
Para chegar a esa aplicación transparente documento teña que
xurdir
efectos
fora
da
Comunidade
Autócaso para facer borrón e conta nova e podas normas a Administración de Xustiza está
protexida por unha serie de garantías –inde- noma ou cause indefensión a algunha das ñer os medios para que a nosa Administrapendencia e imparcialidade– e debe dispoñer partes, faríase unha tradución que en todo ción xudicial sexa verdadeiramente nosa e
dunha serie de medios que facilitan a trami- caso debería ser feita de oficio polo propio non arquivando as actuacións porque a
tación dos asuntos que se lles presentan. órgano xudicial. Neste caso, pois, con toda xuiza non tiña “intención” de lesionar nin
Ademáis, como toda Administración, debe evidencia, a lexislación permite a calquera atacar a nosa lingua. A lingua de boa pardas partes elexir a lingua na que se dirixe te dos galegos e galegas e, como recordan
estar ao servizo dos cidadáns.
Por todos estes motivos, chama podero- ao órgano xudicial; ademáis o documento a Constitución e o Estatuto, un elemento
samente a atención a recente providencia non precisaba tradución xa que tan só se a fundamental desa identidade que teñen que
dunha xuiza de Muros inadmitindo unha outra parte alegara indefensión podería defender os poderes públicos. A Adminisdemanda de divorcio por estar formulada precisarse tradución; e, de precisala, sería tración de Xustiza é un deles.♦
en galego, fundamentando a inadmisión a xuiza a que debería arbitrar os medios
nun “defecto de forma”, e indicándolle á para facelo.
ALBA NOGUEIRA LÓPEZ é Profesora de Dereito
O máis grave do asunto é que a xuiza
abogada que proceda á súa tradución para,
Administrativo na USC.

‘O

Estranxeira
na sua pátria
Mª PILAR GARCIA NEGRO

‘E

stranxeira na sua
pátria”: tal título
rosaliano é a síntese
perfeita para definir a situación
de tantas persoas e
organizacións do noso país que
aspiran a exerceren libremente
os seus direitos lingüísticos, a
converteren a teoria xurídica en
prática legalizada e a facer valer, en definitiva, algo tan natural e básico como o direito ao
uso da língua própria en ámbitos sociais e públicos. Se todo
isto se concreta, como é o caso,
no domínio da Xustiza, a magnitude da represión cobra
caracteres máis escandalosos,
xa que estamos a falar dunha
matéria particularmente
sensíbel do ponto de vista
humano.
A advogada Dona Isabel
Castillo non só padece a inadmisión dun seu documento
por parte da xuíz de Muros,
que non o aceita por estar escrito en língua galega, senón
que mesmo padece a
incoación dun expediente
sancionador por este motivo.
Utilizamos por veces a palabra “esperpento” con excesiva lixeireza ou frivolidade. Este é un caso de represión pura
e dura dun direito humano elementar que recoñecen: a
Declaración Universal de
Direitos Humanos, a Constitución Española, o Estatuto de
Autonomía de Galiza, a Lei de
Normalización Lingüística, a
“Ley de Enjuiciamiento Civil”,
a Lei Orgánica do Poder Xudicial, a Carta Europea das
Línguas Rexionais ou Minoritárias, a Declaración Universal
de Direitos Lingüísticos… En
concreto, o artigo 231.3 da Lei
Orgánica do Poder Xudicial
estabelece: “Las partes, sus representantes y quienes les dirijan, así como los testigos y peritos, podrán utilizar la lengua
que sea también oficial en la
Comunidad Autonóma en
cuyo territorio tengan lugar las
actuaciones judiciales, tanto en
manifestaciones orales como
escritas.” A maior
abondamento, o artigo 150 do
“Reglamento Notarial” ou o
artigo 37 do “Reglamento Hipotecario” recoñecen que
calquer estranxeiro, dentro do
Estado español, ten direito ao
uso do seu idioma en
actuacións de carácter legal.
¿Que xestións fixo a Consellaría de Xustiza para amparar e
facer valer o direito dunha
advogada galega a facer uso do
artigo 231.3 da Lei Orgánica do
Poder Xudicial e, portanto, a
utilizar a língua galega nun acto
xudicial? ¿Considera a Xunta
de Galiza que un(ha) galego(a)
na sua terra ten menos direitos
que un estranxeiro no território
español? ¿Que validade teñen
todos os textos legais que recoñecen, autorizan e amparan o
uso das línguas cooficiais nas
Comunidades Autonómas?
¿Vai calar, máis unha vez, a
Xunta de Galiza perante semellante atropelo no exercício de
direitos lingüísticos?♦

XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

L

evo un tempo amolado
da “física” e polo
mesmo estou ao
alcance de todos os virus
que se acheguen polos
corredores da
inconsciencia coa que nos
quer agasallar este tempo
de invasións e de rapañota
selvaxe. Na postración
non ollei nin a Wojtyla
senón nunha foto de
portada onde o
carretilleiro dos Azores lle
bica a mau ao santo
padre: foto bomba que se
o pontífice do Vaticano
andase xusto e listo da
memoria debería estralar
nunha boa labazada sobre
o tal defensor da guerra
do Iraq: ¡plas, plas!.
Pouco despois desta
páxina asisto na Retirosa
de Coiro, en Cangas, á
XIV Festa do Muíño de
Fausto. É coma unha
resurrección, logo do
noxo. Aquí o espectáculo
da vida alcanza os ollos e
todo o Val do Bouzós
camiña engorde cara á
casiña do pan: canta o
cacarexo, móvense as
pedras, vai o rodicio a
compás, choutan os nenos,
medra a fariña... Futuro.
Chegan aínda os ecos do
“señor de los hilitos” e o
resilencio do comisionado
fronte á última recalada
da Plataforma en
Compostela. Os Premios
Max visten Vigo da cor do
mar. Todos queremos
saber que foi da verdade e
o barco libre. Nós. Pero só
escoito a palabra de
Manolo Boubeta a pé de
muíño: emoción, historia,
canto e orgullo. Non é o
pregoeiro que vén de
lonxe: ese tal farruquete
que aboia sobre os
papanatismos, o figurino
mediático, o bufón ou o
consorte dos necios. Hai
un tempo breve que
chegou o cuco, mil
paxaros máis repenican
nas abidueiras. E Manolo
vai pola memoria arriba,
ata o niño da infancia.
Non lle aquece o varón do
micrófono á beira da face,
abondaría a voz do peito,
esa forza da auga polo
cubo, voz limpa, voz
labrega e de albanel, voz
que foi tamén do teatro
amador e das cantigas de
escarno e maldicer, voz en
Madrid 23-F 003,
atravesando as rúas e as
prazas da manifa aquela,
na pronuncia do Mar e da
Galiza antiga e nosa:
¡Nunca Máis! Que medre
o exempro de dar a
palabra aos obradores sen
título, pola saúde da festa
e da insubmisión.
♦
Parabéns.♦
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O meu
obrador

Non cumpría cos mínimos de catalán esixidos por lei

A xustiza dálle a razón á Generalitat
por non renovar unha licencia da COPE
A.N.T.
Unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ven avalar a decisión que o 12 de maio de 1998 retirou a concesión de licencia á COPE que emitía desde Barcelona por considerar que non cumpría os mínimos de uso
de catalán que establecía a Lei de Normalización Lingüística.
A COPE segue emitindo desde o sión de emisoras de FM nas co102.0 da FM, porque ten pen- munidades autónomas. Cataludente de resolver o recurso que ña foi a primeira deles que tivo
apresentou no Supremo, pero o esa competencia, e en xeral nas
TSJC considera que a emisora da comunidades con lingua propia
Igrexa Católica non cumpría co- veñen esixindo unha porcentaxe
as condicións que impuxo a Ge- de uso da língua do país e unha
neralitat
para
porcentaxe de
manter a conceemisión local e
sión. O asunto
de desconexión
s revisións
arrinca do 31 de
da cadea, as dúas
xaneiro de 1985, de licencia
condicións que
cando se concede
máis incumpren
das
FM
a licencia, renoas FMs, tamén
vada en setembro son obrigatorias
no caso de Galide 1998. A licenza.
cia debía revisar- cada dez anos.
As revisións
se aos dez anos,
de licencia son
segundo indica a
obrigatorias calei, e a COPE peda dez anos,
diu unha nova remesmo en caso
novación, pero a
de licencias conGeneralitat consicedidas anteriorderou que non se cumpriran as mente polo Estado, aínda que
condicións que estabeleceu e de- algúns empresarios consideren
negoulla.
que o costume implica un dereiO Tribunal volveu recordar to adquirido.
que a renovación non é automáSegundo o profesor Xosé Ratica e que deben cumprirse uns món Pousa a radio vive en Eurorequisitos. Tanto a lei de Política pa un momento caracterizado
Lingüística como a Contratos pola desregulamentación e as
coa Administración Pública de empresas incumpren aspectos
1995 autorizaban ao goberno ca- básicos, impensábeis hai poucos
talán a actuar como o fixo, “por- anos: deslocalizan as emisoras
que foi unha decisión motivada e colocando estudos e postes emiporque utilizou unha competen- sores onde lle peta, aumentan
cia que tiña en defensa dun ben sen control a potencia concedida
de dominio público”, como é es- ou non entregan por sistema as
pacio hertziano.
liñas de programación do ano seguinte. O caso catalán marca un
Competencia transferida
primeiro punto e aparte nesta
desregulación á espera do que
O Estado ten delegada a conce- diga o Supremo.♦

A

POSONEJRO

posonejro@yahoo.es

A.N.T.

A Xunta mira
para outro lado
XOSÉ RAMÓN POUSA
A radio europea vive dende finais dos anos 70 un proceso de desregulamentación que se caracteriza pola desintegración do monopolio
da radio pública estatal, con situacións que van dende a rixidez que
aínda manteñen países como Austria ao caos de Italia. En toda Europa os estados foron permitindo a incorporación de operadores privados e vendo como a radio pública perdía posicións e mesmo o papel
de “servicio público” que xustificou o seu nacemento. Nesta situación, a radio comercial foi ganando cada vez maior terreno, sobor de
todo na loita pola audiencia, e no control dun mercado que move en
España máis de 60.000 millóns de pesetas anuais.
Esta liberalización do espectro radiofónico creou unha situación de
gran relaxión no control das licencias que levou a unha situación que se caracteriza polo incumprimento sistemático das concesións e mesmo a proliferación de emisoras piratas comerciais, en España existen máis de 1.200.
As emisoras incumpren a obriga de emitir dende e para unha localidade e
sofren un proceso alarmante de deslocalización cara grandes cidades con
maior mercado; multiplícanse por cinco ou por dez as potencias de transmisión; fanse cambios de titularidade ou arrendamentos sen o control da
administración, co que se burla o principio de non concesión de segundas
licencias a empresas que xa teñan emisora nun determiñado ámbito.
Ademais, as Administracións apenas exercen control sobre as parrillas de programación, permitindo o incumprimento dos compromisos
que deron lugar á otorgación da licencia, incluído o idioma, e a un proceso que se caracteriza pola centralización das programacións en Madrid
e a diminución das desconexións locais. O grado de incumprimento das
concesións é de tal calibre que, mesmo en Galiza, co beneprácito da
Xunta que fai unha política de “mirar cara outra parte” e mesmo financia as súas actividades, xurden cadeas nas que se misturan emisoras comerciais deslocalizadas con emisoras municipais que, por lei, non poden
emitir en cadea. En definitiva, unha situación de desbordamento da normativa que se mezcla, ademáis, cun proceso de concentración empresarial brutal que fai que o 60% do mercado esté en mans de 3 empresas, a
pesares de que existen un 150% máis emisoras que hai 15 anos.♦
XOSÉ RAMÓN POUSA é autor da tese doctoral “El Sistema Radiofónico en
Galicia”, lida na Universitat Autónoma de Barcelona en 1995.
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A lingua galega e os inmigrantes
A Fundación Premios da Crítica de Galicia inicia un debate necesario
FRANCK MEYER
Hai que saudar a iniciativa da
Fundación Premios da Crítica
que acaba de publicar un folleto
coa traducción a vinte e tantas
linguas do poema “Irmaus” de
Celso Emilio Ferreiro ademais
dun breve prólogo. Baixo o lema
“galeguismo solidario” preténdese chamar a atención sobre o
feito da inmigración en Galicia e
a importancia da convivencia
respectuosa. As traduccións
constituirán o marco da entrega
dos Premios correspondentes ao
ano 2003, que terá lugar en Vigo
o día 10 de maio.
Xustamente a inmigración será, para toda Europa, un dos temas transcendentais nos anos vindeiros. Un estudio publicado hai
pouco polo Instituto Francés de
Relacións Internacionais (IFRI)
constata que sen unha afluencia
masiva de xente de fóra, de aquí
ao ano 2050, Europa vai ter problemas demográficos e económicos moi graves. Desde logo,
hai que aproveitar o feito de que
se aborde ese tema neste mes das
Letras Galegas e abrir un debate
social, precisamente porque hai demasiados
aspectos neste contexto que cómpre aclarar.
Sen embargo, unha cousa resulta curiosa. Na primeira edición dos devanditos
Premios despois da catástrofe do Prestige
e a marea negra, que provocou unha mobilización social como poucas veces na
historia de Galicia, a Fundación escolle
un tema bastante alleo á realidade palpable do país, se temos en conta que a porcentaxe de inmigrantes no Estado Español
está moi por debaixo da media europea e
a situación galega, coa excepción da provincia de Pontevedra, moi por debaixo da
media española. O uso de palabras como
“raza” e “etnia” no folleto da Fundación,
por certo, non parece do máis afortunado.
Ademais, en canto á lingua, nin sequera se todos os inmigrantes (que serán tantos como Redondela ten habitantes) empezasen a falar o galego cambiarían a evolución negativa para a situación da lingua
galega que non deixa lugar a dúbidas. Iso
tampouco o modificarán substancialmente a rotulación no espacio público e a fixación permanente nos símbolos (no canto de ter en conta aspectos prácticos e reais). Cómpre lembrar que todo depende
en primeiro lugar dos galegos e non de
Cando comecei en ANT a serie “Conxeito” ao que este artigo pon remate, pouco
sospeitaba que ía ter que falar duns acontecementos cruciais na historia do noso
país. Efectivamente, a catástrofe da maré
negra do PPrestige, provocou o maior revulsivo social da nosa historia moderna,
protagonizado pola plataforma Nunca
Máis, que se converteu no referente internacional de Galiza.
O listón estaba altísimo para este domingo e a convocatoria tiña todo en contra: cansazo polos meses de constantes
mobilizacións contra a maré negra e a
guerra, longa ponte que invitaba a viaxar,
semana con dúas manifestacións en catro días, dedicación de parte da organización á Volta a Galiza “Nunca Máis”, recuada estratéxica dun grupo político,
acoso mediático do Poder...
E mais, desafiando de novo á intensa chuvia, ducias de miles de galegos e
galegas volvemos estar en Compostela
dando mostra inequívoca da vontade

e xeneralizada do castelán. Os
inmigrantes terano en conta,
máis que nada porque na súa situación teñen que optimizar os
esforzos e, en consecuencia, fixarse na utilidade social dun
idioma. ¿Quen lles ía pedir que
optasen pola lingua B do modelo
diglósico? Ademais, imaxino a
cara e reacción dun garda civil ao
dirixírselle un africano en perfecto galego, sen saber castelán
Desde logo, respectar e coidar a particularidade concreta de
cada inmigrante e de cada comunidade de inmigrantes, sen obviar as diferencias culturais que
decote se dan nun só país, axuda
a que a xente de fóra perciba o
“feito diferencial” de Galicia
dentro do Estado Español. Entendo que algún comentario da
Fundación Premios da Crítica se
refire a esa reciprocidade e supoño que nace da propia experiencia emigratoria dos galegos. É
que ás veces dentro das diferencias hai moitas semellanzas. PePACO VILABARROS
ro, de entrada, a quen vén aquí
hai que concederlle voz propia
¿E quen é inmigrante? ¿Un saharauí? se se quere que, pola súa banda, faga o
factores externos. Sería fatal se se empezase a considerar os inmigrantes como pe- ¿Un arxentino neto de galegos (para o que mesmo con respecto á poboación galega.
rigo para a lingua e a cultura propias de moitos sectores reivindicarían a súa galeA cuestión da inmigración revela as
Galicia, entre outras cousas porque esa guidade)? E para unha cultura minoriza- contradiccións anteriores á chegada dos
idea é unha falacia. ¿Que porcentaxe dos da/minoritaria/periférica ¿que diferencia inmigrantes. Iso vale para todos os lugahai entre un represen- res de Europa e do mundo. De momento,
galegos asume esa
tante do centro do que hai moitas preguntas e poucas respostas,
historia, tradición e
s inmigrantes tratan se depende e un cida- igual que neste texto. Pero o importante é
lingua propia de Galidán doutro país? Que principiar unha reflexión aberta e a fondo
cia que a Fundación
dos Premios da Críti- de non chamar a atención se me entenda ben, incluíndo a sociedade enteira. Se ben as
ca lles quere achegar e de adaptarse á maioría. non o digo para crear causas da inmigración, como a fame, a inbarreiras ou polemi- xustiza, a violencia, a guerra, a pobreza
aos inmigrantes?
zar. Ao contrario, dí- etc., practicamente sempre son obra do
¿Entón?
¿Non
E “maioría”, no caso
goo porque a propia ser humano e non un fenómeno natural e,
amosa a iniciativa da
das
cidades
galegas,
Fundación fala do polo tanto, son susceptibles de cambios,
que estamos a falar
respecto pola cultura na situación europea cómpre asumir a recerta tendencia a dessignifica castelán”
e lingua galegas e a alidade inmigratoria e non rexeitala. “A
viar a atención dos
necesidade de com- miña mau che dou / coma un irmau che
problemas reais? Está
partir o proceso de in- falo”, di Celso Emilio. Neste sentido, poben que se constate,
tegración. Só suxiro demos felicitar á Fundación Premios da
como se fai no folleto
que se reflexione so- Crítica de Galicia por esta iniciativa no
que publicou a Funbre o que tal postula- mellor sentido da palabra: inicia un diálodación dos Premios,
que os inmigrantes veñen a Galicia por- do significa realmente.
go positivo e un debate necesario que oxaOs inmigrantes, en xeral, tratan de non lá produzan ese enriquecemento a través
que hai sitios onde se vive peor. Mais
sempre hai sitios onde se vive peor. A to- chamar a atención e de adaptarse á maio- do intercambio e da diversidade do que se
do iso, non se debe pasar por alto o feito ría. ¿Que significa “maioría” no caso das fala no prólogo que acompaña o poema
de que Galicia segue producindo emi- cidades galegas, é dicir, nos sitios onde hai “Irmáus”. Porque, como remata afirmangrantes. Que pregunten nas cafeterías ou traballo e que, polo tanto, atraen os inmi- do ese limiar, “somos seres humanos, non
grantes? Significa a utilización maioritaria inimigos”.♦
obras de Canarias.

O

Conxeito

Seis meses
HENRIQUE HARGUINDEY
dun importantísimo sector da nación de
continuar a loita. Volveuse pasar satisfactoriamente a proba de fogo e as imaxes da mobilización –igual que as das
anteriores– transmitíronse polas televisións do mundo.
Ven agora outra proba da que non se
poden agardar grandes cambios. Ninguén pode agardar milagres porque o
cambio de conciencia encarnado por
Nunca Máis aínda non tivo a traducción
debida no plano político. E menos ante
unhas eleccións municipais que, por riba,
estaban xa en portas e a cabalo, cunha dinámica anterior case imposible de modificar. Pero agora compre actuar.

Se a cidadanía galega debe estar agradecida aos grupos políticos progresistas
pola súa conducta destes meses, pola súa
mobilización solidaria e polo seu esforzo
a prol da unidade, tamén estes deben de
recoller da cidadanía a chamada a relegaren a segundo plano intereses partidistas, a actuaren sen dogmatismos e exclusións, a buscaren o que é común e prioritario, e a abandonaren actitudes sectarias.
O fin da era Fraga esixe o fin da vella
política dos demáis. É o momento de que
o BNG , que acadou cotas históricas na
era Beiras, renove totalmente a súa práctica, de que o PSOE se convirta realmente nun partido galego, de que os activos

grupos minoritarios miren máis o que une
ca o que separa. Que todos, en definitiva,
os que están na militancia partidaria e os
moitísimos que non estamos nela, arrimemos o ombreiro para sacar adiante o país.
E non só con iniciativas nomeadamente políticas senón con outras tan
necesarias. Estes seis meses deixaron
clara a falta dun diario en galego (agora
altérannos mesmo os eslógans pondo na
nosa boca ese ridículo “¿La culpa de
quien es? De los votantes del PP”), plural e participativo. Estou seguro de que
un proxecto ilusionante como o de “Nunca Máis” contaría en poucas semanas
con quince ou vinte mil suscritores.
E que volveriamos encher as rúas de
Compostela, para celebralo.♦
P.S.: Despedímonos, logo, por un
tempo, dos lectores e lectoras de ANT, co
sincero agradecemento ao semanario
por ter acollido xenerosamente nas súas
páxinas as nosas colaboracións.
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Partiu o cinco de maio e desenvólvese ata o dezasete

O Correlingua marcha camiño de Pontevedra
A.N.T.
Botou a correr a tradicional
carreira da lingua. Esta edición do Correlingua partiu de
Ferrol o pasado cinco de maio
e ten como destino Pontevedra
o día dezaseis, despois de celebrarse en numerosas localidades do país. Milleiros de nenos
xa participaron desta volta.
Cunha concentración na Praza
Vella de Ferrol, comezou o Correlingua 2003, aínda que o inicio da marcha tivo lugar desde a
casa do escritor e filólogo Ricardo Carvalho Calero na mesma
cidade. Durante todo o día,
alumnos dos ensinos primario,

secundario e bacharelato ferroláns tomaron parte no percorrido
e ao final da xornada, na Praza
de Armas, foron recibidos polo
alcalde, escoitaron a lectura do
Manifesto e presenciaron unha
actuación musical.
O seis de maio o Correlingua desenvolveuse pola Mariña. Coa colaboración do concello de Viveiro, nesta etapa participaron rapaces das escolas de
Viveiro, O Vicedo e Ourol. A
saída tivo lugar nos Castelos
(Covas) e rematou no Paseo
Marítimo de Covas. Houbo unha serie de actos lúdicos no Parque Pernas León, así como a
correspondente lectura do Ma-

nifesto e unha actuación musical ao remate da xornada.
Lugo foi o escenario do Correlingua o mércores sete de
maio. Con saída ás 11:15 da Pra-

za de Santa María, foi ese mesmo lugar o que acolleu a súa
chegada e no que a escritora Carme Blanco leu o Manifesto.
A Coruña, Santiago, Ouren-

se, Condado-Baixo Miño, Vigo,
Salnés e Pontevedra son as localidades e comarcas previstas para as seguintes xornadas desta
edición da Carreira da Lingua.♦

A precursora naceu en 1984
Concibida segundo a experiencia das Korrikas vascas (carreiras en defensa da lingua en Euskadi), en abril de 1984 partía
desde Vigo a I Carreira Popular en Defensa do Galego, que
co decurso das edicións chegaría a chamarse Correlingua.
En 1995 o alcalde de Fene
era o encargado de entregar o

testemuño de honra na saída da
carreira desde a Praza María Pita, na Coruña. Era a segunda
edición dunha carreira que a
partir de entón tería continuidade anual pero que non se ía chamar Correlingua ata 1998.
Os primeiros pasos da carreira da lingua levaron ao longo do país un testemuño que no

seu interior atesouraba o Manifesto en defensa da lingua. Insignes intelectuais e escritores
tiveron a honra de portar este
testemuño, entre os que se atopan Francisco Carballo e Xosé
Luís Méndez Ferrin. Hoxe, o
Correlingua é un acontecemento consolidado que ten como
meta a defensa do galego.♦

Reúnense para falar dunha cidade diferente na presentación do libro A Coruña de Paco Vázquez

A outra Coruña
A.N.T.
“Francisco Vázquez é máis que
un nome propio: é un xeito de facer política, porque baixo a sinatura do alcalde coruñés escriben
moitos actores interesados”, afirmou Cesáreo S. Iglesias, presidente de A Nosa Terra.
Foi este o punto de partida na
presentación do libro A Coruña
de Paco Vázquez, da autoría de
Manuel Monge, publicado por A
Nosa Terra. Un punto de partida
para unha reflexión colectiva na
que participaron máis dun cento
de persoas que ollan unha Coruña diferente, “non só á que se está a construir, senón á que se está a vender como reclamo”, en
palabras de Cesáreo S. Iglesias.
Por este motivo estivo presente na libraría Lume o candidato do
PP á alcaldía de A Coruña, F. Rodríguez Córcoba, con outros concelleiros e ex concelleiros populares, como Álvaro Someso. Tamén
asistiu representación socialista
como o ex secretario xeral Rodríguez Pardo, o ex concelleiro e deputado Campos Romai ou o presidente do Ateneo Republicano,

Xurxo Souto, Xosé Lois Martínez, Marcelino Liste, Manuel Monge, Antón Luaces e Cesáreo Sánchez na presentación da obra.

Carlos Echeverría. Loxicamente,
non podían faltar destacados
membros do BNG, comezando
por membros da candidatura municipal, da que Manuel Monge

forma parte. Pero sobre todo estaban presentes membros do movimento veciñal e cultural.
Unha representación que xa
se podía ollar na mesa, co música

Reclaman un Plan de Normalización sen exclusións

A Mesa, CIG, CCOO e BNG
demandan outra política lingüística
A Mesa pola Normalización,
CIG, CCOO e BNG asinaron un
documento titulado “Despois de
trece anos perdidos, outra política
lingüística é posíbel. Por un acordo amplo e sen exclusións sobre a
lingua galega”. O manifesto lerase ao final da manifestación convocada o vindeiro 17 de maio.
Para as organizacións asinantes, os trece anos de política
lingüística do Partido Popular tiveron como finalidade “a homenaxe lingüística, o gasto para
conmemorar sen obxectivos de
recuperación”. Ademais, denuncian o uso dos cartos desta polí-

tica en “afortalar o favoritismo e
a dependencia dos cidadáns e cidadás das prebendas do poder”.
O manifesto sinala que foron trece anos de retroceso, de
incumprimento da lexislación
aprobada, situación da que non
só é consciente o PP, afirman os
asinantes, senón que constitúe
un “fracaso pensado e buscado”.
Pero o panorama non desalenta aos asinantes deste comunicado, porque consideran que
hai outra política lingüística posíbel, aínda que para aplicala,
din, é precisa “responsabilidade
e compromiso”. “Os grupos que

asinamos este manifesto –afirma o documento– queremos expresar a nosa vontade de elaborar unha nova política lingüística, tranquila, consensuada, decidida, vigorosa e transparente”.
Para alcanzar este obxectivo, reclaman o cumprimento da lexislación, erradicar a toponimia deturpada, que o ensino deixe de
ser “unha institución desgaleguizadora”, que a TVG promocione a lingua e, sobre todo, a
elaboración dun Plan Xeral de
Normalización Lingüística coa
participación de todos os “axentes sociais” sen exclusións.♦

e actor Xurxo Souto, o arquitecto
Xosé Lois Martínez, o ex- presidente da Federación de AAVV de
A Coruña, Marcelino Liste, o
xornalista Antón Luaces e Cesá-

reo S. Iglesias, que ademáis de
representar a editora, forma parte
dos intelectuais coruñeses que
apostan por outra cidade.
“Un novo concepto de cidade,
aberta, amábel, para todos, que se
pode ollar reflexada no libro,
fronte a cidade amurada que impón Francisco Vázquez”, afirmaría o arquitecto X.L. Martínez.
Unha cidade que, segundo Xurxo Souto, tiña unha referencía localista, logo daquela manifestación
pola capitalidade, que será borrada
na conciencia histórica pola do
Prestige “impoñendose a idea de
algo solidario, integrada na Galiza
qué é o que realmente representa A
Coruña”. “Unha cidade que se libre
desa escuridade das especulacións
protagonizadas por uns poucos e
que sempre son os mesmos”, afirmaría Antón Luaces, referíndose ás
denuncias aparecidas nos libros.
Unhas especulacións que poñería de manifesto, con dados e
papeis, Marcelino Liste, como a
do Paseo de As Pontes, ata de
agora sempre acochadas, cando
non apoiadas, por medios de comunicación locais.♦

Educación
retira o expediente
ao profesor da Barcala
A falta de confirmación oficial,
CCOO difundiu unha información que asegura que a Consellería de Educación vai resolver favorabelmente a prol do profesor
Rafael Sánchez Fernández os
dous expedientes disciplinarios
abertos contra el por facilitarlles
aos seus alumnos información
sobre actos contra a guerra.
“Aínda non teño coñecemento oficial –dixo o ensinante do
Instituto Afonso X da Barcala,
Cambre–, pero ao parecer as resolucións van na liña esixida por
min de que non só se recoñecese
que non é reprobábel nin sancionábel o meu comportamento, senón que tamén serva para outros
compañeiros e que non se casti-

guen actos que non son gratos
para a Consellería”.
Os dous expedientes viñan
dados por dar aos seus alumnos
información dunha páxina electrónica sobre unha folga escolar
contra a guerra e por criticar á
directora do centro por denegarlle un permiso para realizar unha actividade educativa nos colexios de primaria adscritos ao
seu instituto.
Ante o fallo favorábel, Rafael
Sánchez acordou pospor a súa
anunciada folga de fame, que comezaría o vindeiro 12 de maio no
caso de que non cheguen as resolucións da Consellería ou se, de
chegar, non van na liña das informacións difundidas por CCOO.♦
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Xosé María Sierra, ex traballador de Sintel

‘A Fidalgo apupárono
trinta mil persoas’
A agresión ao secretario xeral
de CCOO, José María Fidalgo,
non beneficia a imaxe dos ex
traballadores de Sintel.
Fidalgo ten problemas con todo o mundo, cos ex traballadores
de Sintel pero tamén co seu propio
sindicato. A proba é que os dous
sectores críticos, o de Agustín Moreno, e o do secretario comarcal de
Madrid, Javier López, apóiannos.
En Madrid ninguén quere a Fidalgo, por iso na manifestación do
primeiro de maio apupárono trinta
mil persoas, non só os de Sintel.
¿E que lles fixo a vostedes?
Vendeunos. Cando levantamos o campamento de Sintel en
Madrid, o dous de agosto do
2001, asinamos un acordo segundo o que se ían prexubilar
500 persoas e, antes do 15 de
marzo de 2002, tiñan que recolocarse outras 1.200 nas empresas
Ferrovial, Dragados, FCC e algúns na división de telecomunicacións que ía montar o Corte
Inglés. Só se cumpriu o compromiso de prexubilación dos 500,
de modo que 1.150 seguimos no
paro –outros 50 ou 70 buscaron
emprego pola súa conta, pero
perderon o dereito a conservar as
súas condicións de traballo.
Pero en todo caso o culpábel sería o Goberno, ou as
empresas...
O Goberno e as empresas tamén teñen culpa, pero Comisións era o sindicato maioritario
en Sintel e Fidalgo non presionou para que se cumpriran os
compromisos asinados para levantar o campamento de Madrid.
Daquelas tiña demasiada presa
en rematar co campamento. Ademais é un provocador precisamente cando os ánimos están
máis exaltados. Nós organizamos unha marcha por etapas a
Madrid para coincidir con este
primeiro de maio e neses días Fidalgo vai a Valladolid e nunha
entrevista di que os de Sintel somos uns gánsteres, que non facemos máis que rebentar asembleas e que non queremos traballar.
¿Non queren traballar?
¡Claro que queremos! Pero
tamén queremos que se cumpran
os compromisos, que non só incluían traballo, senón tamén o
mantemento das condicións que
tiñamos anteriormente. Eu levaba 25 anos en Sintel e quero conservar a antigüidade, como quero
que vaiamos a poucas empresas
para conservar a nosa capacidade
de organización. Pero o que ocorreu foi que só nos chamaron a
unha entrevista de traballo a 280
persoas, pero despois non nos
volveron chamar para traballar.
¿E levan todo este tempo
no paro?
Levamos, e a moitos acábaselles agora en maio e ao resto,
como a min, en agosto. Aínda
que nos compromisos asinados
cando levantamos o campamento asegúrase que, se non aparece
emprego, renóvase o paro por
dous anos máis, non llo renova-

MANUEL CAO

H. VIXANDE

Tras anos de loita, o sindicalista da CIG en Sintel,
Xosé María Sierra, aborda a situación dos seus ex
traballadores, que volveu á actualidade despois dos
incidentes protagonizados o pasado primeiro de maio
en Madrid. Sierra asegura que pode haber enfrontamentos peores debido a que se lles remata o paro.

PACO VILABARROS

ron a dous compañeiros que quedaron nesa situación.
Situación a peor
De modo que as cousas poden
empeorar.
Por suposto. Cando a xente
quede sen paro e sen recursos,
claro que van empeorar as cousas,
non deben sorprender novos incidentes porque hai moitos compañeiros desesperados, cómpre ter
en conta que confiaron neses
acordos e non buscaron traballo
fóra, á espera do que prometeran.
Pecaron de inxenuos.
Tal vez, como tamén ocorreu
coa venda de Sintel por parte de
Telefónica. Esta empresa era a
propietaria da nosa e vendeuna,
pero quitounos o noso patrimonio. Telefónica quedou cos edificios de Sintel, que valían 15.000
millóns de pesetas aínda que logo
os valorou en 1.500 millóns para
facer negocio. Pero as cousas non
van quedar aí porque por esta razón hai causas penais pendentes.
Volvamos a Fidalgo, ¿a que
atribúe esa actitude súa de non
apoialos?
Non o sei, algún acordo haberá soterrado. En Madrid a xente berráballe ministro sen cartei-

Axencias reguladoras
en España

ra do PP. Foi quen estivo en contra da folga pola guerra, quen
asinou o decretazo... O primeiro
de maio paos choveron contra
todos, pero foi a el ao que lle fixeron sangue.
¿Que me pode dicir de
Adolfo Jiménez?
É o presidente da Asociación
para a Colaboración cos Ex Traballadores de Sintel. Un home
íntegro. Métense con el porque
saben que non poden con el. É
enxeñeiro aeronáutico e sabe por
onde camiña, reivindica as cousas que son de xustiza, o traballo
que nos prometeron. Por iso acaban de abrirlle un expéndente no
seu sindicato, que precisamente
é Comisións Obreiras, aínda que
el non é do sector oficial, non está con Fidalgo nin co Ignacio
Fernández Toxo, o secretario da
federación do metal, outro dos
responsábeis de que o problema
de Sintel non se solucionase.
Por último, ¿que pensan facer agora?
Constituímos unha Sociedade
Anónima Laboral chamada Sintratel e presentámoslla a todos os
conselleiros de Industria de todas
as Comunidades Autónomas e o
que pedimos é carga de traballo
para poder comezar a actividade.♦

Unha lectura desapasionada da decisión da Comisión Nacional da
Enerxía de rexeitar a OPA de Gas Natural sobre Iberdrola amosa
o alto grao de politización ao que se está a chegar nas principais
medidas de política económica referidas ao ámbito empresarial.
A defensa da competencia e a mellora en prezos e calidade aos
consumidores está detrás de todas as declaracións públicas dor
grupos políticos máis, na realidade, estamos ante unha liorta importante sobre o poder económico e político español na que se
contrapoñen con nitidez dúas visións: o modelo centralizador e
intervencionista propio do Partido Popular e un sistema de capitalismo multilateral, plural e máis liberalizado no que teñan cabida os intereses das diversas áreas rexionais españolas.
Nas sociedades modernas, un dos axentes máis determinante das políticas económicas son os grupos de interese. A connivencia entre os lobbies e os poderes públicos é palmaria na definición dos intereses e estratexias. A apariencia de competencia
aplicada polo Goberno de J.Mª. Aznar configura unha estructura empresarial moi dependente do poder estatal debido á capacidade dos gobernos en tomar medidas determinantes para o
mantemento ou expansión da empresa. Os sectores regulados
proporcionan ao Estado un medio fundamental de control da actividade económica privada orientando e potenciando aquelas
liñas de actividade empresarial e aqueles empresarios e xestores
que se consideran adictos ao poder político. O deseño das axencias reguladoras é fundamental para ese control e non hai máis
que mirar a composición de Comisión Nacional da Enerxía para decatarse do predominio das decisións políticas sobre as técnico-empresariais. Tres conselleiros foron propostos polo PP,
dous por CíU, un polo PSOE e outros tres nomeados polo Goberno. Non existe ningunha razón para que as axencias teñan esta composición pois nada impide que a sociedade civil participe
máis directamente nas decisións sobre prezos e calidade dos servicios básicos determinantes da súa calidade de vida. Poderían
participar, por exemplo, os axentes económicos e sociais (organizacións de empresarios, sindicatos), as asociación de consumidores e outras consideradas representativas no sector (ecoloxistas, contribuíntes, etc); e podería engadirse unha participación territorial segundo as CC AA e os Gobernos Locais.
En calquera caso, as decisións da axencia reguladora sempre
serían controvertidas fose cal fose o deseño institucional e organizativo das mesmas. Tamén sería semellante o intento de
manipulación polos grupos de interese dominantes pero aumentarían as dificultades de manexar un ente regulador con maior
número de membros e procedencia territorial e institucional diversa. As preferencias da poboación poderían estar mellor representadas cun modelo diferente pois, por unha banda, incentivaría a participación da poboación nas asociacións e grupos de
interese co que aumentaría o capital social e, por outra banda,
melloraría a calidade das decisións debido ao poder compensador que uns grupos exercerían sobre outros. No referente ás desvantaxes, citaremos a inacción e a creación de coalicións que
priorizaran os intereses específicos dos membros da axencia.

Rodrigo Rato, Vicepresidente do Goberno.

PACO VILABARROS

Un deseño democrático das axencias
reguladoras está nas antípodas
do modelo de política económica
do Goberno central actual”
Un deseño democrático das axencias reguladoras está nas
antípodas do modelo de política económica do Goberno central actual. Pola contra, as prioridades van dirixidas ao control
férreo do entramado empresarial por membros afins á elite
gobernante, explotando as posibilidades de negocio a costa de
consumidores e empresarios máis eficientes e alimentando
unha rede de poder clientelar integrada e interconectada no
ámbito mediático, político, institucional e empresarial. Nesta
lóxica autoritaria, as axencias acabarán sendo substituidas por
órganos directamente dependentes do Goberno.♦
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As mobilizacións tiveron unha clara connotación política

Vigo acolleu a maior mobilización do Estado
no 1 de Maio
A.E.
Se as mobilizacións son un termómetro social, Galiza está que arde.
O 1 de Maio leva tres anos triplicando as cifras de manifestantes.
Vigo situouse, con 60.000 participantes, como a maior mobilización
do estado. En toda Galiza superánronse os 120.000 manifestantes.
Non foi “unha procesión”. Nen sequera unha conmemoración na que
os traballadores recordaban as súas
históricas loitas e o progreso nas
conquistas laborais derramando
suores, sufrindo penas e vertendo
sangue. Tampouco foi unicamente
un recordatoria dunhas reivindicacións puntuais dos sindicatos.
Este 1 de Maio do 2003 na
Galiza tivo un claro contido político reivindicativo. Tres foron os
eixos principais da celebración, os
mesmos que levaron aos sindicatos maioritarios a, despois de 9
anos, celebralo en unidade: o
Prestige cuxos efectos están aínda
moi presentes na economía e nos
sentimentos cidadáns; a guerra de
Iraq, por máis que Bush a dese por
rematada, co apoio español e as
próximas eleccións municipais.
Pero, secadra nada sería igual
se, nos últimos anos, o PP non
deixase ver a cara que os sindicatos pintan como a dunha dereita pura e dura tanto nos recortes
das libertades como de agresión
a clase traballadora. Daí a connotación política da celebración
deste ano que, os principais lideres galegos decidiron apoiar coa
súa presencía en Vigo.
Foron estas as cuestións que
estiveron presentes nos discursos
dos tres secretarios xerais das tres
centrais, Xesús Mosquera, UGT;
Xan María Castro, CCOO e Xesús Seixo, CIG, pero sobre todo
nas ansias de miles de persoas
que acudiron ás convocatorias.
Nunca Máis
Ecoaban os berros de “nunca
máis”. Nunca Máis Prestige coa
esixencía ao Goberno de que se
reparasen canto antes totalmente

os danos económicos e medioambientais. Nunca Máis á guerra e á
prepotencía de Aznar. Nunca
Máis ao imperialismo e as suas
“intervencións preventivas”. Nunca Máis ao decretazo que levou á
folga xeral do 25-J do 2002. Nunca máis convertido non só en comodín de calquer reivindicación
senón en símbolo de mobilización
e fachenda de povo, “que coas súas mans lle gañou a guerra ao chapapote ante a incompetencia dos
Gobernos”, diría Xesús Seixo.
Fronte a esa “incompetencía”
estiveron presentes as referencias
á necesidade de castigar ao goberno do PP, (“A culpa de quen é,
do goberno do PP”, berraban os
manifestantes) daí o chamamento
de Xan María Castro para votar o
25 de maio “en consecuencia”.
Ou a censura explícita de Xesús
Seixo a “un goberno facha”. “Isto
nos pasa por un goberno facha”,
coreaban os manifestantes.
Tamén estiveron presentes no
discurso as reivindicacións máis
puntuais deste ano: mellores condicións de traballo, emprego digno
e o fin da precariedade laboral.
Factores todos estes que inciden
claramente nos accidentes laborais, moi presentes tamén este 1 de
Maio nas reivindicacións obreiras.
As mobilizacións
Se en Vigo participaron perto de
60.000 persoas, na Coruña foron
perto de 10.000; no Ferrol 9.000;
en Ourense 1.500, máis de 1.500
tamén en Pontevedra. Máis de
2.500 en Lugo; 800 en Vilagarcía, 2.000 en Compostela e máis
de medio milleiro na Mariña luguesa. A CNT tamén celebrou as
súas propías manifestacións.♦
Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

Obras de Arte
como pancartas
Pancartas en grises e negro convertidas en obras de arte ou, obras de
arte convertidas en pancartas. Unha
nova forma de comunicación posta
en marcha polas Redes Escarlatas
que desplegaron 45 “berros” visuais na manifestación da CUt e
CGT en Vigo (perto de 1.000 persoas). Logo, estas mesmas pancartas cubrirían a carreira da rúa Colom de Urzaiz a Marqués de Valladares mentres desfilaba compacta a
manifestación maioritaria entre berros de “Nunca Máis, Nunca Máis”
e aplusos de uns e outros.
Arte con dous motivos centrais: a catástrofe do Prestige e a
invasión do Iraque. Pensamento e
obra do artista ourensán Xan Carlos de Dios e traballo tamén do
seu irmán Xosé Lois.

Pancartas que estiveron presentes en Compostela aos tres
días na manifestación de Nunca
Máis. Pancartas que estarán o

25 de xullo en Compostela e
que irán aumentando en número ata que remate o fin para o
que foron creadas.♦
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Protesta
dos profesores
interinos
Profesores interinos instalaron
o pasado luns 5 unha caravana
reivindicativa en demanda de
negociacións para a
estabilidade deste colectivo,
diante da Consellería de
Educación. A iniciativa conta
coa presencia permanente da
CIG-Ensino, UGT, STEG e a
Asociación do Profesorado
Non Numerario de Galicia. Ao
mesmo tempo, o mércores 7
tivo lugar en San Caetano unha
concentración de delegados de
todas as organizacións
sindicais con representación no
ensino público non
universitario para esixir a
negociación das retribucións
deste profesorado, despois de
que o Conselleiro de
Educación rachase a data
límite fixada polos sindicatos
para empezar as conversas.♦

A. PANARO

A fiscalidade do PP
JORDI CLIVILLÉ
A insistencia do señor Aznar en
falar, no transcurso desta campaña, da redución de impostos,
obrígame a ser reiterativo en aspectos que xa tratei noutros artigos. De novo terei de recorrer
aos Presupostos Xerais do Estado (PXE) para o ano 2003.
Segundo os PXE, o estado
incrementa os seus ingresos nun
4,3% gracias, cito textualmente,
ao notábel crecemento dos ingresos impositivos que aumentan nun 5%, os ingresos provenientes doutras fontes caen un
6,9%, feito comprensíbel xa que
pouco queda por privatizar. Sigamos cos datos que dan os
PXE. Os impostos indirectos
(aqueles que van camuflados en

A pesar de que a propaganda electoral da dereita insiste na rebaixa de impostos, José María Aznar segue aumentando as cargas fiscais que temos que pagar todo, gañemos o que gañemos.
todo aquilo que consumimos,
sexan cales sexan os nosos ingresos) crecen un 8,4%. Quizá o
goberno debería pensar se unha
parte importante da brutal inflación que padecemos non sexa a
causa desta fiscalidade. Queda
claro que a recadación do Estado se incrementa e o principal
imposto directo (IRPF) decrece.
A presión fiscal, non só é máis
forte, senón tamén máis inxusta.
O señor Aznar fai seguidísimo doutros políticos de ultrade-

★
Mª Xesús Iglesias Rodríguez
Finou en Lalín
o 5 de maio de 2003.
Os teus camaradas da
Unión do Povo Galego
non te esquecen.

reita coma o seu amigo Bush, 1.300 euros mensuais, o de Esque para mellorar a economía e paña non chega aos 500. Non
benestar social do seu país exi- importa que só un 1% dos asame de impostos aos máis ricos. lariados cobren este importe, o
Espero, señor Aznar, que cando que si importa é que esta cantiempecen os incendios forestais, dade, sirva de referencia para
establecer
as
propios de cada
pensións
que,
verán, non opine
como resultado,
coma o seu amigoberno
cinco millóns de
go George, que
pensionistas perno seu día dixo
do
PP
pretende
ciban unha penque para evitalos
sión por debaixo
a solución é talar
a cadratura
deste salario míos bosques. O sedo circulo,
nimo interprofeñor Aznar pode
sional.
dicirnos, que godiminuíndo
O goberno do
bernos de signo
PP pretende a
socialdemócrata
a
recadación
cadratura do circomo o alemán,
culo, diminuínvíronse forzados
quere manter
do a recadación
a recortar imposun teórico
quere manter un
tos e prestacións
teórico benestar
sociais. Certo, a
benestar
social. En realipesar de todo,
dad xoga a carta
hai que ter en
social”
da
confusión,
conta cales e de
cando as esquerque contía son as
das falamos de
prestacións de
crecemento sosque gozan os citíbel, a dereita
dadáns alemáns
capitalista do PP
na actualidade.
inventa a frase
Un exemplo. Pa“crecemento
ra que unha familia española recibise unha sostido” sen establecer a difeaxuda semellante á que percibe renciación, esperando rendibiunha familia alemana con dous lizar a ignorancia que lle supofillos, debería ter 17. Outro ñen ao pobo. Se realmente preexemplo. O salario mínimo in- tenden diminuír a presión fisterprofesional daquel país, é de cal, terán que formular unha

‘O

nova escala de prioridades, renunciando a outros gastos. Están destinando gran cantidade
de recursos na construción do
tren de alta velocidade, hoxe
todas as autonomías están pendentes de gozaren dun tren destas características e a todas llelo prometeron. Persoalmente,
non estou seguro que un investimento desta magnitude se
rendibilice nin económica nin
socialmente. Francia, cun nivel
de vida superior ao noso e unhas prestacións sociais envexábeis, suspendeu a execución do
tramo de enlace con La Junquera. Finlandia e Suecia, cun PIB
per capita moi superior ao español, renunciou a investimentos deste tipo. A pesar das súas
condicións climatolóxicas e
orográficas, optaron por ferrocarrís confortábeis e seguros
aos que teñan acceso a totalidade dos seus cidadáns. Os últimos acidentes ferroviarios no
noso país non foron froito da
casualidade senón a un deficiente mantemento e a un exceso de material obsoleto.
Señor Aznar, siga vostede facendo “bolos” por todo o territorio, as súas representacións son
todo un éxito. Pola miña parte,
só espero que os españois non
cometan o mesmo erro que os
electores arxentinos, votando de
novo o partido que menosprezou
a opinión dos cidadáns, recortou
as liberdades individuais e colectivas e propiciou un retroceso no
benestar social.♦
JORDI CLIVILLÉ é economista.

O Papa restablece as relacións
con Aznar logo da crise iraquí
dres, non gustou no Vaticano,
moi preocupado polo crecemento das ideas totalitarias en
todo o mundo. Non hai que esquecer que Karol Wojtila presume de ser nacionalista polaco e
que, desde o título da súa máis
famosa biografía –De un país
afastado– ata o último dos seus
actos, gran parte da súa tarefa á
fronte do pontificado estivo
vinculada directamente coa situación de Polonia.

A.N.T.
A viaxe do Papa Xoán Paulo II
a Madrid pouco tivo a ver coas
canonizacións de cinco relixiosos. As últimas diferencias entre
o Vaticano e o goberno español
na diplomacia no Irak e o cisma
existente na Conferencia Episcopal son as chaves que trouxeron o ancián pontífice por
quinta vez ao Estado español.
Un millón de persoas, segundo os
organizadores –non hai cifras da
Policía– asistiu aos actos que Xoán Paulo II realizou en Madrid os
pasados 3 e 4 de maio. So o lema
‘O Papa vén verte’, as principais
comunidades relixiosas e de catecumenado converteron a quinta
visita papal nunha enorme festa
do catolicismo. Mais lonxe dos
focos, a viaxe de Karol Wojtila tiña unha profunda lóxica de chave
interna, unha mensaxe á Igrexa
española e ao goberno que se autodenomina cristián e romano.
O Papa que aterrou en Madrid case inmóbil pola idade é o
mesmo que berrou nestes meses
contra a guerra patrocinada polos EE UU no Irak e amparada
por José María Aznar. No seu
discurso de Cuatro Vientos,
Wojtila atacou duramente os belicistas e esixiu que sexa a paz e
a legalidade internacional a que
guíe os actos dos políticos, máis
se estes din profesar a fe católica. A astucia do ministro de Exteriores do Vaticano, o español
Joaquín Navarro-Valls, impediu
que este choque de mentalidades
fose público de máis. Para iso
inventou a reunión familiar coa
liñaxe dos Aznar.
A outra liña política do discurso papal xirou encol do nacionalismo. Aos mozos que cantaron canda el pediulles prudencia. “Afastádevos do nacionalismo exacerbado”. Para os analis-

O ombreiro de Rouco

O Papa Xoán Paulo II recibiu o apoio de máis de un millón de persoas en Madrid.

tas madrileños, estas palabras de
Xoán Paulo II estiveron en consonancia co discurso de Juan
Carlos I, que agradeceu máis tarde o apoio do Vaticano á loita
contra a ETA.
Mais é posíbel outra lectura.
Gran parte do movemento cidadán activado coa visita do Papa

procedeu de parroquias vinculadas á idea nacional de España. Non en van luciron as bandeiras estatais, moitas delas con
ese touro de Osborne que tanto
se parece a un diaño en repouso. Esta vinculación, pérfida ás
veces, entre a patria e a relixión
ao xeito dos Tercios de Flan-

A outra razón da visita de Wojtila a Madrid reside na situación
interna da Igrexa española. A
Conferencia Episcopal segue
algo doente tras as diferencias
entre os diferentes bispos en
canto á oportunidade da Lei de
Partidos que acabou por ilegalizar a Batasuna. A xerarquía
eclesiástica vasca e parte da catalana manteñen, en minoría, un
pulso coa dirección estatal que lidera, en clara sintonía co goberno
Aznar, Antonio Rouco Varela.
Os bispos vascos e cataláns,
que manteñen liña directa co Vaticano, en varias ocasións solicitaran apoio papal para a súa postura. Parece claro que incluso os
presidentes destas dúas autonomías solicitaran entrevistarse
con Xoán Paulo II e ata encamiñar a visita cara a Bilbao e Barcelona. Pero os apoios do Papa
van por outro camiño.
O maior beneficiado foi o
propio Rouco. Explicitamente,
Karol Wojtila pasoulle a man polo ombreiro e apoiou as súas teses. Este éxito confirma que o
Opus Dei segue a mandar moito
en Roma e, por riba de calquera
outra diverxencia, ao Vaticano
interésalle seguir a manter boas
relacións co goberno do PP a través do traballo episcopal. ♦

Mayor
considera
o PNV
herdeiro
da ETA
A.N.T.
O secretario xeral do PP vasco, Jaime Mayor, defendeu,
durante un acto en Almería,
que o PNV está a radicalizarse na busca da “herdanza
da ETA” que deixa a ilegalización de Batasuna. “É unha
vergoña que os nacionalistas
estean tentando colaborar
con AuB para rendibilizar o
apoio aos terroristas nas urnas”, afirmou.
Estas declaracións únense ás de Carlos Iturgaiz, presidente dos populares vascos, que pediu que a Fiscalía
do Estado lle abra un expediente ao peneuvista Joseba
Egibar, por ter mantido unha
reunión con AuB. “Teñen
que explicar de qué falan cun
grupo que está pendente de
ser ilegalizado”, explicou.
Á espera da decisión final do Tribunal Constitucional sobre a legalidade das
listas de AuB, os partidos nacionalistas vascos PNV e EA
xa adiantaron que lles darán
orde aos seus interventores
de que contabilicen os votos
recibidos por AuB. Estes sufraxios serán nulos legalmente pero ambas as formacións queren que se deixe
constancia de cántos votos
invalidados estarían destinados ao partido ilegalizado.
Para o líder do PNV en
Guipúscoa, Juan María Juaristi, as medidas gobernamentais buscan esgazar o Estado
español en dúas áreas. “Mantense a legalidade do Ebro cara abaixo, mentres que ao norte quedamos nunha especie de
Guantánamo”, dixo.♦

Madrid
Todos parecen estar de acordo.
Madrid vai ser a pedra angular
pola que se botarán as contas dos
próximos comicios municipais e
autonómicos. Unha vez máis Madrid ven ser a medida que representará, nestes tempos de furor
iconográfico, a face do gañador,
é dicir, as siglas do partido, o símbolo que se erga coa vitoria nesta
batalla que se plantexa como decisiva para os dous partidos políticos que, hoxendía, teñen posibilidades de gobernar en España.
Neste Madrid de maiorías absolutas da dereita, tanto no Concello
como no Goberno da Comunidade Autónoma, as sondaxes fan albiscar unha durísima batalla que,
hai uns meses, ninguén podería
adiviñar. Porque o certo é que
aquelas mobilizacións das que falabamos hai pouco tempo e as decisións do Goberno desa dereita
cheas de prepotencia e arrogancia
tiveron como resultado un alporizamento da sociedade que se reflicte nesas respostas ás devandi-

A batalla da capital
MANUEL LOMBAO

As espadas están en alto nas eleccións madrileñas, que para moitos servirán para
designar o gañador global na batalla municipal e autonómica do 25 de marzo.
tas enquisas. Para curar a ferida
dunha xestión impresentábel de
Álvarez del Manzano, Aznar chama a Ruiz Gallardón que, nun
brinco tinxido de ambición de
chegar a Presidente do Goberno
polo carreiro máis curto , pon –ou
póñenlle que niso os exexetas
monclovitas non están dacordo– a
Ana Botella de reclamo para o
voto “máis a dereita”, se cabe.
Esa xogada mixturada co noxo
belicista dalle a volta as previsións e, nestes momentos, segundo a nada sospeitosa enquisa do
xornal “ABC”, Gallardón pode
perder a alcaldía nas mans da co-

alición social-comunista. En todo caso parece que os indecisos
e os votos primeirizos teñen a
chave. Na outra banda, no tocante ao Goberno da Comunidade as
sondaxes son máis rotundas: ese
descoñecido rapaz, fillo de emigrantes en Alemania, que se chama Rafael Simancas ten máis
puntos de diferencia e pode ser
o próximo Presidente co apoio
de Esquerda Unida. De resultas
deste “férvelle- férvelle”, aquí
estamos os madrileños coa boca
aberta escoitando quen ofrece
máis hospitales, máis quilómetros de “Metro”, máis policías,

máis Centros de Atención Primaria, máis cartos para os vellos, e
os nenos, e as mulleres, e para os
empresarios, e para os parados, e
para os marxinados. Este promete a ponte máis longa e de deseño máis futurista, aquela a cidade en tres ou trescentas dimensións. Pero, iso sí, abofé que
nunca nos fora dado ver e escoitar pedir o voto para o PP ao
mesmo Secretario de Estado dos
Estados Unidos de América, Colin Powell, nin tiveramos ocasión de vivir o esgrevio exemplo
de diplomacia vaticana no que o
vilalbés Cardenal Rouco agrade-

za os favores do Goberno no ensino da Relixión coa presencia, en
vivo e en directo, do Papa de Roma neste Madrid ao bordo dun
ataque de nervios. As quince xornadas que quedan de campaña
propiamente dita prometen ser de
infarto na batalla de Madrid. A
noite do 25 de maio saberemos o
final. Se a dereita perde Concello
e Comunidade o terremoto será
histórico. Se, como parece, a esquerda morde a Comunidade, cun
billón de pesetas de presuposto, e
a Alcaldía queda nas mesmas
mans, os dous contendentes dirán
que gañaron . E se nada se move
temos dereita para outro decenio
e Aznar, que xa xoga á brisca con
Bush, pedirá ser sucesor do Papa
quitándolle o posto a Rouco Varela. ¡Qué menos! E nun paso decisivo para a incoporación da muller á xerarquía eclesiástica, Ana
Botella deixará a Alcaldía de Madrid para ir a Roma. Deste xeito
pode comezar a novo orde internacional.♦
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Tamén pretende estabilizar a Igrexa española
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Francia e Alemaña tamén preparan reformas do sistema de xubilacións

A folga de Austria,
primeira parada na mobilización laboral europea
CÉSAR LORENZO GIL
A primeira folga xeral en Austria desde 1950 é o primeiro
síntoma social dun sentimento cidadán que percorre Europa
en contra das futuras políticas laborais que preparan gobernos como o alemán ou o francés. A crise do sistema de pensións pon en risco, xa case definitivamente, o modelo de estado do benestar que xurdira logo da Segunda Guerra Mundial.
O primeiro ministro austriaco, o
democristián Wolfgang Schüssel,
lanzará en breve unha dura reforma do sistema de pensións cuxa
principal novidade é atrasar a idade
de xubilación ata os 65 anos –arestora, os austriacos deixaban de traballar aos 59 anos, no caso dos homes, e aos 57, no das mulleres–.
Ademais, o valor das pagas públicas descenderá varios puntos.
En Centroeuropa din que
cando en Austria saen á rúa a
protestar, é que “realmente” está
a pasar algo grave de verdade.
Ese tópico do austriaco sentado
tranquilamente na súa casa escoitando a Mozart rachouse o
pasado 6 de maio co primeiro
paro xeral en 53 anos. Á convo-

catoria da Federación de Sindicatos de Austria acudiu a meirande parte da poboación traballadora, cun seguimento que alcanzou as grandes firmas como a
BMW ou a Opel. Segundo as enquisas, o 62 por cento da poboación está en contra das medidas
de reforma laboral.
A mobilización de Austria é a
primeira estación dun convoi que
terá as súas vindeiras etapas en
Francia e en Alemaña. Tampouco
hai que esquecer a folga portuguesa contra as reformas de José
Manuel Durão Barroso e a reacción sindical en contra do “decretazo” de José María Aznar.
Jacques Chirac pretende modificar o regulamento da Seguri-

dade Social francesa para que
haxa que cotizar durante 40 anos
ao erario público para poder percibir a pensión máxima. Esta reforma prexudica duramente os
funcionarios, que comandarán a
principal mobilización, dentro
dunha semana en París.
O primeiro ministro galo, Jean-Pierre Raffarin, xa advertiu de
que haberá duros cambios na
xestión dos cartos públicos. O
goberno de centro-dereita conxelará o gasto estatal para o ano que
vén, coa intención de conter o déficit, que para este ano alcanzará,
como mínimo, o 3,4 por cento.
Schröder, illado
En Alemaña tamén alumean os fachos da alerta social. O chanceler
Gerhard Schröder comezou unha
puxa co seu partido, o Social Demócrata (SPD), para impor unha
dura reforma social que lles afectará profundamente ás pensións e
ás prestacións por desemprego.

Schröder foi moi duro cos
seus compañeiros de partido e
incluso ameazou coa demisión
se non se recollen as súas demandas. A pesar do seu ultimato, unha gran parte do SPD está
en desacordo coas reformas e
esixe que o goberno busque unha maneira máis axeitada de corrixir os obvios desaxustes orzamentarios alemáns.
A batería de cambios do goberno alemán reducen drasticamente a protección pública dos
traballadores. Redúcese o subsidio de desemprego dos 32 aos
12 meses de paga, agás nos
maiores de 55 anos, que se fixa
nos 18 meses. Ademais, diminúese a actuación da sanidade pública e haberá cambios nas pensións, principalmente no que se
ferire á idade de retiro, que se
ha situar nos 67 anos.
Á repulsa sindical por estes
cambios súmase á dos gremios.
En Alemaña, seguindo o modelo
medieval, só os mestres poden

montar as súas propias empresas
de oficios manuais, o que garante o benestar de todas estas firmas. Se triunfan as teses de
Schröder, o sector acabará liberalizándose, un forte golpe ao
sector dos autónomos.
A decisión final sobre a denominada ‘Axenda 2010’ tomarase en xuño, logo da Asemblea
Extraordinaria do SPD. De cara
a esa xuntanza, os sindicatos tentan pactar coa ala esquerda do
partido unha postura de oposición firme ás medidas gobernamentais. De non se producir un
consenso, Alemaña podería vivir
un outono quente, con constantes
mobilizacións.
Na súa defensa, Schröder
afirma que estes cambios son necesarios para manter a viabilidade dun sistema de protección pública incapaz de se adaptar á crecente masa de xubilados de longa
duración. “Se non deixamos de
gastar de máis agora, mañá non
poderemos gastar nada”, dixo.♦

Ilusión a pesar das bombas
XAVIER QUEIPO
E Babilonia, a perla dos reinos,
a suprema xoia dos caldeos, será como
Sodoma e Gomorra, devastada por Deus
(Isaias, XIII, 19)
Remataron as vacacións, pero a guerra do
Iraq continúa sen rematar (ferida aberta
por tempo indeterminado) e cada vez que
nisto penso, lembro que algures lin a profecía de Isaias que encabeza este artigo e
que transcribo sen saber moi ben se correcta ou aproximadamente (a memoria,
esa inconstante, fixa só o que lle convén).
Da medo pensar que os asesores de Bush
e de Aznar, de Blair e de toda esa cambada que apoia a guerra crean nestas cousas,
e máis medo aínda que estean dispostos a
facelas realidade sen lles importar o prezo
en vidas humanas que a súa acción supoña. Dá medo e moito.
A guerra continúa no Iraq, aínda que
non se escoiten os tambores da infantería,
nin as cadeas dos acoirazados da cabalería,
nin os avións intelixentes despegando das
plataformas dos portaavións, ni os disparos de morteiro, nin o ruído enxordecedor
dos cazabombardeiros, nin tan sequera os
berros lacerantes das crianzas amputadas
dos membros e desancoradas da vida, nin
os da xente nos mercados, nin as dos pais
que perderan os fillos, nin as das nais privadas da prole, nin as de todos aqueles
que, independentemente da idade, do sexo, da etnia, da ideoloxía visitaron xa o absoluto do horror. A guerra foi democrática,
din. Democrática amais, matou indiscriminadamente, como todas as guerras.
As guerras non se dividen en xustas e
inxustas, insidiosas ou de desgaste, guerras-lóstrego ou asonadas totalitarias, civís ou militares, preventivas ou de defensa, boas ou malas, necesarias ou fútiles.
Non hai categorías nas guerras. Todas, sen
excepción, significan o absoluto da senrazón, o fracaso do home como especie, o
erro fatal de quen as programa e defende,
o estertor das bestas apocalípticas, a tole-

A guerra aplasta toda esperanza, pero hai que conservar a
ilusión, non deixarse levar pola apatía ou o medo. E tamén
esixirlle á oposición que erga unha alternativa posíbel.
mia visionaria dos gobernantes á deriva, a alienado pola realidade imparábel, sobreobsesión dos iluminados mesiánicos, o saltado polo futuro incerto, enmudecido
cancro enquistado nas sociedades demo- polo estrondo dos B-52 e polos alaridos
cráticas (de nome se cadra, pero non me vingadores, atordado polas mareas de proqueiran convencer que de funcionamen- paganda inmunda, anestesiado polo que
to), a negación dos dereitos do outro, o non quixera ver e me ofrecen de continuo
desprezo polas vidas inocentes, a soberbia mesturado con simplezas e absurdos, con
de quen se cre con dereito a decidir quen trolas como mundos e datos alterados,
debe morrer, para que eles sigan vivos e afastado do meu natural equilibrio, afogando no medo, arpodrecendo de envexa
fando de xenreira, dee de carraxe malsán
sacougado e triste,
nos seus palacios de
on hai categorías
sombrío e coa gorxa
inverno.
nas guerras. Todas,
rebentada de berrar
Hai, con todo,
para o interno e para o
guerras malignas de
seu e paradigmáticas sen excepción, significan externo, de día e nos
que fan
na agresión, que maro absoluto da senrazón, pesadelos
acordar suando, para
can un antes e un deso norte e os outros
pois, un punto de ino fracaso do home
puntos cardinais, para
flexión no sistema de
como
especie”
o ceo, que esta xordo
valores, unha fendede vez se é que algundura entre gobernanha vez escoitou os
tes canallas e goberlaios dos homes:
nados indignados, o
declive dunha época e o alborexar dunha ¡Non a Guerra!
Días atrás estiven e fun feliz en Saraxeira entrópica e cruel: o futuro que xa está aí, dramático e indesexado. Esta guerra jevo, a perla dos Balcáns, a xoia de Bos(preventiva, de agresión, de negocio sen nia, a Xerusalén Iugoslava, a cidade aselímite para os vencedores, de opresión diada, masacrada e reducida a cinzas pocultural, de supremacía arrogante, de en- los agresores e a pasividade do mundo.
frontamento desigual, de barbarie ética) é Hai pegadas da guerra en todas partes,
unha desas guerras. O inicio dunha etapa. nos edificios queimados, nos parques
Hei confesar que dende que soaran as convertidos en cemiterios, nas olladas
primeiras fanfurriñadas do chimpancé te- dos alienados que percorren a cidade dexano e da hiena inglesa, da mofeta castelá sorientados e tristes, no bazar onde coe do cherne portugués, vivo nun estado de mercian a memoria dos horrores do sitio,
abraio e apatía que pido non me teñan en na precariedade dos negocios e dos merconta. Paralizado polo incomprensíbel, cados, na presencia dos soldados patruaparvado polas imaxes de crimes e latro- llando as rúas, que gardan aínda a lemcinios, asustado pola crueza das masacres, branza do sangue dos nenos caídos polos
apampado pola hipocrisía dos agresores, disparos certeiros dos tiradores de elite,

‘N

cando os meniños cruzaban as avenidas
na procura de pan ou de auga, de leña para espanta-lo frío ou dunhas coles traficadas a prezo de ouro. Hai pegadas, certo,
pero tamén hai ilusión nas olladas, imaxinación nas iniciativas, ansia de superación e de saír do pozo, esperanza no futuro. Queda moito por facer e feridas pechadas en falso que compre tratar (os
acordos de Dayton, esa vergonza, por
exemplo), pero hai unha certa luz na fin
do túnel, unha vitalidade e unha ansia de
vivir mellor nas xeracións máis novas,
que hai que explorar para extraer os froitos e converter a esperanza en realidade.
Se cadra despois de todo o que contei
non me han crer se lles digo que aínda teño ilusión. Hai que tela. É unha obriga
moral (se non hai unha contradición entre
os dous termos), ou eu, cando menos, así
o considero. Non se pode un engruñar en
si mesmo e deixarse levar pola desesperación e pola apatía, polo medo e a inacción. Poderiamos comezar por non lle dar
o voto ós que defenderon esta guerra de
agresión, para que esa fendedura entre
gobernantes canallas e gobernados indignados se converta nunha realidade tanxíbel, mesurábel e certa (e non nun espellismo como antes houbo outros). Logo
xa, continuar por lle esixir á oposición
(pola que imos votar) que ofreza ¡xa dunha vez! un programa de goberno que consiga engaiolar á xente, sen ilusións autárquicas e antieuropeas nin apoios velados
a ditadores caribeños (para iso xa está o
xefe do goberno autónomo, que sempre
xustificou as penas de morte). Poida que
ese programa exista e eu estea desinformado. Daquela é que non o transmiten
coa suficiente convicción para que a xente se anime, para que este pobo se sinta
con ánimo positivo para lle dar a volta ao
sistema de corrupción e nepotismo onde
estamos instalados.♦
XAVIER QUEIPO é escritor
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Os liberais, beneficiados da debilidade de Blair

O nacionalismo perde peso en Escocia e Gales
CÉSAR LORENZO GIL
A guerra pasoulle factura ao
primeiro ministro británico,
Tony Blair, nas eleccións locais e
autonómicas do 1 de maio. En
Escocia, contodo, os laboristas
volverán gobernar, apoiados
nos liberais, os máis beneficiados da crise do centro-esquerda.
O correctivo electoral recibido por
Tony Blair foi ben menor do esperado. A mala saúde dos conservadores, aínda moi desorientados e
faltos dun claro liderato, serviu de
amparo para os laboristas, que cederon posicións a favor da terceira
forza política británica, o Partido
Liberal-Demócrata, auténtica formación eixo, que garantirá a gobernabilidade naqueles escenarios
nos que non hai maioría clara.
Esta situación toma corpo na
nova composición da Asemblea de
Escocia. Os comicios autonómicos nesta nación variaron pouco o
panorama electoral en canto ao
goberno se refire. O actual primeiro ministro, Jack McConnell, dos
laboristas, repetirá no cargo, logo
de que o seu partido alcanzase a
maioría simple, con 50 dos 129 escanos do Parlamento de Edimburgo. Para revalidar o seu mandato,
McConnell ha volver pactar cos liberais de Jim Wallace, que xa
exercía de viceprimeiro ministro.
Wallace, malia o férreo compromiso en non aceptar formar parte
do gabinete se non se asumen varios compromisos fundamentais
do seu programa electoral, ten
poucas opcións de negarse a seguir no poder, xa que a colaboración cos laboristas tenlle rendido
ao seu grupo un ascenso electoral.
O gran perdedor foi o Partido
Nacionalista Escocés, que perdeu oito deputados respecto aos
últimos comicios e entrou nunha
grave crise interna que incluso
podería acabar co liderato de
John Swinney. Os 27 escanos

Rhodri Morgan repetirá como Primeiro Ministro galés. Á dereita, de arriba a abaixo, Jack McConnell, Primeiro Ministro escocés, Jim
Wallace, líder liberal, e John Swinney, cabeza de lista do nacionalismo escocés.

obtidos o 1 de maio converten os
nacionalistas, malia todo, no
principal partido da oposición.

Swinney admite que estes catro
anos serán fundamentais para saber qué futuro queren os escoce-

Resultados das eleccións escocesas
Partido

Gales, fiel ao laborismo
Escanos

Laboristas
Nacionalistas
Conservadores
Liberais
Verdes
Socialistas
Independentes

2003

1999

50
27
18
17
7
6
4

56
35
18
17
1
1
1

Deputados totais: 129.
Maioría absoluta: 65 escanos
Primeiro ministro: Jack McConnell (Laboristas)

Máis de mil casos de pneumonía atípica
se recoñeceron oficialmente na capital
chinesa. Existen factores que dificultan o
desenvolvemento dunha loita eficaz contra a epidemia, a pesar dos denodados esforzos das autoridades por contrarrestalo
con medidas drásticas, aínda que algunhas
serodias. Fálase, moito e claro, das enormes deficiencias do sistema de saúde chinés que nos últimos vinte anos quedouse
moi atrás respecto ás necesidades e problemas dunha sociedade máis complexa,
dinámica e con maiores exixencias. Segundo fontes oficiais chinesas, nas últimas décadas xurdiron ata 27 clases novas
de enfermidades contaxiosas no mundo, e
delas 15 se localizaron en China. Pero serviu de ben pouco para tomarse en serio o
problema. Ata o ano pasado non se creou
o Centro de Prevención e Control de Enfermidades, dirixido por Li Liming.
Deficiencias e excesos forman parte
do mesmo desequilibrio. Non soamente
faltan médicos, enfermeiras ou camas nos
hospitais, tamén se mentou o uso abusivo
de antibióticos como causa que puidera
facilitar a resistencia da enfermidade nos
pacientes. Outro factor importante é o debilitamento daqueles controles que non
sexan estritamente políticos nunha sociedade que en aras do desenvolvemento
sostén a unha poboación flotante duns cen

ses pero tivo que recoñecer que
“o desexo da independencia terá
que agardar unha década para
volver ser discutida”, afirmou.

O primeiro ministro galés, Rhodri
Morgan, seguirá á fronte do goberno de Cardiff logo de que o Partido
Laborista que representa gañase
por maioría absoluta as eleccións
autonómicas. Morgan aumentou
os seus votos respecto ás pasadas
eleccións, á conta dos nacionalistas
do Plaid Cymru –Partido de Gales–, que perdeu cinco deputados e
salva só por un o seu papel de forza principal da oposición.
No que se refire aos concellos,
o laborismo sufriu un forte pau a
favor dos liberais, que agora teñen

Aquí fóra

A pneumonía
XULIO RÍOS
millóns de persoas. O goberno ten agora alá de especulacións conspirativas tan
moi serios problemas para supervisar a populares en numerosos sectores, quizais
epidemia en varias zonas do país ou ase- non sexa tan casual que o primeiro caso
gurar o seu control esse detectara na protrito en moitas zonas
vincia de Guangs
rivais
de
Hu
Jintao
rurais. Á eliminación
dong, onde se condos severos controles
case o 40 por
poderían verse tentados centra
do maoísmo non sucen das exportacións
cedeu unha mínima
do país e que coñede aproveitar a
organización racional
ceu taxas de creceque vertebrase, sobre conxuntura da pneumonía mento medio anual
outras bases, o condo 15 por cen.
para dar ao traste coa
xunto do país.
No ámbito econóChina pode pagar
mico, o impacto da
transición
máis
planeada
e
un elevadísimo prezo
epidemia pode ser
por desatender a dimoi serio. Difíciles de
tranquila da recente
mensión social do
avaliar aínda na súa
historia china.”
proceso de reforma.
totalidade, os efectos
O país experimentou
negativos a ninguén
nas últimas dúas déescapan. Sen dúbida
cadas un inmenso cambio nos modos e vai a desacelerar o ritmo dos investimentos
condicións de vida. Todo iso, o auxe das estranxeiros –50.000 millóns de dólares en
actividades comerciais e as transforma- 2002, superando os EEUU–; propiciará a
cións de todo tipo, provocaron un enor- contracción da demanda interna, como pome trasego que hoxe soga á contra. Máis demos percibir xa; afectará ao desenvolve-

‘O

28 alcaldías (30 por cento dos sufraxios), unha cifra de marca que
lles fai pensar aos seus dirixentes
nun pronto final do habitual partidismo británico –os laboristas obtiveron unha porcentaxe de voto
semellante–. Os conservadores
son os teóricos vencedores, polo
número obtido de alcaldías, 110,
cun 35 por cento. Ademais, hai
que ter en conta a alta abstención,
que sobardou o 40 por cento.
Ao non se produciren eleccións no Gran Londres e Irlanda
do Norte, o máis destacado destes comicios locais foi a perda de
Birmingham polos laboristas,
unha praza moi influída pola colonia muslime que, nesta ocasión, decidiu retirarlle ao apoio
ao partido que participou na invasión do Irak.♦

mento do seu comercio exterior –cando
acadara a quinta posición en volume de comercio mundial, por diante do Reino Unido. En suma, o clima xeral de incertidume
afectará ao turismo, aos transportes, e reducirá non soamente os movementos de
persoas, tamén de capital e mercancías.
Todo un reto para Hu Jintao, o novo líder chinés. Nas súas mans se concentra
toda a capacidade disponíbel para afrontar
a crise e dispón dunha ocasión única para
fortalecer a súa imaxe ante a opinión pública e incrementar a súa base de poder interno, aínda feble. A loita comeza sendo
contra a pneumonía pero pode acabar con
serias divisións ou cambios na cúpula do
Partido e do goberno. O reflexo da evolución da enfermidade nos medios de comunicación pode dar a pauta do nivel de
consolidación de Hu e da súa capacidade
para introducir persoas afins e reforzar o
combate á pneumonía. Do contrario, os
seus rivais, ben poderían verse tentados
de aproveitar a difícil conxuntura para
propiciar o dramático fracaso da súa breve dinastía, dando ao traste (¡un virus,
quen o diría!), coa transición máis planeada e tranquila da recente historia china.♦
XULIO RÍOS é director do Instituto Galego de
Análise e Documentación Internacional
(IGADI), www.igadi.org
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Víctor Mendibil, sindicalista da CTA
‘A Arxentina precisa unha alternativa política
dos sectores non corrompidos’
A.N.T.
“Ninguén está contento con este resultado”, comenta o sindicalista
da CTA Victor Mendibil a respecto da primeira volta dos comicios
arxentinos. Despois dunha xeira de mobilizacións, os partidos tradicionais volven situarse na cabeza. Mendibil pide un novo partido e explica as estratexias da dereita para estrangular a oposición.
“Hai un corremento á dereita de cultura que hoxe non teñen ninmoitos sectores que ven na inse- gunha representación. Na Arguridade cidadá un perigo para a xentina de hoxe hai unha gran
convivencia. Os medios de co- distancia entre as loitas sociais
municación próximos a Menem e culturais e o mundo das insticomo o Canal 9 e Radio 10 do- tucións políticas. É necesario
minan esta técnica e danlle sem- que entre todos construamos un
pre preferencia ás noticias de proxecto de nación, para que a
violacións e secuestros”, sinala xente non fique no pesimismo e
Victor Mendibil, membro da di- vexa que temos futuro como
rección do sindicato arxentino país”.
¿Cales serían
CTA. “Hai xornaos eixos dese
listas, empresaproxecto que trarios, políticos,
Arxentina
tan de artellar?
xente da Igrexa e
“Primeiro unha
mesmo sindica- produce alimentos
renovación da
listas que tiran
para
unha
poboación
xustiza, hai que
moito beneficio
democratizar a
persoal das políti- tres veces maior
elección de xuicas neoliberais.
ces e levar a deSon os que lle da actual”
mocracia ao eido
fornecen o soporeconómico; tate institucional ao
mén defendereactual sistema”.
mos o orzamento
Mendibil explica a dinámica laboral arxen- participativo. A CTA xa dixera
tina na actualidade. “Os confli- antes das eleccións que ningún
tos laborais gáñanse, pero todos dos partidos que concorrían reos dirixentes son procesados. presentaban os traballadores e
Por iso, aínda que nós estamos que os comicios ian ser unha
en contra, moita xente cando se trampa. Non estaba en discusión
mobiliza tapa a cara. O Minis- a distribución da riqueza, nin os
terio de Traballo ten paraliza- orzamentos de saude ou educadas máis de 2.000 peticións de ción, non había ningún proxecto
legalización por parte de sindi- cultural en xogo, nin nada que
catos sectoriais, iso demostra permitise expresar as aspiracións
que a xente quere organizarse, de soberanía da Arxentina”.
¿Cal é a situación social e
pero é o goberno quen llo impide. Os movementos sociais de económica do país? “O 60% dos
protesta non son perseguidos arxentinos, 21 millóns, viven
con leis laborais, senón que son baixo a liña da pobreza e 10 micriminalizados. Tamén hai ma- llóns baixo a da indixencia, con
fias de delincuentes que saen a menos de un peso por día [uns
actuar ao rebufo dalgunhas mo- 30 céntimos de euro]. A fame xa
bilizacións, rompen escaparates é visíbel e iso nun país que dese rouban electrodomésticos,
cando iso sucede alí están de
contado as cámaras de televisión para filmalo e atribuirllo
aos traballadores e aos sindicatos. Xornais como Clarín marcan a axenda e as estratexias
das institucións actuais”.
A.N.T.
A crise económica arxentina
Crear unha alternativa
está a provocar un movemento social de sobrevivencia.
Ante a pregunta de que pensa
Máis de 200 fábricas pechafacer a esquerda, Mendibil resdas foron recuperadas polos
ponde: “Hoxe a división é moi
traballadores e na actualidade
grande. A CTA fixo 23 congreatópanse producindo de novo.
sos en toda Arxentina e o pasaPero o Goberno non viu ata
do decembro reuniu a 9500 deagora con bos ollos estas allegados en Bos Aires. A proposternativas.
ta principal aprobada foi a creaUn exemplo é o da textil
ción dun movemento social e
Brukman. Durante a medianoicultural que intente crear unha
te do venres santo 300 policías
alternativa política. Este movedesaloxaron a factoría por orde
mento estaría feito desde a claxudicial. Na resolución dos
se traballadora, pero abranguemaxistrados podía lerse texría a todos os sectores democrátualmente que “non hai supreticos non tocados pola corrupmacía da vida e a integridade
ción. Falo da Federación Agrafísica fronte aos intereses ecoria, do Movemento Cooperatinómicos”.
vo, da Asociación de Pequenos
O desaloxo provocou unha
e Medianos Empresarios, orgamobilización de diversos colecnismos de dereitos humanos,
sectores relixiosos e sectores da

‘A

O proceso de creación dunha alternativa política, patrocinado, entre outros, pola CTA,
lembra o acometido nos anos oitenta por Lula no Brasil.
PACO VILABARROS

taca pola súa producción de alimentos: carne, grao e pesca. Arxentina produce alimentos para
unha poboación tres veces
maior da actual. Moita xente sobrevive das axudas sociais ma-

nexadas nomeadamente, en zonas como Bos Aires, polo partido xusticialista, e por grandes
familias tradicionais noutras rexións, o que explica boa parte
do voto a Menem”.♦

A autoxestión obreira da téxtil Brukman
reprimida
tivos que permaneceron no lugar durante tres días. O luns 21
de abril, 7 mil persoas reunianse diante da Brukman, entre
elas persoalidades da política e
da cultura.
A policía cargou contra a
protesta co resultado de varias
dúcias de feridos e 120 detidos. A “caza” de manifestantes chegou a Facultade de Psicoloxía, situada a seis mazáns
do lugar, e ao hospital Garraham, situado a vintecinco. A
represión, segundo as testemuñas, non perdoou a nenos,
nin veciños.
O suceso lembrou as mobilizacións do 20 de decembro de
2001, cando 32 persoas morreron no país vítimas de simpatizantes do golpismo, chamados
os “gatillo fácil”.♦

Mitzna
o pacifista
G. LUCA DE TENA

O

aviso de que a política de Israel perde a
súa vangarda pacifista
coa dimisión do líder socialista déixanos en suspenso, non
tanto polos cambios
previsíbeis desta rendición
como pola novidade de que
existise unha fracción partidaria do diálogo e de
compromiso cos palestinos
dentro do bloque sionista.
O voceiro socialista
Amram Mitzna renuncia
porque no seu grupo dominan
os defensores da política dos
tanques, os F-16, os helicópteros Apache artillados e as escavadoras contra a poboación palestina. ¿Pero acaso é novo
isto? Mitzna sucede a Ehud
Barak que foi dunha crueldade
sen límites contra a Segunda
Intifada. O pacifismo de Barak
operaba sobre o argumento de
que o Estado tiña que defender
a súa existencia ameazada (expresión súa) pola revolta e os
atentados dos suicidas. Antes
de Barak, o polaco Simón
Peres, tamén primeiro ministro
socialista, declarou que non era
mala solución crebar a golpes
os cóbados dos rapaces que tiraban coios contra os tanques
porque os manetos ou mancos
non poden lanzar pedras.
A arrogancia e brutalidade
do goberno xudeu cos palestinos non foi en ningún caso
menor cando os titulares eran
da Segunda Internacional e
non se coñece documento,
comunicado ou manifestación
da Internacional Socialista no
sentido de criticar, xa que non
de cambiar esta política. Todo
o contrario: un bárbaro coma
Barak tiña licencia para
defender un plano de paz que
encerraba a poboación palestina en campos de concentración vixiados por cabos e sarxentos sionistas e todo isto
facíase en nome do realismo
e do que algúns comentaristas
identifican coma sobre-actuación necesaria nun campo dominado por tipos coma Ariel
Sharon que chama a Barak, a
Peres e a Mitzna fervellasverzas, puros e vexetarianos.
¡Que xenerosidade a de
Barak e a de Mitzna, dispostos
a volver o 90% da terra ocupada en 1967! Como di
Mohamed Safa no seu
recomendábel ensaio
Palestina, grito por la
libertad, que ven de publicar
Edicións do Castro, hai quen
esquece que esa largueza dos
socialistas representa o 90%
do ocupado na guerra do 67
pero esta terra invadida por Israel é só o 22% da Palestina
histórica. “Sería máis ben unha
concesión palestina –sinala Safa- recoñecer un Estado israelí
sobre o 78% de Palestina”.
Despois de reducir Iraq a
cascallo e de os americanos
avisar que agora vai en serio
un acordo coa OLP non hai
lugar nin sequera para un
figurante coma Mitzna, o derradeiro voluntario para o papel de policía bo. ♦
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Os ataques á liberdade de expresión fan lembrar os anos da guerra fría

As bruxas voan de novo sobre América
A.N.T.
O mundo do espectáculo, musical e cinematográfico, o que máis
glamour fornece ao sistema norteamericano, pero tamén o segundo sector exportador do país, baixo a forma de industria do entretemento, está a sofrer algo que se asemella moito a unha nova
caza de bruxas. O medo a opinar comeza a extenderse polo país.
Desde o 11 de setembro, pero cumental Bowling for Columbisobre todo desde que se planifi- ne (ver crítica cinematográfica
cou a invasión de Irak o medo a neste mesmo número) pediulle
opinar, as ameazas, a cancela- á xente que non se deixase intición de contratos e os despedi- midar. “O que máis me preocupa, dixo, é que
mentos comezan
vos, a maioría
a lembrar os temque desde o pripos de Hoover, o
temíbel director
ruce Springsteen meiro momento
non apoiou a
do FBI nos anos
guerra, caledes”.
cincuenta. Agora criticou a presión
non hai guerra do Goberno e
fría, pero os conPresión sobre
servadores des- da grande industria os xornalistas
cobriron un novo
enemigo: o terro- para conseguir
No mundo da
rismo que segunprensa as predo o goberno unha ‘uniformidade sións están a reaxexa desde to- de pensamento’”
matar en despedas partes.
dimentos e iso a
Persoas tan
pesar de que a
significadas comaioría dos promo
Bruce
fesionais disiSpringsteen tiveron que sair á dentes optou xa por seguir as diluz pública en defensa da liber- rectrices para evitar quedarse
dade de expresión. Este cantante sen traballo. Foi isto o que lle
símbolo de masas, que no seu ocorreu a Peter Arnett, presticlásico Born in the USA xa se xioso correspondente durante a
manifestaba contra as guerras, guerra do Golfo, desta volta
criticou hai quince días “a pre- desprazado a Irak. Foi acusado
sión procedente do Goberno e de traidor por criticar a invasión
da gran industria” para conse- nunha entrevista. Tamén resulguir unha “uniformidade de pen- tou despedido Ed Gernon, prosamento”. O rockeiro engadiu dutor executivo da CBS e resque “neste intre estamos a com- ponsábel da película Hitler: The
bater supostamente para crear Rise of Fear, por comparar nunun Irak libre, e ao tempo algúns ha entrevista o clima de medo
tentan amedoñar e castigar á
xente que utiliza esa mesma liberdade aquí”. Springsteen saiu
en defensa do grupo country Dixie Chiks cuxos membros recibiron ameazas de morte e foron
expulsadas das listas de éxitos e
emisoras de radio por criticar ao
A.N.T.
presidente estadounidense e
Na noite do luns 28 de abril
condenar a guerra contra o Irak.
tropas de Infantería dos EstaO matrimonio formado podos Unidos abrían fogo en Falos actores Tim Robbins e Suluja (Irak) contra unha manisan Sarandon é un dos que se
festación dunhas cincocentas
atopan no punto de mira. Un acpersoas que pedían que o
to social que ia presidir a actriz
exército desaloxase a escola
a pasada semana foi cancelado
da cidade. Os disparos produdebido ás presións. O actor, pociron trece mortes, entre elas
la súa parte, criticou “o ambienas de cinco nenos.
te de intolerancia que está a meDous días despois, na noidrar nos Estados Undios” (ver A
te do mércores trinta, varios
Nosa Terra 1.079).
centos de soldados de infanteEntre os actores o grupo de
ría israelitas desenvolvían unvetados reune outras moitas fiha ofensiva contra o arrabaldo
guras representativas. Sean
de Shajaiyah, ao leste da capiPenn, que días antes do inicio da
tal de Gaza. No ataque morreinvasión do país árabe visitou
ron 12 palestinos. Dous deles
Bagdad, onde declarou que el
nenos. Un de trece anos e ouarelaba a paz, foi remprazado
tro de dous que faleceu a caupolos produtores do filme que ia
sa dun tiro na cabeza.
protagonizar Why Men Shouldn’t
Israel e Irak constitúen
Marry. Outro actor, Martin Shedous escenarios diferentes,
en informou, pola súa banda, de
pero intimamente relacionaque responsábeis da cadea BBC,
dos. En dous anos de Intifada
que produce unha serie na que
foron asesinados 320 nenos.
Sheen interpreta precisamente o
Por outra parte, na pasada
papel de presidente demócrata,
guerra do Irak, máis de trinta
están a presionalo para que deixe
menores morreron tiroteados
de facer críticas ao goberno.
en postos de control por forzas
Michael Moore, autor prenorteamericanas.
miado con un oscar polo seu doA pregunta que suxiren es-

B

O matrimonio de actores Susan Sarandon e Tim Robbins nun acto de protesta.

na Alemaña da ascensión do nazismo co que vive América despois do 11-S.
Ben é verdade que a algúns
intelectuais non lles afecta en
demasía este clima de recortes
da liberdade de expresión, simplemente porque xa o viñan padecendo de antes. Eran autores
marcados a pesar do seu prestixio e a pesar de ser moi coñecidos fóra do própio país. O célebre dramaturgo Norman Mailer
declaraba hai poucos días que a
el nunca o entrevistaba a televi-

sión, non sendo algún canal público por cabo e durante breves
instantes. Outro intelectual crítico
recoñecido,
Noam
Chomsky ten afirmado que debe sair a Canada para que lle fagan algunha entrevista.
A coartada moralista
A moralidade constituiu tradicionalmente un recurso para
atacar a liberdade de expresión
nos Estados Unidos. Baixo algúns cuestionamentos provin-

Os nenos, vítimas frecuentes do exército en Irak e Palestina

A estratexia de Herodes

Un pai palestino co seu neno morto por disparos na cabeza do exército israelita.

tes acontecementos é se estamos ante un feito común nos
conflitos bélicos, atractivo para os medios de comunicación
polo seu interese humano, ou
se existe unha estratexia de

Herodes nos Estados Maiores
de Washington e Tel Aviv, cuxo fin sería instalar o terror e o
pesimismo no inimigo, mostrando que a súa resistencia
carece de esperanza.♦

tes de sectores puritanos agáchanse ás veces críticas políticas ou intentos de correxir a
orientación de determinadas
obras creativas. O mesmísimo
Charles Chaplin tivo que exiliarse en Inglaterra e Suiza nos
últimos anos da súa carreira,
tras sofrir duros ataques nos Estados Unidos por manter relacións con menores. Tras esa crítica, parecía claro que o goberno ocultaba a súa disconformidade coa simpatía cara a esquerda e a Unión Soviética
mantida polo cineasta. Outros
dos humoristas máis célebres
do país, Groucho Marx, padeceu vixiancia por parte do FBI
debido ás súas opinións políticas, como descubriron informes
da propia policía federal hai
pouco sacados á luz.
En 1993 foi Woody Allen o
que sofreu unha poderosa acometida por parte dos medios de
comunicación, sobre todo conservadores, tras a súa separación matrimonial. Allen rodara
poucos anos antes a fita Delitos
e faltas na que a frase “Este é
un país no que para conseguir
un asesino abonda cunha chamada de teléfono” levantou
ronchas en certos estamentos.
Desde aquelas a distribución
das películas do neoiorquino
adoita a toparse con serias dificultades. O propio Woody dixo,
nalgunhas declaracións recentes, medio en serio, medio en
broma, que quizá tería que exiliarse en Europa.
A noticia, en todo caso, tras
o que está a suceder, non debería centrarse se cadra nos que
protestan, senón nos que discrepando do Goberno, se ven impelidos a calar e que son a
maioría. O silencio temido e denunciado por Michael Moore,
semella realmente extendido e
só no ámbito do privado moitos
individuos se atreven a expresar
a súa verdadeira opinión.♦
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Os lucenses poderían empatar co oitavo pero
prexudícaos a diferencia de puntos

O triunfo da
humildade
MANUEL PAMPÍN

As canastras que lle faltan ao Breogán S
C. L.
O Breogán de Lugo olla con estrés a táboa da ACB. A súa
última vitoria diante do Granada permítelle chegar ao parón anterior ao final da liga empatado co sétimo clasificado. O problema principal é que en caso de empate, a diferencia de puntos condénao a quedar fóra da liguiña polo título.
O tramo final da liga está namorando os lucenses. O equipo
de Andreu Casadevall conseguiu un xogo atractivo e eficaz
que logrou equilibrar o número
de vitorias e derrotas. Mais o
duro inicio da tempada lastrou
moito os celestes, cangados de
demasiados puntos en contra,
algo que agora parece a principal ameaza para impedir que o
Breogán acade a liga final polo
título.
Nas dúas xornadas que restan, os lugueses recibirán na
casa o Girona e visita finalmente Manresa. Os dous equi-

pos cataláns están por debaixo
dos galegos na clasificación e,
se Lewis, Gomis e compañía
continúan facendo un básquet
de grande altura, parecen accesíbeis.
O problema é que a día de
hoxe son catro os equipos empatados cos lucenses. O Tau Vitoria, o Joventut de Badalona, o
Caja San Fernando de Sevilla e o
Lucentum de Alacant son rivais
moi duros que pelexan, xunto co
Breogán, por tan só dous postos.
En tres semanas, saberemos se o
conxunto galego dá finalmente a
sorpresa.♦

O fútbol sala ferrolán
homenaxea a Couso
A.N.T.
O partido de fútbol sala que
disputarán en Fene o Consum
Boandanza e o Azkar de Lugo
o 10 de maio servirá de homenaxe ao cámara de televisión Xosé Couso, asasinado
polo exército estadounidense
en Bagdad. Os ingresos deste
partido entregaránselle integramente á familia do reporteiro.
Para o presidente do Boandanza, Henrique Sanfiz, a ho-

menaxe é acertada e oportuna.
“Todas as vítimas da guerra
merecen igual recoñecemento,
pero a morte de Couso doeu
especialmente na comarca de
Ferrolterra, ao tratarse dunha
persoa nacida nesta zona.”
O máximo dirixente do Azkar tamén mostrou a súa satisfacción por ser partícipe da homenaxe. “Este xornalista asasinado xa se converteu nun
símbolo da liberdade de expresión.”♦

O bo estado de forma de xogadores como Davis, na imaxe co balón, explican o éxito
breoganista.

e hai algo que detesto no
mundo do deporte é a utilización como negocio, o
uso de individuos ou equipos
como obxetos do máis descarado mercadeo.
Pero tampouco hai que ser
tan inxenuo como para crer na
pureza da competición profesional; todos sabemos que, na elite
de calquera especialidade deportiva, o fin xustifica os medios, e
todo vale con tal de que o beneficio económico sexa gorentoso.
Se un deporte reflicte ese
estereotipo é a Fórmula 1, que
move anualmente moitos
millóns de euros para
promoción das marcas, e
desprega cada tempada un
enorme circo mediático e
publicitario.
Por iso o que está a facer un
asturiano de só 21 anos, de
nome sinxelo e procedencia humilde, ten un mérito que non
podemos esquecer.
Fernando Alonso, un mozo
ovetense nada presuntuoso, está
facendo tremelos cimentos das
probas de velocidade por
excelencia; para el circular a
350 qms. por hora nun circuito
é como para nós estar nun atasco: pura rutina. Xa ten varios
récords, entre eles ser o piloto
máis novo da historia en conseguir a “pole position” e converterse no primeiro español que
queda segundo en solitario nun
Gran Premio (o pasado
domingo, en Barcelona).
Pero chama a atención sobre
todo a súa extracción social e a
súa evolución; ata hai pouco, só
aqueles respaldados por grandes
fortunas empresariais ou
familiares podían soñar con correr nun deses espectaculares
bólidos da F-1, ademais de ter
excelentes “padriños” e os “enchufes” correspondentes.
Fernando Alonso naceu en
Oviedo; o seu pai traballaba
nunha fábrica de explosivos, seis
días á semana, e a nai era dependenta do “Corte Inglés”; xunto
cunha irmá maior, vivían os
catro nun modesto piso que non
chegaba os 70 metros cadrados.
Comezou a correr cun “kart”
que lle construiu precisamente
seu pai, e a partir de ahí viñeron
os éxitos un detrás doutro, ata
que hai dous anos debutou na
competición raíña da velocidade.
Agora fai que o mesmísimo
Michael Schumacher palideza
cando olla polo retrovisor o seu
“Renault” azul e amarelo ameazando con rebasalo; a mesma
cor azul da bandeira asturiana
que tanto se está a ver en todas
as probas do mundial.
Din os especialistas que é un
piloto con grande agresividade,
nada conservador; sácalle o máximo partido á máquina e por
temperamento e actitude supera
a outros que dispoñen de mellores motores.
Benvido sexa este neno probe e aldeano ao suntuoso mundo
dos grandes premios; a utopía
parece posíbel. E aproveito para
repetilo que xa comentei noutra
ocasión; ¡circuíto galego, xa!♦

Os Max da
liberdade de
expresión

Fernando Casás
nos Monegros
O escultor Fernando Casás (Vigo,
1946) inaugura o próximo día 11 de
maio a escultura Árbores como arqueoloxía que se integrará no proxecto Arte
e Natureza promovido pola Deputación
de Huesca, no que participan dez escultores de distintos países que actúan en espacios non urbanos da provincia. A obra de
Casás está instalada na paraxe da ermida
da Virxe da Coroa no municipio de Piracés, no marco do desesto dos Monegros.♦

La Belle Otero
en Fonseca

Xavier Seoane
xa ten
o Caixanova
Meses despois do seu fallo o poeta Xavier Seoane recibiu en Vigo o premio
Caixanova- Pen Clube de poesía polo
seu libro Dársenas do ocaso. A entrega
constituíu o primeiro acto literario do
recén estreado Centro Social Caixanova
e estivo presidido polo director xeral da
entidade Xulio Fernández Gayoso e polo presidente do Pen Clube de Galicia,
Luís González Tosar. O crítico Ánxel
Basanta fixo unha intervención literaria
e o autor do poemario gañador, Xavier
Seoane leu varios dos poemas do libro.♦
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No Pazo de Fonseca de Santiago permanecerá aberta desde o xoves 8 de maio a
exposición A Bella Otero. Un soño de estrela, organizada polo Centro Galego de
Artes da Imaxe e a Universidade de Santiago. A mostra recolle máis de medio
cento de fotografías orixinais da Belle
Otero no seu esplendor como bailarina e
actriz. Durante todo o tempo na sala se
proxecta as únicas imaxes de cine que se
conservan da artista nacida en Valga.♦

PACO VILABARROS

ntramos na semana na que
máis se acumulan os actos culturais de todo o ano. A data do
Día das Letras Galegas convoca a artistas, escritores, actores
e músicos en centos de celebracións
organizadas polas máis diversas entidades. Avilés de Taramancos será a figura central de todos eles, en especial,
do que celebre a propia Academia Ga-

E

lega en Noia. En axenda está tamén a
presentación en Compostela o día 15
de xuño da antoloxía poética das Redes Escarlata Xuro que nunca volverei
pasar fame ou a estrea o día 16 da película Blanca Madison. Despois de celebrar en Vigo a entrega dos Max xa se
sabe definitivamente que os Mestre
Máteo do audiovisual galego serán o
día 7 de xuño, despois das eleccións.♦
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A defensa da liberdade de expresión
berro unánime do teatro
Flotats o máis premiado e Sastre o máis aplaudido
C.V.
A pose das estrelas na entrada do Centro Cultural Caixanova de Vigo tivo como decorado bandeiras negras con banda azul. No remate da gala todos os galardoados entoaron un festivo Nunca Máis. Pero case non houbo insultos na entrega dos premios Max das Artes
Escénicas en Vigo, só unha constante manifestación pola libertade
de expresión. Josep María Flotats foi o claro trunfador dunha noite
na que o dramaturgo Alfonso Sastre recollía o premio de honra.
Tanto non houbo insultos na celebración que andando cara á fin
da gala os membros da compañía Dagoll Dagom víronse na
obriga de dicir uns cantos cando
recolleron o premio ao mellor
espectáculo de teatro musical
por Poe. “Se non hai insultos vai
pasar como co da guerra preventiva polas armas de destrucción
masiva que non apareceron . Así
que imos insultalos para que non
queden defraudados” dixeron
para, acto seguido comezar “son
vostedes uns catetos, fachas,
mentecatos, capullos, ignorantes, insensíbeis...” E é que a famosa frase de Manuel Fraga “eu
non pago para que me insulten”
que intentaba xustificar a retirada do apoio por parte da Xunta
foi a que máis gravitou no ambiente dos Max celebrados en
Vigo na noite do día 5 de maio.
Estrañoulle a Serxio Pazos,
un dos presentadores, que non
houbese ninguén da Xunta nas
butacas. “Que raro se me fai, co
sensíbeis que son para estas cousas” dixo, mirando para un teatro
no que había políticos como Xosé Manuel Beiras ou Iñaki Anasagasti, que explicaron a súa presencia como un acto de desagravio contra a coacción da liberdade de expresión. Numerosos escritores e artistas galegos formaban parte tamén dun público
que, como foi tónica na gala, optou maiormente polo negro nas
súas vestimentas como sinal de
loito e protesta. A decisión das
televisións públicas española e
galega de non retransmitir a cerimonia estivo tamén no punto de
mira de boa parte das intervencións pero, á vista do concorrida
que estaba a sala de prensa, ata
lle deu á razón ao delegado da
SGAE en Galiza, Xavier Vidal
cando afirma que ningunha das
edicións dos Max levantou tanta
atención como esta.
“¿Viches a dos Goya? Pois
esta será máis movidiña porque
somos máis gamberros” prometía no comezo Carme Conesa e
estampas non habían de faltar na
noite para asegurar que aos do
teatro xa é difícil taparlles a boca. A primeira, os membros da
Sala Iago que subiron a recoller
o Premio de Teatro Alternativo
en grupo e cunha bandeira de
Nunca Máis estendida. De seguido, o discurso de Marco Antonio de la Parra que se lembrou
da ditadura chilena cando recolleu o seu premio Hispanoamericano. E para pechar a primeira

rolda a carta a Albert Camus que
escribiu Carles Alfaro cando o
escolleron como mellor figurinista por La caiguda na que lle
dicía: “Á liberdade téñenlle medo, sobre todo á liberdade de
conciencia e á de expresión”.
Foi esta a primeira atacada
pero os discursos de máis calado político aínda se ían facer
esperar e iríanse intercalando
nun espectáculo de grande calidade artística na que luciron
especialmente os números de
danza e a actuación da orquestra Coruña Big Band. Aplaudida foi a intervención de Ques
quis pas ao interpretar o seu
irónico tema “La mujer del
presidente” e montar un dos
números máis graciosos da sesión no que confesaron descoñecer “o star system español” e
só estar próximo ao americano
e aos que alí se achegan, “como Penélope ou unha cómica
que se chama Ana Palacio”.
Con axilidade mudaban as
montaxes e tamén as presentadoras, como comentou unha
María Pujate vestida de negro
con banda azul despois de se
atopar con María Bouzas, en
tempo compañeira da Compañía de Marías: “Aquí unha presentadora dura menos que dúas
gaivotas na praia de Carnota”.
“Esta obra nace dun parto, o
meu parto que é en euskera porque vivo en euskera, amo en
euskera e me enfado en euskera
pero hai algo que desde hai
dous meses non podo facer en
euskera, algo tan delitivo como
ler un periódico” dixo Arantxa
Iturbe, a autora premiada pola
súa obra Ai, ama! E de novo o
tema da liberdade de expresión
subiu ao escenario como o faría
cando Concha Busto colleu o
premio á producción e dixo en
alto os nunca máis e contra a
guerra porque “non van conseguir que calemos. Loitamos coas únicas armas que temos, a
palabra e o movemento”, cando
os responsábeis da obra Peter
Pan dixeron que querían educar
en liberdade e que non deixarían “que impoñan o seu silencio”
ou cando Francesc Orella trunfou como mellor actor e berrou
“non máis medo e máis memoria. Basta xa de tragar co chapapote e co chapapote popular que
goberna o país”.
Xosé Prieto por Monólogo
do imbécil foi o gañador na categoría de mellor autor teatral en
galego e as súas palabras dirixí-

Alfonso Sastre foi especialmente aplaudido cando recibiu o Premio de Honor.

ronse á necesidade de “botar á
xente que nos está gobernando
para que non volvan pasar cousas así nunca máis”, rematando
coa que foron sen dúbida as palabras máis pronunciadas na velada. Tres veces tivo que erguerse Josep María Flotats para recoller os seus premios por Paris
1940, votada como mellor espectáculo, mellor director e na
categoría de mellor traducción
ou adaptación. Nunha delas definiu ao teatro como “contrapoder” e “contestatario ao pensamento único” e noutra agradeceu con ironía a “Fraga por ternos autorizado a celebrar a festa
nos seus dominios e a Pujol por
permitirme traballar lonxe dos
seus”, dixo.

Honor
a Alfonso Sastre
En pé recibiu o auditorio a
Alfonso Sastre, galardoado
co Premio de Honor desta XV
edición dos Premios Max. A
presidenta da SGAE, Ana
Diosdado presentouno como
o autor de A mordaza, “para
que nunca máis as haxa” e el
tirouna de vez cando recolleu
a mazá conmemorativa no
que calificou como o episodio
máis feliz da súa carreira profisional. “Son malos tempos”
dixo e referiuse ao Prestige
pero tamén á falta de liberdade do País Vasco despois do
peche do xornal Egunkaria e
a ilegalización de Batasuna.

As pancartas de Nunca Máis e Pola Liberdade de Expresión encheron o teatro.

Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

“Malos tempos pero nada é
eterno, poden cambiar e o teatro ten algo que dicir e facer
nisto” afirmou Sastre que se
felicitou porque a profesión
saíse do silencio e se puxese á
vangarda da loita contra a
guerra. Sastre, como todo o
público do teatro, púxose a
máscara coa boca tapada cando o actor Mikel Gómez de
Segura leu o manifesto da Federación de Asociacións de
Empresas Productoras de Teatro e Danza no que denunciaba a censura da televisión
pública española que por vez
primeira non retransmitía os
premios e a actitude do goberno de Fraga ao negarse a
apoialos.♦
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Avilés
PILAR PALLARÉS

À

frente de O tempo
no espello (1982), o
livro que recolle as
obras de mocidade e os
poemas dunha auséncia
de vinte anos, deixou dito
que “quen vive máis
dunha vida, máis dunha
vez ten que morrer”.
Mais tamén, en epígrafe
de 1969, ainda en terras
colombianas: “O tempo é
eterno, indivisible, a
Apocalipse escomenza na
hora da Xénese. Ou ó
inverso”. Do que
poderiamos nós concluir
que quen morre máis
dunha vez, vive tamén
máis dunha vez. Mora só
en apariencia na
fugacidade e no
derrubamento das altas
torres que un dia ergueu
no ar; nun labirinto que o
condena a ser Ulises, o
viaxeiro que nunca ha
curar a sede. Só en
aparéncia. Porque é
posível o regreso: abrir a
porta da casa, dentro da
que agarda, eterna, dona
das raízes do tempo a
avoa. Adentrar-se no
bosque da infáncia, na
horta dos fatóns e os
amores primeiros. Ser
arado no sulco,
sementador, semente que
fai xermolar ainda,
latexar viva de novo, a
cinza dos devanceiros.
Coñecer o vazio e a
derrota, o oco punxente
da perda e a queimadura
da auséncia. Ser talvez,
un dia, orfos espidos,
náufragos, anxos caidos,
vítimas no altar da besta.
É precisa esa destruizón,
ser húmus nas “urdimes
da terra”, para
definitivamente retornar:
“Ali estou eu de morto /
dando vida ao que nasce
(...) Ali estou eu bebendome / por dar auga ao
sedento, por dar-lle ao
bidueiro / o ouro do
esplendor” (Última fuxida
a Harar, 1992).
A ese saber chegou
Antón Avilés de
Taramancos nos meses
derradeiros do seu tempo
individual, mentres
loitava cunha besta de
faces múltiplas aqui, na
Coruña. Mais a sua
intuizón está xa,
visionariamente, nos
poemas de xuventude e
mui especialmente, nos de
Ulises Fingal viaxeiro
polo “mundo inicial” de
América. Quizais esa
sabedoría foi aprendida
xa no regazo de Lela da
Pastora, da nai labrega
escura e nutrícia. É a
mesma daqueles vellos e
vellas de Taramancos que
acompañaron a Antón no
seu enterro, felizes de que
o viaxeiro tivese por fin
retornado para morar
sempre alí, con cunchas
sobre a campa e unhas
“fermosas” vista ao seu
♦
mar.♦

O concello da Estrada
censura os contos de Paula Carballeira
A.N.T.
Á contacontos Paula Carballeira advertiulle un responsábel da
programación cultural do concello da Estrada antes da súa actuación que se mentaba algo da guerra ou se refería a Nunca
Máis non cobraría o acordado. Foi o sábado 3 de maio e Carballeira comezou a súa contada dicindo precisamente que por
vez primeira na súa carreira estaba a vivir o que era a censura.
Dous días antes da actuación,
Paula Carballeira recibiu a advertencia de non “mencionar en
ningún momento a catástrofe do
Prestige nin referirme a Nunca
Máis nin posicionarme a favor
ou en contra da guerra” coa ameaza de non pagarlle o que xa
acordaran. “Nos case dez anos
que levo adicándome a contar
historias nunca me chegaron
ameazas deste tipo. Como considero de xustiza que o público e
sobre todo, a xente que paga cos
seus impostos os responsábeis
do seu concello coñeza esta cla-

se de ameazas, mencionei o tema
durante a actuación” di a contacontos que recibiu o apoio do
público ante a súa declaración.
A actriz mostrou a súa “indignación pola actitude represora” e a preocupación de que
“accións como estas queden silenciadas”. Coa súa denuncia
anima a “facer públicos estes
acto de coacción e a falar en liberdade, a ver se conseguimos
que as únicas armas de destrución masiva (non se persoas,
pero si de orgullos) sexan as
palabras” di.♦

A Fundación Seoane na nova sede de Macanaz
Vangardas, Lorca e a reconstrución do edificio, primeiras mostras
A.N.T.
A apertura da sede definitiva da
Fundación Luís Seoane vai ser
unha das primeiras inauguracións da campaña electoral. O
centro instálase no reconstruído edificio do cuartel de Macanaz que abrirá as súas portas o
próximo día 9 de maio con catro novas exposicións.
A primeira planta do edificio
mostrará unha ampla exposición
da obra de Luís Seoane composta por óleos e traballos sobre papel. No segundo andar ábrense
tres salas de exposicións con liñas definidas cada unha delas.
Luís Seoane e as vangardas é o

título da mostra que ocupará a
máis grande das salas e nela, á
par da obra do artista incluiranse
pezas de coleccións privadas de
vangardistas como Matisse ou
Torres García. Outra das salas
dedicarase ao libro e para esta
primeira entrega a Fundación
preparou O balcón aberto, na
que o protagonista é Federico
García Lorca nunha iniciativa
que contou coa colaboración da
Casa Museo do poeta e que contempla distintas edicións e manuscritos da súa autoría. Á reconstrucción do edificio está dedicado o terceiro dos espacios
coa obra do fotógrafo Juan Ro-

dríguez que rexistrou coa cámara a demolición e a construcción
da sede e os debuxos de traballo
dos dous arquitectos autores do
proxecto, Juan Creus e Covadonga Carrasco nunha mostra
que leva por título Rúa adentro.
A Fundación Luís Seoane
pasa co traslado de contar con
300 m2 de espacio expositivo a
4.000 m2 o que lle vai permitir
tamén ampliar a dimensión da
producción da propia entidade.
O director, Alberto González
Alegre alberga xa novos proxectos para cada unha das salas
da sede que se inaugurará o
próximo venres. Entre eles des-

taca que dentro de dous meses
instalarase a mostra A construcción do espectador que constitúe unha nova lectura dos fondos máis contemporáneos da
colección de La Caixa e un ciclo sobre poesía visual e obxectual galega pola que confía que
pasen unha manchea de escritores que visitaron este xénero.
Para máis adiante a programación incluirá unha grande exposición do escultor e ceramista
Xabier Toubes e unha mostra
bibliográfica que de conta da
relación entre Luís Seoane e
Rafael Alberti, co colaboración
tamén da casa do poeta.♦
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Soños no xardín

¿Que é un dicionario vivo?
Guisam Seixas ofrece algúns orixinais consellos
para a defensa do galego
Título: Projecto Dicionario Vivo.
Autor: João Guisam Seixas.
Edita: Laiovento.

¿Que contido pode agachar un
título como Projecto Dicionário Vivo? Na contracapa non figura ningún tipo de información. Abrímolo e lemos a nota
na que se informa de que o libro é un paso preliminar á posta en marcha efectiva do “Projecto Dicionário Vivo” e que os
interesados en participar dispoñen, no remate, dun boletín
A lingua
de adesión. O
misterio segue galega
a ser grande. só se pode
¿Que se conta- salvar
rá aquí dentro? con algún
Sigamos. O milagre,
que vén logo, como
o inicio do lios que
bro, é o “Anteprojecto”, e propón
ten un título este libro.
curioso, Polegnala e Todora ou Os
misterios das palabras búlgaras ou (máis brevemente) Os
misterios das palabras. Relátase aquí o impacto que producen algunhas palabras se nos
deixamos levar polo seu misterio. Como unhas palabras levan
a outras, ou, mellor, como unhas palabras levan en si outras.
Ese é o miolo, trufado de ironía, humor e consideracións
eruditas varias que aparecen no
camiño. Curiosidades vestidas
de prosa elegante, desa que
sempre é un pracer ler.
Despois vén o “Projecto” en
si. Unha ollada ao índice permítenos saber que consta de “Ge-

João Guissam Seixas.

neralidades”, “Como se xecuta
na Realidade...”, “Criterios de
organizaçom e funcionamento”
e un curioso ensaio que parte da
progresiva, e, por agora, irremediada, desaparición da lingua
galega dos ámbitos orais e tamén de que os galegofalantes,
mesmo os conscientes, aturan
unha terrible presión que os
obriga a ir renunciando ao seu
vocabulario básico en favor de
termos casteláns. ¿Calle, Dios,
acera, pulpo... cantas veces son
empregados a sabendas de que
constitúen castelanismos grotescos?
Este dicionario vivo tenta
afixarlle aos obxectos unhas

etiquetas que informen do seu
nome. De acordo coa fórmula
que se emprega na capa, diriase: “Isto é un libro, unha pelota, terra, ferro...”. Maneira de
sobrevivir neste mundo, maneira de termos sempre presente a lingua, tamén de recuperarmos certas doses de orgullo
propio. Un tanto museístico,
certamente, pero sen a glósica
esquizofrenia dalgún recentemente inaugurado.
Mais o proxecto é unha
marca rexistrada, trascende a
simple pegada de autocolantes
e tamén dá solucións para léxico abstracto, aínda que non
abonde en exemplos, pois estes

pode presentar serios problemas, non irresolúbeis. Esta
marca rexistrada actuaría no
mercado desde unha sorte de
estructura piramidal, para integrarse no proxecto hai que mercar un lote de autocolantes, e
podería chegar a constituírse en
fundación de utilidade pública.
Tamén se actúa no eido da
economía, pois os obxectos onde se van colocar os autocolantes han de ser mercados primeiro para logo revendelos, ou
chegar a un acordo cos fabricantes; non se agardan grandes
perdas, nen gaños neste apartado. Sen embargo, a potenciación das relacións lingüísticas con Portugal remataría por
incrementar o intercambio económico. Dígase de paso que este proxecto non está pensado
para aplicar só na Galiza, aínda
que a preocupación polo estado
e previsíble futuro do galego
sexa o epicentro gravitacional.
Pero tampouco o proxecto é
só isto, tamén contempla un
curso de lingua (galega) para
estranxeiros (os galegos), un
método para aprender lingua
por ordenador, e un programa
de realidade virtual Loxicamente tamén se prevé a necesidade
do concurso de asesorías, lingüística, comercial e xurídica.
¿Unha broma frívola? Nin
tanto, na nosa opinión. ¿Alucinación? ¿Ilusión? ¿Utopía?
Como di, no remate, Guisam
Seixas, o utópico é pensar que,
estando como están as cousas,
a lingua galega “se vai salvar
se nom acontecer algum milagre, como este que propoño”.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Tabela das letras

A NOSA TERRA

O LIBRO DAS TERRAS EXTREMEIRAS
Nova entrega da colección
FROITA DO TEMPO

FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. O LIBRO DA EGOÍSTA.
Iolanda Castaño.
Galaxia.

1. NUNCA MÁIS.
GALIZA Á INTEMPERIE.
Suso de Toro.
Xerais.

2. RESISTENCIA.
Rosa Aneiros.
Xerais.
3. MENINO MORREU.
Luís García Mañá.
Xerais.
4. POLOS FILLOS DOS FILLOS.
Xosé Manuel Sarille.
Candeia.
5. NEGRA SOMBRA.
INTERVENCIÓN POÉTICA
CONTRA A MAREA NEGRA.

Varios autores.
Federación de Libreiros de
Galicia.

Amigo Medo
Xavier López Rodríguez

2. MULLER NO BAÑO.
Manuel Rivas.
Xerais.
3. ANTÓN AVILÉS DE
TARAMANCOS.
Xosé Mª Álvarez Cáccamo.
A Nosa Terra.
4. A. AVILÉS DE TARAMANCOS.
VIDA E OBRA.
Lola Arxóns e Xavier Castro.
Xerais.
5. OS PARTIDOS POLÍTICOS
EN GALICIA.
Xosé M. Rivera (Coord.).
Xerais.

Librerías consultadas:
Cartabón (Vigo). Couceiro (A Coruña). Michelena (Pontevedra).
Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense).

Lúas de nácara é a última
novela de Fina Casalderrei,
editada na colección ‘Fóra de
xogo’ de Xerais. Esta obra
componse de cinco relatos
cinxidos polos sentimentos
dos seus protagonistas. A soidade paira en todas as
súas experiencias,
atados entre a tristura e miudeza do
presente e a
felicidade
posíbel dos
soños e dos
ideais.
Historias
mínimas, pegadas ao presente pero asolagadas na maxia dun intre que nos pode
cambiar. Eterna puxa entre os
pasos reais e a esperanza.♦

Pícaros de onte
Xosé Nicanor Alonso debuta
na literatura con Osa menor.
Fato de relatos que resgatan
un tempo xa ido, o dos
contacontos nas aldeas.
Herdeiro de
Ánxel
Fole ou
Álvaro
Cunqueiro, o autor
ourensán
enfía seis
historias
de onte,
feitas para
escoitar,
para que os
picariños atendan e despois
da derradeira liña solten o sorriso. Polas páxinas desta
obra que agora edita Galaxia
desfilan pequenotes
fascinados pola selva,
devotas aos santos, curas
superados polos fregueses e
unha vella en busca de
palique.♦

Cosmonautas
da Renfe
TrisTram edita Estación
Mir, de Jaureguizar, unha
obra de teatro pegada á realidade na que destaca o protagonismo de Felipe González,
un factor da Estación de Movementos Internos Rodados
(MIR) que ten de facer de
anfitrión do cosmonauta ruso
Mikhail Analiev, enviado por
Moscova
para salvar a Estación
Mir e que
acaba aterrando en
Galicia.
Metáfora
da relación
entre os
galegos e o
mundo a
través das noticias da televisión, o fútbol e demais
referencias da cultura
popular que o autor utiliza
profusamente.♦
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Unha versión xuvenil do Cyrano
A catalana Care Santos recrea o trío amoroso
Título: Alua.com.
Autora: Care Santos.
Edita: Rodeira.

A última entrega da xornalista e
escritora catalana Care Santos
valeulle a concesión do prestixioso premio Edebé de literatura
xuvenil. Alua.com é unha noveliña de amor adolescente, ciúmes, inseguridades e misterios
propios da idade que cativarán ó
lector máis novo (por poder verse identificado cos problemas
que aguilloan ós personaxes) e ó
non tan novo posto que, aínda
que este tipo de novelas sexan
alcumadas de literatura xuvenil,
o certo é que calquera lector disposto a gozar de boa literatura
non despreciará a narración que
nos ocupa, máis alá de etiquetas
non moi convenientes por restrinxir aparentemente o abano de
lectores ós que vai destinada.
Cira, Amador e Cristina son
os tres personaxes fundamentais
nesta historia. Son un estraño trío
amoroso onde os segredos entre
uns e outros fará agromar unha
peculiar relación vía Internet onde non todo é o que parece.
Nun principio preséntasenos
a típica historia xuvenil de dúas
mozas –unha bonita (Cristina) e
outra fea e cuns complexos tremendos polos seus defectos físicos magnificados pola idade (Cira)-. Cira está tolamente namorada en segredo do seu curmán

Amador e el ignora absolutamente os sentimentos dela a pesar de teren unha gran relación
de amizade. Amador séntese
atraído por Cristina sendo o sentimento recíproco polo que Cira sofre
Cristina lle pide a Cira, da polos seus
cal é amiga, complexos
que a axude de rapaza
coa súa rela- fea, cun
ción con Ama- nariz
dor. Ata aquí bastante
todo normal. prominente
Pero o conflicto xorde cando e sen éxito
lle pide que es- entre
criba fermosas os varóns.
mensaxes ó Email de Amador xa que ela se sente incapaz
de redactar textos amatorios de
certa calidade fronte á enorme
capacidade creadora de Cira. A
situación, coma no Cyrano clásico, complícase xa que Amador,
rapaz cunha especial sensibilidade para estas cousas, aprecia moi
positivamente as mensaxes que
supostamente lle manda a súa
querida Cristina, creándose unha
situación violenta pola incapacidade desta a responder con solvencia na realidade cara a cara
con el unha vez afastada da pantalla do ordenador coa Cira ó seu
carón facéndolle o traballo.
Todo este enredo é o marco
onde apareceran os sentimentos,

Cheb Balowski
Título: Potiner.
Grupo: Cheb Balowski.
Edita: Propaganda Pel Fet.

Volpini
Título: La camicia delle grandi ocasioni.
Autor: Andrea Volpini.
Edita: Andrea Volpini.

Pouco coñecido no país,
o cantautor italiano recolle
no seu primeiro álbum
La camicia delle grandi
ocasioni temas cotidianos,
historias de persoas normais,
cos seus amores, rutinas e
anécdotas. Acompañado
por un piano e un variado
grupo de instrumentistas,
entre os que se atopan
Alessandro Ricci,
Pasquale Laino ou
Danielle Mencarelli,
Volpini fai unha viaxe
pola ironía, a ternura e a
alegría vital.♦

Despois de publicar en 2001
o seu primeiro álbum
Barzeloona, a orquestra
barcelonesa Cheb Balowski
vén de editar Potiner,
no que aposta pola inmersión
nas tradicións musicais coas
que xoga. Disco tansgresor,
cheo de experimentación,
ska, rumba-latin e o reggae,
Potiner tenta reflectir
a través dos seus temas
a riqueza cultural do
Mediterráneo e as
consecuencias sociais
da inmigración e da política
económica.♦

as frustracións, os complexos e
a rebeldía da protagonista principal da novela: Cira. O título da
novela é reflexo do que no fondo é esta rapaza: unha verdadeira aluada. Persoa extravagante,
cunhas cualidades tremendas
para as artes e un carisma especial entre o seu grupo de amigos,
Cira sofre polos seus complexos

de rapaza fea,
cun nariz bastante prominente e
sen éxito entre os
varóns. Pensa
que con ese panorama non vai
ter futuro no que
atinxe ás relacións afectivas
cos homes e
amólaa especialmente a indiferencia do seu
curmán. Ó longo
da novela imos
ter ocasión de
afondar na psicoloxía deste personaxe, con diferencia o mellor
caracterizado, e
lembrarémonos
–os que xa pasamos esa idadeou verédesvos
reflectidos –os
que inda esteades nela-en moitos dos conflictos existenciais da adolescencia
plasmados por parte do personaxe dende unha especial madurez, fuxindo de frivolidades.
A morte de Cristina é o referente inicial na trama argumental. A través do flash-back o
lector pescudará ávido cales foron as razóns que desembocaron
nesa traxedia e a relación entre

os tres será o nó que nos leve ata
ese ansiado desenlace. A novela
estructúrase en varios capítulos
que se alternarán en acontecementos narrados en boca dos
personaxes (serán a meirande
parte deles exercicios de lembranza e reflexión) e as mensaxes electrónicas que se mandaban os uns ós outros e que tanta
importancia teñen para desenmarañar tan complexo asunto.
Serán, pois, unha sucesión de narradores protagonistas e narradores testemuñas (aquí habería que
nomear a presencia de Irene,
amiga do grupo que aporta unha
visión dende fóra) que, dun xeito
ou doutro, manterán ata o final a
intriga dunha trama ben artellada
onde sorprende a aparición ó
principio e ó final do relato dunha voz omnisciente que cederá a
palabra ós protagonistas chegando incluso a alternala con Cira
mostrando explicitamente aforza
e pulo que ten este personaxe á
hora de mostrar ó receptor os
seuspensamentos e angueiras.
En definitiva, unha novela,
inspirada nun clásico, pero
fresca e atractiva que fará as
delicias dos que se acheguen ás
súas páxinas case que volubles
nas mans do lector que, unha
vez que comece a lectura, notará que o texto se lle acaba antes de que se decate.♦
HÉITOR MERA HERBELLO
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Grial
Nº 157. Xaneiro-marzo 03. Prezo 12 euros.
Dirixen: Víctor F. Freixanes e Henrique
Monteagudo.
Edita: Galaxia.

Os pintores admirados de Dalí
A Fundación Caixa Galicia expón
os homenaxes a Velázquez, Vermeer ou Picasso
Título: Os Dalís de Dalí.
Autor: Salvador Dalí.
Lugar: Fundación Caixa Galicia. Santiago.
Datas: Do 8 de maio ao 9 de xuño.

O sentimento de velocidade.

non só do postcubismo onde
constrúe un retrato e unhas arquitecturas a cartabón, senón
que no cadro de Port Alguer
volve a nos recordar a pintura
dos frescos renancentistas. Cadro onde as arquitecturas definen e onde predomina a luz que
tanto gostaba de pintar o artista.
Ten unha homenaxe a Ve-

lázquez, en varios cadros, onde representa obras velazqueñas, sen mais. Tamén de Rafael, traenos a lembranza do
Autorretrato con pescozo rafaelesco, senón que a Leda
atómica, onde retrata a súa
compañeira Gala, non deixa
de ser unha madonna moderna, con aires de ser un retrato

XESÚS L. PIÑEIRO

O pacto galego
na construcción
de España
MANUEL VEIGA
A renuncia á identidade a cambio do progreso. O tópico do atraso.
Os políticos atraidos por Madrid. A fecundidade das galegas.
A emigración como alternativa ao fracaso modernizador. As raices do
caciquismo.
A caricatura dos galegos no exterior. A impotencia do galeguismo.
O castelán, lingua de prestixio. O papel da prensa.

Un novidoso ensaio
para entender o pasado e o presente.

A NOSA TERRA

A Fundación Caixa Galicia
xunto coa Fundación Gala-Salvador Dalí, amosan agora en
Santiago, logo de pasar pola
Coruña, unha exposición que
presenta parte das obras que o
artista gardaba na súa propia
colección.
Salvador Dalí (1904-1989),
que cultivou cara fóra unha
persoalidade cuasi estrambótica, como parte
do marketing Son os
da súa propia
obra, repre- guiños
senta un dos á obra de
fitos dentro do Vermeer
que se deno- de Delft,
minou pintura que Dalí
surrealista.
coñecera
Pero se es- xa no ano
ta exposición
chama a aten- 1926, os
ción do espec- que máis
tador non é sobresaeen.
polas obras
coas que o artista se quedaba, se non que
descubrimos agradabelmente
un feito que xa os latinos definían con aquel nihil nuovo sub
sole. Non hai nada novo. O
máis destacábel desta mostra é
o guiño que Dalí fai nestes cadros a artistas que el admiraba.
Dalí fai unha homenaxe a
grandes creadores, que o precederon ou que mesmo foron
coetáneos del. Rafael, Vermeer de Delft, Picasso, Velázquez, Chagall, a pintura mural
renacentista...
O retrato da súa irmá bebe

do novo renacimento, que Dalí soñaba, para a pintura, nesta época atómica. A composición, e para iso axuda moi
moito os debuxos preparatorios que se exiben, están dentro das coordenadas dun cadro renacentista.
Pero serán os guiños a obra
de Vermeer de Delft, que Dalí
coñecera xa no ano 1926, os
que máis sobresaeen. Se no retrato de Gala con turbante, feito a lápiz, recórdanos algún dos
mellores cadros do Delft, ainda
que non teña colorido, o cadro
de Dalí de costas pintando a
Gala, xunta na mesma homenaxe a Velázquez e ao de Delft.
Dous dos grandes pintores da
Historia da pintura. Dalí retrátase no mesmo cadro como se
retrataron os dous grandes pintores. Vermeer, pintouse sentado nunha silla de costas mentres pintaba a representación da
Historia e Velázquez pintouse
de pé, mentres facía a pintura
das Meninas.
Dous cadros para falar deles, que aquí non é o sitio, por
canto o primeiro é un autorretrato do artista, e represéntase
de costas. O outro pinta as Meninas e o pintor aparece tan importante como o obxecto do cadro. Neste cadro de Dalí de espaldas pintando a Gala, Dalí
resume os dous cadros, mediante o truco dun espello como seguramente debemos interpretar as Meninas, e sitúase
a beira dun gran ventanal, por
onde entra a luz a raudales, como querendo lembrar a luz que
tan do gosto era de Vermeer.♦

A revista muda de imaxe e amplía os seus contidos. Ricardo
Beiras repara nas
oportunidades de
transformación que trouxo o
Prestige. Carlos Duarte na
necesidade de xestión dos ecosistemas.
Alberto
Meixide
entrevista
o
economista
Michael
Hanemann.
Arcadio López-Casanova propón
unha análise
sobre o sistema literario
galego. Tamén se inclúen traballos de Marilar Aleixandre, Darío Xohán Cabana, Xavier Seoane, Agustín Fernández-Paz e
Cándido Pazó, entre outros.♦

Raigame
Nº 17. Abril 02.
Dirixen: Mariló e Xulio Fernández.
Edita: Deputación de Ourense.

O protagonista deste número é
Avilés de Taramancos, do que
se inclúen un especial.
Ademais, Henrique Bande repara na figura de
Alexandre
Bóveda.
Ivone
Baptista
de
Magalhães
dá conta do
sistema de
barcas que
sucaban o
río Cávado.
Olga Gallego fai o propio coas embarcacións do tramo ourensán do Miño.♦

Encrucillada
Nº 132. Marzo-abril 03. Prezo 4 euros.
Dirixe: Andrés Torres Queiruga.

Xesús Portas fai un estudo sobre a figura de Antón Avilés de
Taramancos. Manuel Regal entrevista a ex relixiosa Lurdes
Pardo. Engracia Vidal repara
sobre a relación entre María de
Nazaré e a Igrexa. Isabel
Gómez repara no novo papel
que debe desempeñar a muller
na liturxia.
Francisco
Carballo
analiza a
dimensión
de Alexandre
Bóveda.
Victorino
Pérez recolle testemuños cristiáns
contra a guerra. Xosé
Luís Barreiro Rivas explica as
chaves principais da actualidade política galega. Xoán
Bernárdez Vilar pide que se
declare patrimonio da humanidade a Torre de Hércules.♦
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O país das pistolas
Bowling for Columbine retrata a obsesión estadounidense coas armas
Título: Bowling for Columbine.
Dirección, Guión e Produción: Michael

Moore.
País: EE UU-Alemania, 2002. Documental.

Vinte de abril de 1999, dous
alumnos da Columbine High
School armados cunha estarrecedora panoplia de utensilios
bélicos provocan un dos maiores masacres da preocupante
historia de tiroteos escolares
nos institutos
n o r t e a m e r i - Nos EE UU
canos, ó mesmo tempo, a hai máis
miles e miles armas ca
de quilóme- televisores,
tros, ou millas e non é
por ser máis que anden
coherentes co escasos
universo cul- destes
tural no que
nos movemos, aparellos.
a mesma industria que fixo posible o aprovisionamiento
mortal dos dous cativos de Columbine fornece os estrategas
do Pentágono cos máis refinados avances en materia de armamento pesado para sementar
de uranio empobrecido terras
iugoslavas na máis brutal xornada de bombardeos sobre o
país balcánico daquel axitado
ano, lembren, andabamos co da
esquencida guerra de Kosovo.
Ese é o punto de partida do oscarizado documental de Michael Moore que, cousa rara no
xénero, percorre estes días as
salas do país cun par de copias.
Moore que xa dirixira hai
algo máis dunha década outro
indispensable documental de
similar estilo discursivo, Roger
And Me, retoma varios riscos
estilísticos daquela fita nesta
sobresaínte crítica feroz, mais
constructiva, da sociedade do
seu país. En primero lugar o
protagonismo absoluto, ás veces mesmo narcisista, do propio documentalista que se converte nun protagonista máis
dos feitos narrados cun certo
ton de sorna satírica, ás veces
adoptando o tono de confesión
testemuñal en forma de diario
personal; eis a obsesión de Moore coa súa vila, Flint, referencia constante neste Bowling for
Columbine, como xa o fora naquel Roger And Me onde Moore acosaba, incansable, ó ‘gran
xefe Branco’ dunha coñecida
compañía automobilística que
acababa de deixar no desemprego media vila despois de
pechar a planta da empresa
nesta localidade de Michigan.
Así, da man de Moore, sempre
diante da cámara, imos visitando casas, tendas, bancos... A
xeografía cotiá do universo
particular deste adulto con mirada de neno curioso e xenerosa circunferencia estomacal.
Un enfoque sempre local que
lles da ós documentais de Moore o enfoque preciso, xa co-

Diante do pánico provocado pola onda de crimes, a familia Henderson (Filadelfia) entrena no tiro de pistola.

ñecen o vello conto do local e
do global, un estilo de practicar o xénero que entronca directamente o cine documental
de Moore co cine ficcional do
italiano Nani Moretti, e deixo
aí esa idea probablemente suxerida polo visionado desta última fita súa a calquera afeccionado ó cine do director de
Caro Diario.
Moore aborda no seu Bowling for Columbine a cuestión
da permisividade coas armas
de fogo na sociedade norteamericana, dos elevados índices
de mortes violentas, da cultura
das armas nun país que ten censadas máis pistolas, rifles e similares que aparellos de televisión, e non será que anden especialmente escasos deste outro electrodoméstico os fillos
do país do solpor, cuestións estas sobre as que Moore se vai
interrogando no discurso dun
filme de indagación con forma-

to de quebracabezas documental, e ás que vai engadindo pouco a pouco novas propostas
máis persoais. Así o que comeza como unha ácida sátira, estimable mais predecible, a costa
das caricaturas de Charlton
Heston e a Asociación Nacional do Rifle ou o martiroloxio prefabricado de Marilyn
Manson vai virando nunha reflexión máis profunda sobre a
significación da Cultura do
Medo na Norteamérica contemporanea, e por extensión
–xa saben, de Flint ó mundo
enteiro, vía satélise se é preciso– no resto do globo.
A fita avanza ás veces dun
xeito aparentemente caótico
pero cun pulso asombrosamente firme co vagabundeo de Moore, sen afastarse nunca demasiado do ámbito territorial que
lle é máis próximo, para achegarnos numerosos testemuños,
de personaxes anónimos ou

Michael Moore nun dos fotogramas do documental.

MARY D`ANELLA

celebridades –impagable a tensa secuencia da visita á mansión de Charlton Heston, máis
liñais as non menos agardadas
presencias de Marilyn Manson
ou Matt Stone, cocreador do televisivo South Park– que axudan a Moore a interrogarse de
xeito cuasisocrático sobre as
cuestións que o levaron a iniciar a rodaxe de Bowling for
Columbine, un collage de múltiples referencias á hora de
combinar recursos aparentemente difíciles de casar, saltando do cómico ó tráxico, da sátira ó melodrama, sempre coa
mesma eficacia. Que den- Unha pelítro
dunha
mesma pelícu- cula tan
la se atopen necesaria e
episodios co- maxistral
mo o da re- como
construcción entretida.
do masacre de
Columbine a
través das terroríficas filmacións das cámaras de seguridade do instituto e
as gravacións telefónicas dos
servicios de emerxencia, construcción de documental minimalista cos únicos e exclusivos
recursos do pasado aínda presente en pegadas electrónicas,
ou a curtametraxe de animación en clave South Park condensando e parodiando a historia dos Estados Unidos dende a
chegada dos peregrinos a bordo do Mayflower ata os nosos
días dan xa unha idea da pericia de Michael Moore.
E presten boa atención á
curtametraxe de animación,
punto de inflexión a medio camiño da viaxe de Moore dende
as certezas intuidas do inicio,
máis armas-máis violencia, cara ás maiores complexidades

que o discurso vai adoptando
metro a metro, as claves da
cultura do medo que máis que
solucions van achegando ó socrático Moore máis interrogantes que respostas na súa
procura da verdade. Esa mesma Cultura do Medo da que
escribía hai un par de semanas
John Berger nun prestixioso
diario do Estado no que sementaba unha sentencia do
gran Peter Ustinov que a ben
seguro subscribiría o propio
Moore: “O terrorismo é a guerra dos pobres, a guerra é o terrorismo contra os pobres”.
Bowling for Columbine explora as capacidades do cinema, da linguaxe do documental
cinematográfico, para xerar
preguntas nunha procura, sempre inconclusa, da verdade que,
como ideal último, sempre é
unha meta inalcanzable. Nese
camiño, nese vagar constante
sen fin aparente inscríbese o filme, e o estilo persoal de Moore,
que lonxe de estreitos dogmatismos acaba por facer unha revolucionaria democratización
das ferramentas da súa teima,
inquedanzas e interrogantes ó
alcance de todos. Aí se enmarca
tamén a presencia física constante de Moore como entidade
enunciadora, como interrogante
persoal. Como individuo, cidadán, civicamente preocupado, e
aí o seu cinema entronca, dende
un revisionismo cómico, coa
tradicion social do documental
anglosaxón máis que coa tradición revolucionaria dun Joris
Ivens, por dar un nome. Argumento este último que desarma
por completo tódalas acusacións de antiamericanismo que
a Moore se lle teñen feito dende as tribunas do patrioterismo
máis reseso e peor entendido,
por desgracia o americanismo
imperante.
Unha película, en definitiva, tan necesaria e maxistral
como entretida de ver, por
darlle un novo sentido á frase,
recomendable para tódolos
públicos e que non fai se non
intensificar a impaciencia coa
que xa agardamos o seu anunciado novo proxecto, a glosa
das relacións financeiras e
empresariais do clan Bush co
clan Ben Laden, cuestións xa
abordadas por Roberto Montoya no seu O imperio global,
lectura máis que recomendable deste veterano xornalista a
pesar das limitacións coas que
o lastraron as urxencias editoriais. E xa que falamos de libros a ver se alguén se anima
coa traducción cos corrosivos
best sellers políticos de Michael Moore, o último, Stupid
White Man –Estúpido home
branco–, número un de vendas nos Estados Unidos.♦
XOSÉ VALIÑAS
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Antón Reixa
‘Pódese ser artista irreverente e
empresario ao mesmo tempo’
CARME VIDAL

Defínese como poeta e di que o seu é contar historias de diferentes maneiras. A última, dirixindo a película O lapis do carpinteiro. Antón Reixa
afirma que se pode ser un artista irreverente ao tempo que potente empresario no sector audiovisual. Ser produtor dálle máis independencia e, segundo di, non fixo que cambiase nada o seu proxecto creativo. Confía na
xente, quere gustar e considera que o de ser artista maldito non é máis que
unha impostura. Di que non volverá cantar pero no seu despacho de director da productora Filmanova é imposíbel non lembrarse de Os Resentidos.
Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

Vostede dá imaxe de atrevido, ten feito de todo, pero teño a sensación de que dirixir
unha película tiña un aquel
de exame.
Metíame moito respecto.
Levo traballando na produción
audiovisual desde o ano 85 e
sempre tomei con cautela a
perspectiva de facer unha película. Necesitaba aprender moito
e pensaba que o importante era
encontrar unha boa historia. Hai
dous momentos fundamentais
nesta preparación. O primeiro é
nos anos oitenta cando traballei
facendo videocreacións con
certa pulsión literaria, porque
traballaba cos meus propios poemas, e o segundo é nos noventa cando empezo na televisión e
aprendo máis, en especial, de
dirección de actores. Coido que
foi despois de Mareas vivas
cando me sentín máis seguro
para acometer un traballo así e
falando con Manolo Rivas xorde a oportunidade.
¿Non se lle pasou pola cabeza tirar dunha historia
propia?
Non. Iso era precisamente o
que me freaba. Calquera historia que me xurdise a min non
me parecía suficiente. Na literatura o escritor é moi libre para
escoller o xénero ou a extensión, pero no cine o mercado establece que son historias que teñen que durar hora e media e eu
non tiña ningunha. O lapis era
unha historia que me gustaba,
que me chegaba moi de perto e
sentíame moi próximo á novela.
Outros directores desbotaron o proxecto.
Aí supoño que entrou unha
parte de insolencia. ¿Por que
non vai ser posíbel? Imaxino
que tecnicamente o que puido
botar atrás outras adaptacións é
un certo realismo máxico, na liña de Cunqueiro, que se lle atribúe a Manolo Rivas. Fíxate que
unha das personaxes acaba sendo o propio lapis que lle fala a
outras personaxes, sería case unha película de fantasmas. Desde
o comezo nós tiñamos claro que
non era así, que había que buscar outra convención. Logo está
o tema de que a novela é un
puzzle narrativo e iso tamén é
complicado. O que fixemos foi
ordenalo linealmente e coido
que dá unha historia consistente.
Por vez primeira a represión en Galiza chega ao cine
con realismo.
Era importante, un valor
principal para min cando comecei a película. Eu mesmo, tendo
unha postura clara no bando dos
perdedores, meu avó foi un deles, descoñecía moitas cousas
da magnitude da represión en
Galiza. Tanto aquí como fora isto está a chamar moito a atención e suscita agradecemento.
Vese unha Galiza na época da
guerra civil moi diferente á que
nos pintaron. Aínda que nós temos borrado que Franco era galego, fóra non o teñen tanto e
non saben que aquí houbo unha
resistencia forte.
No Campo da Rata, ao pé
da Torre de Hércules, houbo
fusilamentos e esa é unha escena da película, ¿está todo
tan documentado?

Cando comezamos a facer a
adaptación da novela o que lle
pedimos a Rivas foi recomezar
o traballo, poñernos no mesmo
punto no que el estaba antes de
empezar a escribir, coñecer documentación, fotos, libros e
testemuñas humanas.
¿Por que decidiu incluir
tantos actores galegos?
Por convicción. O normal é
iso. A experiencia que tiña era
con eses actores, cos máis deles
xa traballara en televisión ou en
teatro. Vivo e traballo en Galiza
e non podería ser doutra forma.
Esta é unha película pensada,
creada e fabricada en Galiza.
Pero pasa.
É certo que moitas das películas que se producen aquí teñen só un reparto galego de recheo. No meu caso tiña clarísimo que ía traballar, por exemplo, con Luís Tosar e aínda tiven que dar moitas razóns para
poñelo nun papel de protagonista no 2001. Agora xa estaría
completamente xustificado. Fíxose moito casting pero á fin
serviu para darme a razón nesta idea e ese é un dos valores da
película. Tiña a vontade de que
incluso o máis pequeno papel
fose feito por actores solventes.
Nestes días falando de O lapis do carpinteiro algunhas persoas lembraban Sempre Xonxa,
¿que lle parece esa relación?
Naquel momento o proxecto de Chano Piñeiro tiña a importancia de ser o pioneiro e
toda a audacia que puña por
diante. Fixo unha película claramente galega pero pasaron
como quince anos dun camiño
demasiado lento. Pode ser que
esta película volva coller esa
épica de estar facendo un proxecto que era importante para a
nosa cinematografía, máis importante que nós mesmos. Ese
valor ven dado pola historia
que se conta, polo escritor que
se leva ao cine e por un estilo
de produción que está directamente vinculado a Galiza.
¿Non é tremendo remitirse a quince anos atrás?
Quero ser positivo. Nos últimos anos a produción audiovisual en Galiza avanzou moitísimo e é algo que ás veces non
se valora en termos artísticos,
porque ten que ver coa televisión, que está completamente
satanizada. Nalgún momento
houbo como oito series televisivas de produción galega que estaban en emisión e con moito
éxito. Iso é moi importante e un
desafío para os profesionais
que participamos niso. Tamén
se avanzou en cine. Demostrouse que hai talento, técnicos,
actores, guionistas e directores.
Falta andar camiño, pero as dificultades non son só nosas. A
cinematografía galega ten problemas que non son diferentes
aos que teñen o resto das cinematografías europeas. Non estamos en situación distinta de
Bélxica, Holanda ou Dinamarca, mesmo na lingua da rodaxe,
da distribución, como cinematografías que nacen en territorios cunha demografía pequena. Un éxito de entradas en Galiza ou Holanda non é suficiente para que sexa amortizábel.

Nº 1.081
Do 8 ao 14 de maio de 2003
Ano XXVI

¿Como leva as protestas
por non se poñer a película
en galego?
É unha polémica que me
agrada no sentido de que ven reclamar máis distribución de copias en galego, algo que agradezo e tamén me contenta que se
exprese. Normalmente os distribuidores din que os exhibidores
rexeitan as copias en galego e
eles din que son os espectadores
e eu iso non mo creo porque vivo totalmente instalado no meu
sistema lingüístico e non detecto
esa hostilidade. Polo tanto, teñen razón os que protestan e eu
estou facendo todo o que se pode para que se distribúan máis
copias en galego. Outro problema diferente é a lingua da rodaxe. Somos unha cinematografía
que temos moito que facer e podemos ser hexemónicos nos
produtos que facemos, pero por
lóxica territorial e demográfica
dependemos da industria española. Unha gran parte do financiamento ven de televisións españolas, tamén os retornos por
distribución en sala, e neses ámbitos os espectadores identifican
o son directo en castelán e iso
dificulta rodar en galego. Na
preestrea en Vigo puxémola en
castelán porque os actores queren verse na versión orixinal.
Agora valorando a transcendencia social e o emocionante que
foi teríao feito en galego.
¿Non deixa entón unha porta aberta á rodaxe en galego?
É unha cuestión de tamaño.
Cando fagamos películas que
non dependan en primeira instancia do mercado español e entremos no internacional pode ser
posíbel, pero aínda así tropezaremos co tema do inglés. O problema da lingua de rodaxe ten
que ver por suposto coa situa-

ción diglósica de Galiza, pero tamén coas circunstancias sociolingüísticas do cine europeo. De
todos xeitos, así como teño clarísimo que non se podería pensar
unha literatura doutra forma, no
caso da cinematografía o idioma,
sendo moi importante, non é o
fundamental. Interesa que todo o
proceso artístico, industrial, este
xestionado e protagonizado polos galegos e se perde algo de relevancia o idioma non sería o peor aínda que haxa que facer todo
o posíbel por iso, por suposto, facer circular na TVG o cine dobrado, as copias dobradas en salas e tamén, claro, que prolifere
máis a rodaxe en galego. Eu quixen facer esta película en galego
pero, sendo moitísimo o apoio
que hai sobre todo de investimento privado, tropezaba con
que a industria do cine é transnacional, sempre hai coprodución dunha forma ou outra porque os custes son moi altos.
Quéixanse de que non apareza nos créditos que está baseada nunha novela en galego.
Teñen razón, pero débese ao
contrato do escritor coa editorial
Alfaguara que é quen os vende.
O propio Manuel e eu intentamos
cambialo, pero iso supuña un
proceso xurídico moi complexo.
Nalgún momento dixo
que atopara o seu oficio.
Que esperaba encontralo.
Dependerei aínda dos resultados.
A película está chegando a moita xente. Queríamos que fose
emotiva e eu vin a xente chorar.

papel de produtor. Claro que
penso facer outra película, pero
gústame conseguir que a creatividade de moita xene chegue á
pantalla. Estou moi ilusionado
cos proxectos que temos en
marcha, coa primeira película de
Jorge Coira, por exemplo. Enche moito as miñas aspiracións e
ten un sentido empresarial que
non é unicamente económico,
senón que ten un compoñente
cultural importante. Asumo que
son empresario. Tanto para a película como para a historia desta
empresa concitamos o interese
de investidores privados, somos
unha compañía participada por
unha entidade financieira que é
Caixanova e para nós é importante suscitar esa confianza. Le-

vamos só catro anos traballando
e nese tempo debemos dar traballo a unhas 2.500 persoas.
¿A cultura pode dar beneficios?
A industria audiovisual é un
sector estratéxico que crea riqueza económica. O que se ten
avanzado é imparábel, como tamén o é o apoio institucional
que ven dado pola Consellería e
pola TVG. Pode ser discutíbel
como se aplica e sempre é desexábel que sexa en maior cantidade pero non todos os sectores están apoiados desta forma
e, desde logo, o apoio público é
importante. Estamos nun momento en que hai que demostrar
que existen fórmulas empresariais consistentes e que os pro-

Reixa empresario
Vostede é un dos homes fortes
do audiovisual a través de Filmanova, a compañía que dirixe. ¿É isto ser un empresario?
É. Estou conforme co meu

‘Ser artista maldito é unha impostura’
Cada vez fai máis gala á definición de artista polifacético
ou multimedia.
Daría pouco por min en cada
cousa que fixen e todo pola xente coa que traballei. O que explica todo é que servín de condutor
do traballo de moitos e que unín
moita vontades e talentos. Dise
que non se debe mesturar a amizade co traballo e eu practiquei
todo o contrario.
¿Sigue afirmando que xa
non volverá cantar?
É que xa me pasou nunha época da miña vida. Era amigo de
moitos músicos e non sabía tocar
así que me puxeron a cantar e a facer letras, que é o que me gustaba.
Pasou nun tempo interesante que
eran os anos oitenta, moi frívolos
pero moi tolerantes e iso dáballe
máis sentido ás cousas. Debín facer 120 u 130 cancións e hai pouco cun dos Resentidos falamos de
que xa dixeramos musicalmente
todo o que tiñamos que dicir. Tamén é certo que a cultura non
existe á marxe do seu contexto e
hoxe o da música non é interesante. Vexo a algúns dos que continuaron queixándose de Operación
Triunfo ou dos inmigrantes que
venden discos piratas.

Tamén naquel tempo consigue, partindo da movida, que
algunhas das súas cancións se
bailen nas verbenas.
Confío na xente e, sobre todo,
non creo no artista maldito que fai
as cousas para si mesmo, é unha
impostura. Ás veces parece que
como custou tanto esforzo levantar unha cultura de expresión galega e somos un país pequeno só hai
unha poesía ou un teatro galego e
que cada cousa ten que ser o resume da galeguidade, da maior vangarda, cando teñen que existir
moitos tipos e moitos xéneros. Hai
cousas que podemos facer para
nós mesmos pero en termos de industria cultural temos que pensar
que é preciso traballar para o mundo. Temos perto un modelo cultural moi perverso que é o español,
moi grande e moi cateto, que fan
todo para si. Teñen un monolingüísmo que se basea na ignorancia
de linguas estranxeiras e iso xa
non é un posicionamento moderno. O mundo é distinto, diverso e
esa diversidade actúa no panorama internacional.
Pero tampouco é que nos
fagan moito caso fóra.
Hai interese e sensibilidade
polo noso país. Pero fáltannos

cousas. A min fóime ben na música, pero a situación non tiña nada que ver cunha industria cultural propia, que si logrou o folc,
que é o que nos permite estar.
Non volvería cantar pero
segue sendo poeta.
O que sempre fun é poeta. Escribín en todas as épocas da miña
vida. De todo o que fago é no que
menos axuda a profesionalidade,
que resulta imprescindíbel, sen
embargo, para ser novelista, músico ou director de cine, pero a poesía é un territorio tan libre, coa
grandeza do mínimo, que me dou
conta de que non se precisa máis
que a vontade dun folio en branco.
¿Mantén aínda o espírito
de Rompente?
Manteño porque aprendín moito, esa vontade interdisciplinar que
tiñamos de facer versos pero poñelos en escena, asocialos a imaxes, a
música... iso deume as claves de todo o que fun facendo despois.
¿Para cando entón un próximo libro?
Teño poemas dos tres ou catro últimos anos, pero é máis unha cuestión de paciencia para recompilalos. En canto os teña dispostos publicareinos e mesmo teño unha oferta editorial xenerosa.

O outro día lía o comunicado
na manifestación contra a guerra. ¿Como ve esta volta dos intelectuais ao compromiso activo?
É moi positivo. Tampouco se
dan sempre circunstancias tan excepcionais como unha catástrofe
da dimensión do Prestige ou un
desencontro tan grande entre as
institucións políticas e a xente como no caso da guerra. É de valorar
que a popularidade ou a posibilidade de comunicar que temos a xente da cultura se poña ao servicio da
opinión pública e que sirva mesmo
para espertar ideas que a xente tiña. O bo é que se inscribe no marco dunha mobilización social que
ten moito de espontaneidade, que
vai por diante de todo. Iso é quizais o que é irreversíbel e marca un
cambio definitivo. A presión social
logrou alzarse e o positivo é que
non se van volver dar casos coma
estes. Se non chega ser por esta
resposta a actuación das autoridades sería aínda peor. No caso da
guerra inflúen as raíces económicas, pero é determinante a insolencia das formulacións ideolóxicas
autoritarias, xenófobas e fascistas.
E iso hai que combatelo. A ideoloxía mala combátese con ideoloxía
da boa.♦

dutos que se fan son os desexados por un público que non pode ser exclusivamente galego,
porque non podemos crear unha produción audiovisual para
o autoconsumo.
¿Esta idea empresarial
obrigouno a cambiar o proxecto creativo? Hai quen pensa
que había máis rebeldía en Sitio
distinto que en Mareas vivas.
Non. Para min ser produtor
supuxo ter máis independencia
para o que quero facer e tamén
unha certa distancia. Teño amigos que son directores só e as
circunstancias fan que sexan
uns ególatras, que estean todos
os días, horas e minutos pensando no seu proxecto. Ao ser
produtor eu non podo estar tan
pendente de min mesmo.
Pero preocuparanlle máis
os resultados, a audiencia,
poño por caso.
Preocúpame pero teño claro que os artistas traballamos
para gustar á xente. O que fago
é contar historias en poemas,
vídeos, cancións, televisión e
agora cine e iso consiste en que
a xente participe na emoción
que a ti che produce.
Continúa a ter a imaxe de
artista irreverente e moita xente non sabe, por exemplo, que
participou en Supermartes.
Todas as cousas danche opción de ser irreverente. De Supermartes simplemente formaba parte dun equipo amplo cando se empezaba a poñer en
marcha e, en termos televisivos, facer un produto que leva
xa doce anos é interesante.
Foi dos primeiros que
confiou na televisión.
Considero que foi unha
irresponsabilidade cultural da
miña xeración e dos maiores
esa desconfianza absoluta na
tele que non deixa de ser unha
forma de elitismo. A televisión
existe e mellor é tratar de
convivir con ela e mellorala. É
a típica reacción de intelectuais
de elite: a tele é fea, vulgar e
véa moita xente. De Mareas vivas, por exemplo estou completamente de acordo co que fixen
e non só co éxito industrial.
¿En que termos se establece a colaboración con Almodovar?
Con moita ilusión. Almodovar é un exemplo de autor con
estilo propio e independencia. O
acordo que temos con el ten un
apartado que esperta máis interese que é que el quere rodar unha pequena parte da súa película
aquí pero temos tamén un acordo con eles de coprodución. Colaboramos nunha comedia que
van estrear que se chama Desconxélate na que fixemos unha
contribución económica, actores
galegos e técnicos e imos desenvolver proxectos cinematográficos conxuntamente, analizar
guións e ver que películas faremos. A min iso ilusióname porque unha delas será a miña.
¿Tirará de novo da literatura?
Posibelmente como director
na próxima película vaia polo
camiño dunha historia propia.
Como produtor acabamos de
mercar os dereitos de Viaje con
mi padre de Luísa Castro.♦
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O Lapis do carpinteiro exibirase
en galego en Compostela

A Frouseira

Antón Reixa e Manuel Rivas apoian a campaña da Mesa
P.B.
Despois de quince días da súa
estrea en castelán, os espectadores que acudan ao cinema en
Santiago a partir do venres 9
de maio poderán ver en galego
o filme O Lapis do carpinteiro.
O anuncio da distribución da película na nosa lingua na capital
do pais prodúcese logo de que a
Mesa pola Normalización Lingüística iniciara unha campaña
para demandar que en todos os
concellos onde se pase haxa, cando menos, unha copia en galego.
Ao coñecerse a campaña, o
director do filme, Antón Reixa,
agradeceu á Mesa o seu labor a
prol da difusión en galego do
filme e fíxolle chegar o seu
“apoio e complicidade” nesta
reivindicación. Nun comunicado Reixa indica que considera
insuficiente que a película se
distribúa en Galiza con só dúas
copias en galego, en Vigo e na
Coruña e explica que ten insistido e que seguirá insistindo ante o distribuidor do filme para
que se difunda en maior medida
a versión galega. Con independencia dos condicionantes que
determinaron que a versión orixinal non sexa no noso idioma,
circunstancia que Reixa deriva
“da vinculación da produción
galega ao mercado español”, o
director mantén que o criterio a
aplicar sería, cando menos, o da
igualdade de condicións para
que cada espectador “poida optar libremente segundo a súa
preferencia e para que se cumpran os requisitos mínimos da
lexítima aspiración dos galegos-falantes”.

O comisionado
XERARDO PARDO DE VERA

Q

A Mesa concentrouse en Santiago en demanda da exibición en galego.

“Comprendo e comparto as
reivindicacións da Mesa –manifestou tamén Rivas. Cadaquén desde o seu eido, hai que
poñer toda a vontade, e mesmo
xuramentarse interiormente,
para corrixir erros, como o chamamtivo de que non figure o título orinial da obra nos créditos”. O autor da novela O Lapis
do carpinteiro fai autocrítica e
explica que “todos estamos nun
proceso de aprendizaxe: nos
contratos, deberán figurar por
escrito algunhas condicións
irrenunciábeis. Desde logo –engade– o meu soño, como o de

A. PANARO

tantos, é a rodaxe e exhibición
das películas galegas na lingua
orixinal. No que poida traballarei para acadalo. Isto que digo,
non embaza en absoluto o valor
final do filme, feito en Galiza
por unha equipa galega, con
sensibilidade e memoria galegas, que pertence ao patrimonio cultural da nosa nación”.
Santiago foi precisamente a
cidade que a Mesa escolleu para iniciar a súa campaña, o luns
5 de maio, cunha entrega simbólica de solicitudes nos multicines nos que se proxecta. Despois de coñecerse a nova de

que o venres 9 de maio chegara á cidade unha copia en galego, a Mesa valorou postivamente este “primeiro éxito” das
súas reivindicacións, mais segue a demandar a distribución
en galego en todos os concellos
aos que chegue o filme e anuncia que, de non ser así, continuará coas súas accións de protesta nas vilas e cidades onde
non se podan ver copias no noso idioma. Ao tempo pide que
no resto do circuito comercial
(vídeo e DVD) sexa posible
comprar e alugar a fita na súa
versión en lingua galega.♦

Unha explicación ás raíces do ‘Nunca máis’
XAN CARBALLA
Unha orquestra tocando a peza “Compostela republicana” abre a película “O lapis
do carpinteiro”, cun subtítulo “Dias antes
do Golpe de Estado”. É toda unha declaración, porque o referido ao 36 sitúase na
nosa memoria como un tempo de guerra
cando, en realidade, foi a crónica dunha
sublevación militar, que vitimou a democracia e os demócratas, torturados, fusilados, paseados ou no mellor dos casos exiliados fóra ou dentro. Ese é o pano de
fondo da historia de amor e horror que
Antón Reixa nos conta na súa película e
que foi comentada nestas páxinas en semanas anteriores.
Vin a película na súa estrea en versión
orixinal e agora na versión galega, e intentando salvar os prexuízos, gostei máis dela nesta segunda versión. Non só pola verosimilitude que acada, especialmente lograda nos actores que se dobran a sí mesmos –maioría– tamén nos casos de Tristán
Ulloa e María Adánez, no caso desta última facéndolle gañar presencia. Tamén
porque sentín moito mellor que sumaba ao
imaxinario popular dos galegos unha realidade agachada con sete candados

As películas poden investir moito en
publicidade, e de feito ese debe ser un
dos capítulos nos que máis se gasta na
produción, pero tamén gañan moitos dos
seus espectadores no funcionamento do
boca a boca. O libro de Manuel Rivas, O
lapis do carpinteiro, foi un grande éxito
de vendas en Galiza e tamén en España e
semella que nalgunhas das súas traducións a outras linguas. Rivas fai certa esa
afirmación de sentido común que di que
a universalidade acádase desde o propio.
A súa creación literaria bebe da terríbel
realidade do 36 na Galiza, a crónica dunha sublevación que asombrou pola súa
crueldade, auténtica proba do que se sufriría por Europa adiante. E Antón Reixa
trasladou con grande pulso, moito, moitísimo máis do que se lle pode reclamar a
un director que se estrea, e moito máis do
que lle pode demandar, se é honrado, calquera crítico. O boca a boca na película
non sei ben como pode estar funcionando, pero calquera fillo/a ou neto/a do 36
–todos os galegos o somos– ollaremos
reflexada na pantalla, por primeira vez, a
realidade do que viviron, do que sofri-

ron, os esmagados pola longa noite de
pedra.
Cando o 13 de novembro se fundiu o
Prestige, unha corrente eléctrica percorreu a espiña do país. O Nunca Máis
asombrou ao mundo e quizais a moitos
galegos e galegas que seguían ensimismados no complexo de inferioridade e
medo a ser libres. Se queren coñecer algúns dos antecedentes desa explosión de
liberdade poden ir ao cine máis cercano e
contemplar esta película. Sofrirán, chorarán de raiba, terán a mesma frustración
e os mesmos medos cos que conviviron
os que confiaron na democracia e na liberdade agromada da República e foron
aplastados sen compasión, pero tamén
sentirán na pel o arreguizo da emoción e
vibrarán co berro de liberdade unánime
dos presos do cárcere da Coruña, un berro que foi real, como nos contou Xerardo Díaz en Os que non morreron (Edicións do Castro, 1982) e que lles custou
sangue. Un berro que chega onda nós,
con toda a forza, para despertarnos e como dixo Castelao “cumprir a vontade dos
mártires”.♦

ue dí o pomposamente
denominado “comisionado polo Goberno”
para o Prestige, don Rodolfo
Martín Villa, que “tras los
sentimientos viene el sentido
práctico, y hay que volver a la
normalidad”. O medio de
comunicación que me dá conta de tan enxundioso
pensamento engade que o plurifacético posuidor de tan
varias filosofías (e cargos oficiais) “reflexionou”. Eu penso
que, máis que o de
reflexionar, o verbo que millor
lle acae ao sempiterno don
Rodolfo é o pasado-composto
de “tiña calculado”. Iste castelán-leonés de Santa María del
Páramo leva toda a súa vida
calculando, sinxelamente calculando e sen atención
apreciábel, como agora, aos
sentimentos, a maneira máis
práctica de estar. De estar onde esté o poder, obviamente.
Matino que xa foi nado en comisión de algo, é un comisionado. Hai quen dí que
escomezou co xeneral Franco,
pero se teño en conta as veces
que o levo ollado nos papeis
(e xa non son un neno) e o
seu riquísimo acervo de amaños político-económicos,
antóllaseme algún dos persoaxes de “A corte dos milagres”
de Dona Isabel II que tan ben
nos apresentou don Ramón
María. Un meu bisabó, requerido pola raíña dende París,
deu forma ás derradeiras
disposicións dela e ao
testamento do rei Francisco,
polo que hei esculcar nas
notas que o meu foi
compoñendo para dar conta
de cometido tan doadamente
tebroso, e estou ben certo de
atopar por algún recuncho o
nome de don Rodolfo Martín
Villa. De “comisionado”, ben
seguro, fose de Madrid en París ou de París en Madrid, una
perna aquí e outra acolá, polo
que poidera pasar, pero
sempre cunha facturiña de
“servicios prestados” aos uns
ou aos outros. Endemáis: coido que xa o teño localizado
no “dramatis personae” da dita “Corte...”. Hai alguén que
salaia: “¡Proprio desboque de
eguas éralle aquel tumulto de
mares monte abaixo! ¿E agora
qué se fai? ¡Procurar unha cova pra rematar estes tristes
anos! ¡Todo aquel amaño bendito levóuno o desastre das
augas!”. Don Rodolfo atopou
a cova: a de “comisio-nado”,
ben pago, voltando “a la
normalidad”.
¡Deus aperta pero non afoga! O Papa tampouco.♦

A alma bretona de
Carlos Núñez
MAR BARROS

En Almas de Fisterra, o gaiteiro Carlos Núñez emprende unha viaxe entre as dúas Fisterras irmandadas alén do mar, no que as lendas, os mitos, a literatura,
todo o que compón o imaxinario común queda reflectido a través da súa música.
“Entre Bretaña e Galiza existe
unha historia de amor que vén
de lonxe”. Con esta filosofía
xurde o último traballo de Carlos Núñez, Almas de Fisterra,
un percorrido físico pero tamén
un retorno ao pasado, que abarca moitas disciplinas e estilos.
Buscando a relación do imaxinario de ambas Fisterras, nos
mitos, nas lendas, na etnografía
e na música, este último traballo continúa a tendencia de Carlos Núñez do interceltismo, ese
intento de achegar Galiza ás outras nacións celtas, porque, como el indica, “a mesma Galiza
vai abrindo novas vinculacións,
eses fíos xa abertos, que dende
o primeiro disco intentamos explorar”.
A través da arpa celta de
Alain Stivell, a viola de gamba
de Jordi Savall, a guitarra de
Dan Ar Braz, as gaitas de Liam
O´Flynn e de Patrick Molard,
en Almas de Fisterra vanse creando paisaxes musicais que falan da chegada á costa galega
do príncipe bretón Maeloc, fundador de Bretoña, pero tamén
da lenda dos amantes de Broceliande, protagonizada polo
príncipe galego Ponthus e Sidoine, filla do rei de Bretaña,
ou da viaxe que as ánimas inician polo máis alá nas dúas Fisterrás, da santa compaña, das
cidades asolagadas, das lavandeiras. Toda unha homenaxe á
historia e a cultura.
Como nos anteriores traballos, para este disco Carlos Núñez emprendeu unha profunda
investigación interdisciplinar
que abrangueu a literatura, a
historia, a música e as tradicións e mitos de ambos pobos.
Neste proceso, como el indica,
“fun descubrindo puntos que
unían a Galiza coa Bretaña e
comprobei que moitas figuras
xa se preocuparan por esta relación, como Cunqueiro, Filgueira ou Bouza Brey”. Desta pescuda aparecen temas como
Yann Derrien, pequenos tesouros que xa atoparan membros
da Xeración Nós. A letra deste
antigo gwerz, no que se recolle
a historia do bretón Yann Derrien, na que cobra forza a tradición do Camiño de Santiago
como vía para salvar a alma, foi
traducida nos anos vinte por
Castelao despois da súa viaxe
para estudiar as cruces de pedra
de Bretaña. Agora a voz da irlandesa Eimear Quinn actualiza
a tradición e a lenda ao tempo
que enriquece o mosaico de vo-
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ces e idiomas no que se converte Almas de Fisterra.
Frautas, bombardas, cornamusas, arpas celtas e outros
instrumentos primitivos interpretan melodías, en ocasións
milenarias, gracias a mestría de
grandes artistas recoñecidos no
eido da música celta. Sen embargo, máis alá dos instrumentos, os espacios de gravación
confírenlle ao disco, como indica o gaiteiro, “un aspecto máxico”. “Cada melodía –engadeprecisa para se gravar un lugar

específico no que adquira forza. Por ese motivo escollemos
moi ben os espacios”. En Almas de Fisterra Carlos Núñez
preferiu o interior dunha igrexa
gótica bretona para unir por
primeira vez a gaita escocesa, a
irlandesa e a galega, rachando
cunha antiga prohibición papal
que impedía tocar este instrumento nestes lugares, pero para
outros temas escolleu un mosteiro catalán e o interior das covas do Rei Cintolo en Mondoñedo.
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Loita contra a globalización
Despois de vivir case practicamente en Bretaña durante tres
anos, Carlos Núñez presenta en
Almas de Fisterra unha selección de músicas da máxica Bretaña, terra de druídas e de lendas,
que en moi pouco tempo se situou nos primeiros postos das
listas españolas e francesas.
“Coido que entrar dentro dos
Top 10 débese a que, pouco a
pouco, fomos conseguindo un
público fiel, un público que foxe
da música comercial e que busca
a experimentación e a maxia”,
explica Carlos Núñez. “A música
–engade- está a vivir un proceso
de globalización. En España sófrese un momento de absorción
de todo o que se fai en Miami, a
nova sede da música latina. Coa
nosa música tentamos loitar contra toda esta tendencia e dirixirnos cara Bretaña, Irlanda, Escocia e o resto de Europa”.♦
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Faltriqueira

De Pontedeume aos primeiros postos en Europa
MAR BARROS

Romperon o contrato coa Warner e publicaron o seu primeiro disco pola súa conta porque non querían soar a 40 Principais. Agora levan varios meses instaladas
nos primeiros postos da máis prestixiosa lista europea de músicas do mundo.
Dende que comezaron de cativas
no eido do baile tradicional en
Pontedeume, as cinco compoñentes de Faltriqueira teñen rodado
moito polos escenarios internacionais, acompañando sempre a
grupos destacados dentro do mundo do folk. Primeiro foi a gravación con Kepa Junkera e posteriormente a colaboración co grupo
Oskorri. Luar na Lubre tamén
quixo arrouparse coas súas voces
e instrumentos hai catro anos, momento no que despega a súa carreira musical. Xunto a eles, Faltriqueira sube ás táboas para completar, como grupo invitado, a xira
de
Mike
Olfield.
Despois de tres anos de traballo, o
seu primeiro disco en solitario,
que leva o mesmo nome que o
grupo, racha co establecido dentro
do purismo da música tradicional.
Coas pezas recollidas da tradición
galega e portuguesa mestúranse
os ritmos brasileiros, árabes ou
vascos, dando lugar a unha música intercultural que sen deixar de
ser galega sabe a moitos países.
Agora, tan só un par de meses despois de publicar este álbum, o grupo ocupa os primeiros
postos da recoñecida lista europea de músicas do mundo WMCE. Nesta clasificación xornalistas especializados e críticos musicais de todo o continente e de
América seleccionan os mellores
discos de world music do panorama discográfico mundial.
“Foi unha sorpresa para nós
saber que estabamos incluídas na
lista porque Faltriqueira non foi
un traballo concibido para vender
moitas copias, senón para satisfacer o noso desexo de crear algo
noso, que nos gustase –sinala Teresa García, unha das compoñentes da formación–. Por iso rompemos o contrato que tiñamos coa
Warner e arriscámonos a gravar
pola nosa conta en Donosti, baixo

GONZALO

a producción de Pascal Gaigne”.
A través dos catorce temas que
compoñen o disco, materialízase a
esencia destas cinco cantareiras.
Gravado no estudio vasco IZ, o
traballo Faltriqueira presenta
muiñeiras, xotas e pasodobres
baixo unha influencia multicultural, cunha novidosa concepción
da música tradicional. María López, Ana Leira, Carolina Rodríguez, Teresa García e Olalla López apostan pola polifonía, distanciándose da formación clásica de
pandereteiras, e polo xogo de voces naqueles temas que tradicionalmente eran cantados ao unísono. “Aos críticos británicos gustoulles moito a nosa proposta. Resultoulle novidosa, porque rachaba co clásico, ten forza e os arranxos e mestura do son da gaita e da

pandeireta co violín ou a guitarra
están logrados. Coido que foi por
eso que ocupamos este posto na
lista”, explica Teresa García.
Pero Faltrqueira non é o único grupo galego que se inclúe na
WMCE. Berrogüetto e Mercedes
Peón, entre outros artistas, tamén
contaron co recoñecemento internacional en ocasións anteriores.
“A música folc estivo máis
de moda do que está na actualidade –indica Teresa-. Pero penso
que a música galega segue a enganchar e gusta moito en Europa, porque mesturamos a melancolía coa ledicia”.
“Ninguén é profeta na casa”
“É indignante –espeta Carolina
Rodríguez– que teñan que vir a

dicirnos de fóra que o que facemos no país é de boa calidade”.
Faltriqueira ao igual que outros
grupos galegos, como pode ser o
caso de Laio, sofre un mal estendido dentro do acelerado e comercial rebulir do mundo da música,
que dá lugar a moitos paradoxos.
Antes de obter un recoñecemento
amplo no país, Faltriqueira conseguiu seducir a críticos e especialistas de dous continentes. “Aquí
existen máis grupos, como Leilía
ou Anubía, que fan un tipo de
música moi achegada ao noso
proxecto –explica Teresa García–.
Por ese motivo na Galiza pode resultar menos fresco e prestárselle
menos atención a Faltriqueira.
Sen embargo, en Europa e Canadá
este tipo de iniciativas son moi
novidosas e triúnfan”.♦

Arela
das artes
MARGA ROMERO

O

correu na Cañiza o día
2 de maio. A bruxa comunista dos anos 30
Lilian Hellman triunfou
porque unha nova compañía
teatral Arela das Artes nacía
pondo en escena Infamia. Nun
principio só sete persoas
vinculadas coa Cañiza e
unidas pola ilusión, logo
chegou o entusiasmo cando
Roberto Cordovani e Eisenhower Moreno aceptaron o reto
de dirixir e levar a escena a Infamia, entón comezou o traballo constante. Modular a voz,
mover o corpo, ese ritmo axeitado, a presencia da luz, comprender o texto, saber o que se
desexa comunicar e o compromiso. A historia trasládase a
Galiza. Marga Casal e Carme
Longueira, directoras dun “selecto colexio de mozas” van
sufrir a infamia que as acusa
de manteren relacións lésbicas
e que vai rematar cos seus proxectos de futuro. Xoán Quiroga é o namorado que se
comporta como amigo das dúas educadoras ata que sabemos
que a dúbida tamén se instalou
no seu maxín. Amor contido,
agochado que se confesa na
fin e amizade que triúnfa e
comprende o amor, hoxe
actual aínda, moitos anos despois do 36 no que a peza fora
levada ao cinema por W.
Wyler. Pablo Riveiro ten o don
da voz é xa máis ca unha promesa, dá vigor ao drama e
mantén o equilibrio no
triángulo amoroso. Humberto
Longuira consegue posuír a
personaxe dunha Tía Lisi,
insoportábel e real, muller e
egoísta. Adán García mostra a
inxenuidade e inocencia de
Rosalía Mariño, moza manipulábel. Yone Pérez Izaguirre é a
Sr. de Bazán que enche a escena, especialmente cando fala
coa súa neta no automóbil,
mentres Patricia Rodríguez se
converte na desequilibrada
moza María de Bazán, que
convence pola ollada e a voz.
Marta Pérez é Marga Casal, a
que ama á amiga e Diana Mera é Carme Longueira, a que
descobre tantas verdades desde
a súa ilusión como o público
que aplaude ese triunfo final
da dignidade e do adeus a
tantas cousas. Non parecía unha estrea, entre o decorado que
pintaba as escenas todas estas
personaxes, cos seus corpos e
voces, habitaban o teatro, coa
iluminación e banda sonora,
cun vestiario rico e coidado,
todo froito da boa dirección e
do traballo e entrega. Non se
trata de afecionad@s, é a
Compañía Teatral da Cañiza
que xa naceu. Na escena final
Marta Pérez e Diana Mera
transmiten no selado dun bico
a liberdade que se desexa,
tamén para o amor lonxe da
infamia, e o público da Cañiza
emocionouse con ese bico e
houbo quen creu que moitas
cousas podían ser posíbeis.
Non a perdan. Parabéns e moitas gracias.♦
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Sesfebú, o misterio e o drama
do primeiro musical galego asturiano
P.V.

Franck Meyer

MAR BARROS

‘O galego
obrigatorio
no ensino estase
a converter
nun lastre
para as editoriais’

Lonxe de Brodway, sen grandes estrelas norteamericanas nin cabaret,
xorde Sesfebú, a eterna loita entre o ben e o mal, que se converte no primeiro musical galego asturiano, cunha forte aposta polos novos talentos.

A.N.T.
Recentemente publicouse
o seu terceiro libro de poesía Resumo da despedida,
de Francka Editora, no que
se fala do amor, da angustia, da aldraxe. ¿Cal é o
sentimento unitario que
quere transmitir?
Non hai tal unidade, incluso moitos poemas contradinse, porque as obras artísticas que prefiro son as que encerran contradicción. Pero si
que escollo temas da realidade, que teñen que ver co clima social do país, que estaba
aí e que explotou co Prestige.
Pretende romper a incomunicación, responder ao que non
se expresaba nos medios.
Para superar os problemas que xorden na vida
diaria bota man das pequenas cousas.
Non me fío dos conceptos. A utilización interesada
de palabras como democracia, fai que o seu significado
final se arrede do que inicialmente designaban. Por
iso prefiro falar dunha realidade a través dos fenómenos
físicos, buscando a través
deles as certezas.
¿Por que decide sacalo
agora mesmo?
O pretexto era o aniversario da fundación da editorial que dirixo, Francka editora. Sen embargo, moitos
poemas son anteriores, foron
xurdindo no seu momento.
A creación da editorial
foi un proxecto arriscado.
Despois deste primeiro
ano, cal sería o balance?
O mundo editorial na Galiza está atravesando unha situación difícil, entre outros
motivos porque a dependencia do ensino é brutal. Cando
o galego comeza a ser obrigatorio aumentaron as vendas de libro en galego. Pero o
que inicialmente foi bo agora
converteuse nun lastre, porque reincide no sistema, explota un determinado sector
pero esquece un espectro moi
amplo, como por exemplo a
poesía. Un libreiro dime que
hai que deixar de facer poesía
porque non se vende. Pero
coido que a solución céntrase
en crear novas necesidades e
ofrecer propostas frescas que
satisfagan o lector.♦

Despois do éxito obtido na pasada edición dos óscar polo musical cinematográfico Chicago e a
abrumadora recadación económica de Moulin Rouge durante o
2001, xorde o macroproxecto artístico galego-asturiano Sesfebú,
un musical arriscado no que o
misterio e o drama mestúranse
coa comedia, rachando os estereotipos que marcan este xénero.
Creada polo dramaturgo asturiano Jorge Moreno e o músico
pontevedrés Aurelio Martínez
baixo o pseudónimo de Joaquín
Pesquina, Sesfebú preséntase como o primeiro espectáculo destas características que se realiza
entre Galicia e Asturias, no que
participarán un nutrido grupo de
actores acompañados dunha orquestra sinfónica.
“Sesfebú nace dun xeito rocambolesco, como todas as boas
historias –indica Jorge Moreno–.
Aurelio estaba buscando a alguén para pór letra a un aluvión
de pezas que tiña compostas para o musical e decidiu que fora
eu despois de ver unha obra miña no teatro. Non nos coñecíamos, pero seduciume a idea inicial e emprendemos o proxecto”.
Achegado a Jesucristo Superstar, Chicago ou o Fantasma da
ópera e influído por ideas universais relacionadas con grandes
obras literarias e musicais como
o Fausto de Goethe, o D. Giovanni de Mozart ou algunha das
obras de A. J. Weber, Sesfebú reflexiona sobre os conflictos éticos que xorden dentro do eido
das artes escénicas. Minna, a
protagonista terá que elixir entre
facer teatro de baixa calidade pero rendíbel economicamente ou
decantarse, pola contra, por facer
arte gañando poucos cartos.
“Sesfebú sería ese dubidar entre
o ben e o mal, ese demo que
acompaña a todos os artistas”,
indica Aurelio Martínez, creador
da parte musical.
Sen embargo, o proxecto vai
máis alá da representación dun
espectáculo. Como indican os
seus autores, Sesfebú tenta ademais dar “pulo a bailaríns, actores e cantantes novos que teñen
moi difícil abrirse camiño no
mundo do teatro”. Para isto, ambos autores, xunto a compañía de
teatro Konjuro Teatro, teñen organizada unha serie de castings
para estes novos artistas en Asturias, Galiza e Madrid, que comezará o vindeiro mes de xuño.
O espectáculo, que se estreará
entre nós o mes de febreiro do
próximo ano, mestura o baile, o
canto e a actuación baixo unha
combinación musical que vai

A compañía Konjuro Teatro presentará unha das pezas do musical en Pontevedra.

dende a música de cabaret ata á
clásica, nun intento de manter en
suspense os espectadores. Como
sinala Aurelio Martínez, “pretendemos chamar a atención do público a través da música, que saia
cantando as cancións. Por iso o
noventa por cento do musical está concibido neste sentido, cun
ton máis divertido, sen esquecer
esa parte restante marcada pola
seriedade e o simbolismo”.
Concibida para todos os públicos, Sesfebú vai enganchar,
en palabras dos autores, a todos
aos que lle guste o drama, a comedia e o suspense. A pesar de
todo, o equipo realizará un importante traballo de achegamento cara o sector xuvenil porque
“a temática do musical é axeita-

da para discernir entre o ben e o
mal, tanto artístico coma ético,
fuxindo de moralinas”, indica
Aurelio Martínez.
“É difícil definir Sesfebú
–comenta Jorge Moreno– porque
non se parece a nada do feito
anteriormente. Eu diría que é unha traxicomedia musical, onde a
música ten moita importancia”.
O sábado día 10 terá lugar a presentación do proxecto no Pazo
da Cultura de Pontevedra, no que
se representará a peza do musical “canción do Glamour” a cargo da compañía asturiana Konjuro Teatro.
A volta do musical
Co éxito das películas Chica-

go, Moulin Rouge, ou a española Ao outro lado da cama e
de espectáculos como My fair
lady o musical está a rebrotar
de entre as cinzas do esquecemento. Non só Hollywood
aposta por este tipo de películas billeteiras. Con Sesfebú,
Galiza e Asturias únense a esta
nova tendencia. “No Estado
non se lle prestaba moita atención ao musical, se esquecemos a zarzuela, –sinala Jorge
Moreno- pero evidenciase nestes momentos un rexurdimento
tremendo do xénero. Vai por
rachas” e engade “cómpre
aproveitar o espertar do público porque é o momento de explotar o xénero, tanto na música como no texto”.♦
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A esquerda e
o mar
LUÍSA VILLALTA

P

ara alén do Prestige, hai
un grande petroleiro
monocasco, confiado no
seu proprio tamaño e abusón da
confianza de capitáns,
tripulación e consumidores, que
é o proprio sistema capitalista.
Igualmente monocasco, por cutre e monopolizador, o sistema
económico triunfante apresenta
fallos técnicos debidos, sen dúvida, ao desgaste ou mal uso de
certas pezas e a que xa non pode dar de si todo o que se lle pede ao ritmo xovial a que tiña
afeitos sobre todo aos seus principais e imediatos beneficiarios.
O mar, sempre incerto, ameaza
e o buque responde ás bravas:
produtivismo e reformas
laborais por aquí, guerras e rapinas por alá, restricción de liberdades e o capitán dos capitáns
dando gritos de aquí mando eu
e a quen se mova, guerra
preventiva. Non é de estrañar
que cunda a alarma, sobre todo
agora que vimos o seu exemplo
simbólico nas nosas costas:
Nunca Máis, Non á guerra, movimentos antiglobalización..., o
esperado refluxo cara á esquerda, ese depósito ideolóxico que
levaba anos e anos advertindo,
cando menos teoricamente, que
isto acabaría por pasar. Teoricamente. Porque debemos recoñecer que toda a banda da esquerda, coas súas demandas e logros
sociais en direitos, servizos e liberdades, con todo o que tiña
mesmo de equilibrador para a
estiba, foi o que primeiro
deixou de funcionar, por presión
da comandancia pero tamén por
conformidade interna, se non de
pensamento, si de obra. E é que,
no fundo, hai dous lados
opostos na esquerda que se confonden e obstaculizan
mutuamente. Un é a esquerda
transformadora, outro é a revanchista. A esquerda
transformadora é a revolucionaria, máis teórica que práctica,
extasiada por veces nos seus
proprios ritos e simulacros de
redención. Mentres tanto, as nutridas filas do revanchismo simplesmente agardan a
oportunidade de acceder a un
poder de outro modo vedado e
fan temer, por falta de
convicción ou de mera cultura
liberadora, a verdade do retrouso que di “nunca sirvas a quen
serviu”. Coa incertidume do
mar e a desconfianza no buque,
as naves da esquerda teñen agora ocasión para oferecerse á
alarma e a indignación popular.
Pero a indignación colectiva
non é de por si un proceso revolucionario. Antes ben, podería
ficar tan só nunha inerte demanda de tranquilidade, isto é, de
paz sen xustiza. Alenta este
vento de popa, pero falta facer
moito esforzo para cambiar o
rumo e orzar cara a ese mundo
habitábel que ten de comezar en
cada un de nós mesmos.♦

Soños Eléctricos

César Lorenzo

Ofrécese nave espacial ao mellor postor
Os xogos de naves espaciais
encheron as pantallas de ordenadores e consolas des
que o mundo –virtual– existe.
Obviamente, moito choveu
desde aqueles xoguiños nos
que había que esquivar ataques alieníxenas e defender o
noso planeta dos pérfidos invasores. Pero na realidade, o
concepto de piloto de nave
espacial pouco cambiou. Melloraron os gráficos, mudou o
guión e incluso a industria se
inspira nas últimas entregas
da Guerra das Galaxias para
perfilar novos escenarios.
A pesar de ser este un xénero moi agradecido polo público, nos últimos anos, tan só
o xénero da estratexia en tempo real se aproximou con eficacia aos misterios do espacio sideral. A idea de colonizar
novos mundos a base de modernos sistemas militares e
tecnoloxías rimbombantes de
extracción e manufactura de
recursos naturais era tan gorentosa para os programadores como para os xogadores.
Mais o espacio ten outras
olladas posíbeis. A saga da devandita Guerra das Galaxias
xa ensaiou novas temáticas,
mais sempre estiveron inspiradas nos personaxes e tramas
dos filmes de George Lucas.
Máis que videoxogos capaces
de voaren por si mesmos, eran
máis ben engadidos ás aventuras da pantalla coa novidade

de que o usuario podía participar directamente.
Este baleiro cúbreo perfectamente Freelancer, un auténtico xogo de acción no espacio,
unha aventura chea de matices
para os que adoran perderse
en paisaxes inventadas e sentir o alento da ciencia-ficción
herdeira do Blade Runner, de
Ridley Scott. Este xogo, desenvolvido por Digital Anvil, actualiza o xénero e moitos expertos
xa falan del como o Diablo da
acción espacial.
O mellor de Freelancer é a
súa sinxeleza. O xogador non
terá que pensar máis que en
pilotar a súa nave o mellor
que poida e superar os atrancos de cada misión que se lle

presenta. O guión é ben doado de seguir: o protagonista é
un mercenario sen dono, un
tipo duro que vaga polos planetas cumprindo as ordes do
mellor postor. A medida que
avanzamos na historia de loita entre faccións polo dominio do universo, tomamos
máis responsabilidades, pero
sempre desde un punto de
vista lateral, de peza pequena
nunha enorme engranaxe.
Os detalles do xogo están moi coidados. Chama a
atención cómo os deseñadores crearon un mundo descoñecido baseándose nos
tópicos da arquitectura extraterrestre e nas paisaxes
propias da Terra. En Freelan-

Meu Santo, Miña Santiña

cer reproducíronse vilas bretonas e cidades xaponesas
recreadas a moitos quilómetros de distancia.
O peor do xogo é un certo
pouso liñal, que pode cansar
os xogadores máis inquedos
e a ausencia de tradución do
inglés. Todas as voces e ordes están dadas con acento
estadounidense, o que pode
ser moi bo para practicar a
pronuncia pero horríbel se
queremos seguir conscientemente a trama. Para xogar
nun nivel normal pouca falta
fai entender o que nos din –o
son está moi ben conseguido– pero a cousa complícase
se somos dos que nos gusta
♦
vivir o que xogamos.♦

francisco a. Vidal

San Xoán de Ávila, o apóstolo de Andalucía
Cando Xoán de Ávila subía ao
púlpito, frei Luís de Granada sentaba preto del, pluma e papel en
man, para tomar nota dos seus sermóns. E moitas veces, dada a elocuencia do predicador, o escritor
ficaba enfeitizado polas súas palabras, incapaz de transcribir ao papel tan grande fluxo de oratoria.
Relixiosos e laicos acudían
ás súas homilías coma quen vai
escoitar a un conferenciante de
renome, e cando lle preguntaban
que había que facer para ser tan
elocuente, el respondía que tan
só ter moito amor a Deus. Sen
embargo, sábese que preparaba
moi concienciudamente as súas
intervencións, e incluso, buscando apoio divino, pasaba as noites
en vela, axeonllado fronte ao sagrario ou á imaxe dun crucifixo.
Xoán de Ávila non era de Ávila, senón de Almodóvar del Campo, na provincia de Cidade Real,
pero cando tomou os hábitos de
predicador e se acolleu á orde dos
xesuítas, botou man do apelido paterno para se presentar en público.
Fillo dun home con posíbeis,
Xoán, que desde ben, cativo
amosara a súa vocación relixiosa, fixo estudios de dereito e filosofía en Salamanca e teoloxía
na universidade de Alcalá de Henares, onde se ordenou sacerdote

con vintecinco anos e coa intención de dedicar a súa vida a predicar nas terras do Alén Mar.
En proba de humildade, o día
da súa primeira misa, en vez de
facer o grande banquete con que
os ordenados participan a amigos e familiares o seu sacramento relixioso, reuniu a un grupo de
pobres e invitounos a xantar servindo el mesmo a mesa.
Xa na universidade, Xoán
amosara unha facilidade especial
para falar en público, e por iso,
cando o arcebispo de Sevilla, que
o coñecía da súa época de estudiante, soubo que andaba pola súa
diocese agardando para embarcar
con rumbo a América, chamouno
ao seu despacho e fíxolle ver que
tamén había moito que predicar
sen saír da península, e que lle
quedaría moi agradecido se impulsaba as misións populares en Andalucía, polo que finalmente, ficou
polas terras do sur, con tal éxito,
que a xente acudía en masa aos
seus sermóns como se dun afamado divo se tratase, ata tal extremo
que, canda el, tiñan que ir ducias
de sacerdotes para lle axudar a
confesar, administrar os sacramentos, impartir as clases de catequeses e atender os fieis que buscaban
nel o amparo da Fe e chamábanlle
o Apóstolo de Andalucía.

Non só os paisanos laicos, senón tamén os sacerdotes, curiñas de
aldea e grandes predicadores e teólogos acudían á forza da súa palabra procurando apoio e consello. É
famosa a relación que tivo con futuros santos como Ignacio de Loyola, Tareixa de Xesús, Francisco
de Borxa, Xoán de Deus ou Pedro
de Alcántara, xa fose por medio de
cartas ou por entrevistas persoais.
Pero a pesar de estar tan ben relacionado, e de ser proposto en varias ocasións para cargos de alto estamento, como ser bispo e incluso
cardeal, renunciou a tales honores
para seguir no que ó seu entender
era o que mellor sabía facer. Aceptou, sen embargo, a organización da
universidade de Baeza e a fundación de varios colexios xesuítas.
Por medio das súas cartas, influíu nas xentes do seu tempo,
que lle escribían pedindo consello, tal foi con dona Tareixa Enríquez, a quen a xente chamaba a
“Louca do Sacramento” pola extrema devoción da muller, ou dona Sancha Carrillo, para quen escribiu o libro titulado “Escoita,
filla, e atende”, que se considera
a mellor das súas obras, a maioría cartas Que foron escritas sen
a pretensión de ser publicadas.
Cando era necesario tampouco tiña pelos na lingua para recri-

minar o boato de algúns relixiosos, máis preocupados pola imaxe que daban que pola Fe que
mostraban, e así, cando un sacerdote vestido con grande luxo e
telas amidonadas que renxían ó
andar, se cruzou con el, o Xoán
non dubidou en dicirlle diante de
todos “con ese ruído, señor cura,
vánselle espantar as ovellas”.
Pero na vida, nin o máis santo
e humilde está libre da envexa, e
Xoán foi denunciado á Inquisición
por ser demasiado ortodoxo e moi
pouco consecuente coa espiritualidade da xente, ata o punto de facer
planeamentos públicos con semellanzas luteranas, polo que o Santo
Tribunal o meteu preso en Sevilla.
Durante o ano escaso que pasou entre reixas, Xoán, seguro da
súa conduta, non se molestou en
demostrar a súa inocencia, e así
foi que saíu da cadea sen cargos.
Nos seus últimos anos, Xoán
estivo moi enfermo, pero non por
iso decaía a súa frenética actividade
predicadora, e con ilimitada
paciencia, aseguraba que con el
Deus actuaba como os labregos coas boas árbores, que canto máis
apreciadas son; máis se podan, para que dean mellor froito. E o 10 de
maio de 1569, ós sesenta e nove
anos de idade finou a súa vida na
cidade de Montilla .♦
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O Papa
en Madrid

Anacos de Borobó

FRANCISCO CARBALLO

Non somentes veu á miña lembranza a figura persoal e literaria
de Álvaro Ruibal ao poñer aquí o
exemplo da súa recén finada curmá
Mercedes, senón que xa me acordara moito díl namentras escrebira,
unhas semanas antes, o de Gustavo
Varela Gutiérrez de Caviedes.
Dado que a última reconstrucción que fixo, coma contratista e
mestre de obras, o estupendo escritor santiagués foi a de don
Gustavo Varela Radío, na Rúa do
Villar, que por certo tivera ata entón por inquilino a D. Xosé Reino
Caamaño, o avogado de maior fama no foro galego, e que fora diputado das dereitas nas Cortes
Constituíntes da República.
or iso recordo a Álvaro falando con Gustavito dos maineles de pedra que embelecían as súas fenestras e querían
conservar, cal se fosen as alfaias
máis prezadas da arquitectura
compostelán que eles tanto amaban. Pois, sabido é, que o coñecemento exendra amor.
Fixérase cargo Álvaro Ruibal,
ao finar seu pai, da empresa construtora que iste creara, a máis importante daquil tempo santiagués.
Preparóuse o fillo a xeito para isa
tarefa, estudando Arquitectura,
pero o demo levóuno por outro
camiño; coma sinaléi xa aquí no
meu 159º anaco publicado en A
Nosa Terra, e titulándoo Morréu
escrebindo Álvaro Ruibal.

N

os días 4 e 5 deste
maio, Xoán Paulo II
visitou por quinta
vez territorio español. Nada
especial, dada a forma de
interpretar o goberno da
Igrexa que ten este Papa.
¿Mais por qué neste intre?
As relacións papais co
goberno de Aznar non son
boas. As cinco
canonizacións –dous cregos
e tres monxas–pouco
significativas e da “Madre
Maravillas” moi conflitiva
para o Carmelo oficial.
Ningún problema urxente
no interior da Igrexa
peninsular.
Todo inclina a pensar
que a viaxe de Xoán Paulo
II tivo a finalidade de
lexitimar á CEE
(Conferencia episcopal
española). Esta, hai meses,
pediu polos tres terzos de
votos a beatificación de
“Isabel a Católica”: todo
un símbolo de
confesionalismo estatal e de
intolerancia. Volta resoar
ese designio episcopal. O
Papa deu unha satisfacción
ao espiscopado coa súa
visita e de momento dá de
lado a tal beatificación.
A Conferencia
espiscopal,
maioritariamente, busca
poder, espazo público,
acción pastoral de dirección
unilineal; Rouco Varela está
a triunfar na súa liña
ecléctica, de política
entrevisillos. De momento
ten o cargo de presidente
garantido. Este espaldarazo
papal confírmao para a
reelección. A CEE añora
relevancia pública para a
Igrexa. Xoán Paulo II
outorgóullela. A masiva
afluencia de mozos en
“Cuatro Vientos” e a
desinhibida velada co Papa
foron o acto máis
convincente e significativo.
Xoán Paulo II coñece a
carencia de vigor das
inicitivas da CEE; o Papa
busca alentar a mocedade
cristiá; aproveita a oacasión
para acariñar os católicos
coa súa presenza
carimática, na espera de
mellores tempos. O
catolicismo peninsular está
perplexo. Falta impulso
nunha dirección creativa de
diálogo co sector laboral e
coa cultura. Unha nova
maneira de estar na
sociedade como levedo e luz,
sen poder, nin privilexios.
Iso non o entende a CEE e
as indicacións de Xoán
Paulo II son moi xerais.
Das cinco visitas papais,
esta foi a máis alegre,
divertida e xestual:
¿quedará algo
transformador na
♦
interioridade eclesial?♦

O exemplo de Álvaro Ruibal

P

■ O SARXENTO ÁLVARO. Foi
o camiño das letras o que abreu
ventureiramente a Álvaro o demo da Guerra Pluscuancivil; ao
interrumpir a súa carreira, e poñelo en relación, ao final da contenda, coa intelectualidade catalana que ía recobrando folgos,
adaptándose ao réxime triunfal.
Álvaro Ruibal, namentras,
chega a ter o grado de sarxento do
Exército de Franco; posto que
non aspirou a ser alférez provisional coma tantos dos estudantes
daquelas quintas da Guerra.
Coincidindo en tales calendas homes tan de esquerda e galeguistas
como Francisco Fernández del
Riego, forzados a militar no bando que non era o dos seus ideais.
Del Riego lembra, nas súas Memorias, a súa anecdótica vinculación castrense con Ruibal, coido
que cando se atoparon en Sevilla.
Logo o sarxento Álvaro Ruibal, avanzado estudante de Arquitectura, e escritor en agraz,
encontra as planas abertas nas
platinas barcelonesas para desfogar o seu estilo –a súa estilográfica– brioso e viril. Colabora xa
asiduamente en Destino, xunto a
Josep Plá, Manuel Brunet e outros excelentes escritores cataláns, e no momento en que Ignasi Agustí, o novelista de Mariana
Rebull, e fundador daquel aínda
insuperado semanario literario e
político, houbo de deixar a dirección, o novo escritor santiagués
reemprazouno mentras quixo.
■ O MESTRE DE OBRAS. Ata
que Álvaro se sentíu chamado a
cumprir o destino da súa artesán
estirpe. A seguir a senda dos seus
antergos, os canteiros de Xeve,

Rúa do Vilar en Santiago.

edificadores de catedrais, convertidos xa algúns en contratistas
de moita sona. Voltou, pois, uns
anos á súa cidade natal e monumental, e completou así o minucioso coñecemento, enxendrador
de amor, de toda ela.
ero xa non poido contar
Álvaro ca axuda do seu curmán Pepe, que fora na derradeira etapa de seu pai, o gran
contratista, o singular axudante
do seu tío, dotado dunhas condicións semellantes ás de Andrade,
Casas Novás ou Savela, que non
necesitaran estudiar en ningunha
escola de Arquitectura para ser
os xeniais edificadores da barroca Compostela. Pois coincideu
que Xosé Ruibal, o mozo poeta
de Dios en los precipicios, tivo
que irse a Madrid a cumprir o
servicio militar e, de paso, iniciar a súa acción revolucionaria.
Tampouco Álvaro Ruibal tería que terminar a súa carreira
para saber pedra por pedra canta
maravilla trazaran aqueles arquitectos sen título que tanto admirou e que con tanta sutileza penetraría, literariamente, na profundidade da súa arte excelsa,
dende o Mestre Mateo.
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■ NO TRINQUE DO ANARDisfrutaba Ruibal das
ventureiras tertulias nas tascas
do Franco ou da Raíña, tomando
as tazas cos seus canteiros ou albaneis, e xunto con algún outro
membro da xeneración dos Álvaros, da que era o nominal especímen na máxima cidade: o propio
tocaio Cunqueiro. Xosé María
Castroviejo, Montero Díaz, en
canto chegaban a Santiago non
deixarían de acudir, máis dunha
vez, a tales xuntanzas tasqueiras
de obreiros e intelectuais que semellaban, sen ningún romanticismo nin aparatosidade, a do
Banquete de Conxo.
QUISTA.

Era unha ledicia do espíritu
escoitar as conversas de tales homes, de tan contraditoria, versátil
e enxeñosa condición humán e,
en especial, política. Se ben eu
lembro coma a máis curiosa e
interesante tertulia a que asistín
na miña vida, a que se celebraba
dentro do gran escaparate da taberna do anarquista, frente o templo de San Agustín. Alí naquil recinto preferido de Santiago Montero discurría o máis diserto e
ocurrente dos profesores, en amábel diálogo co ácrata Briones, no
que participaría Álvaro Ruibal e
Aquilino Iglesia, conforme íamos
chegando, eu con iles, ao escaparate do libertario taberneiro.
on tiña alí moito espacio
Álvaro para amosar o seu
virtuosismo no uso do
sombreiro, que rara vez posaba
na súa testa, senón que xogaba
con el nas mans, cunha peculiarísima xesticulación.
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■ A COLUMNA DE ERO.
Coincidira tamén o retorno de
Álvaro Ruibal a Santiago coa
miña volta a Compostela, ao
principio de 1947. Gustáballe
ver cóma fabricaba, na platina da
Noite, os anacos. A urxencia de
cotío non a padecera Ruibal aínda, pois súa escritura da primeira
época catalana fora hebdomadaria e sen moita presa.
Logo, na súa segunda e longuísima presencia en Cataluña, o
escritor que tanto se asombraba
do meu afán de cada Noite, dóume cento e raia, mantendo a súa
columna diaria, anos e anos, en
La Vanguardia, de Barcelona.
Tanto que cabe asegurar que a
súa breve e fermosa columna no
xornal dos Godó foi a de maior
duración no xornalismo español.
Escribiuna Álvaro baixo o
seudónimo de Ero; ou sexa o nome do santo varón de Armentei-

ra, que estivera escoitando o paxariño trescentos anos. Cincoenta veces máis das que permanecera o escritor, coma mestre de
obras, fora do cenobio intelectual catalán, encantado pola música do pórtico e pola harpa que
David tanxía nas Platerías.
Continuamente redactou Ero a
súa columna, posto que nunca
quixo coller vacacións, para non
perder o ritmo do tempo. Descontando as poucas xornadas, nas que
por diversos motivos non apareceu, pode calcularse que se escribeu trescentas cincoenta columnas, durante trinta e sete anos, a
produción xornalística ruibalesca
sería de 12.950 orixinais. Toda
unha marca periodística que Borobó nunca será capaz de batir.
Casara Álvaro Ruibal cunha
linda e sutil dona catalana, que era
irmá, se non erro, da artista Carmen Morell, a cal formaba con
Pepe Blanco o dúo máis popular
dos escenarios naquela época.
Sentíase moi a gusto en Santiago,
cecais tanto coma en Berenguela,
que asemade era catalana, máis a
atracción da formidábel urbe onde
nacera foi tan potente que impulsou o retorno do seu home, e xa co
seu par de fillos a Barcelona.
oltou moi poucas vegadas
Ruibal a seu país. Nunca
máis o volvín ver. Se ben recorría outras rexións para escrebir
as crónicas de viaxes pola arquitectura de España, publicadas na
Vanguardia, que foron recollidas
en tres libros admirábeis: El tiempo retenido, Los pueblos y las
sombras e (o reino de) León. Volumes que mostran a categoría da
prosa castelán do escritor santiagués que andaba por España coa
firmeza e o sentimento que a pisaban un século antes Unamuno, Baroja e Azorín. Pois co seu precioso
estilo o especímen da Xeneración
dos Álvaros ben podería caber
dentro da xenial xeneración do 98.
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■ SORPRESA FINAL. Na Casa
de MadriGaliza, onde conmemoramos o pasamento, case simultáneo, dos curmáns Álvaro e Pepe Ruibal, reuníase unha serán,
no sótano dela, os membros de
ASOMEGA, siglas da Asociación de Médicos Galegos, de
Madrid.
Un díles, novo e moreno, ao
verme alí no zaguán da Casa, díxome:
-¿Vostede é Borobó?
-Sí, así me chaman, ¿e vostede quén é?
-Eu son o fillo de Álvaro
Ruibal, e chámome igual que
meu difunto e tan querido pai.
Así entereime de que Álvaro
Ruibal (Jr.) viña sendo director
do departamento de menciña nuclear da Fundación Jiménez Díaz, na famosa Clínica da Concepción. Se ben, no eterno retorno dos seres ao lugar que lle corresponde no sino da súa estirpe,
o fillo, único varón do extraordinario escritor que foi Álvaro
Ruibal, volta a Compostela para
ser o expertísimo xefe do departamento de menciña nuclear da
Fonte limpa, na Facultade que
♦
danantes alcumaban Fonseca.♦
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O Trinque
Filigrana de Buzzati
A famosa invasión de Sicilia
polos osos é unha pequena
obra mestra da literatura infantil e xuvenil. Escrita en
1945 polo italiano Dino Buzzati, traspasou as fronteiras

do seu país e chegou ao galego, da man de Kalandraka.
Coidadosísimo volume, con
ilustracións do propio autor,
que ten valor de xoia en calquera andel.♦

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O

A TORRE DE BABEL

Por enfermidade do cantante do grupo, os concertos previstos, o xoves 8 na
Casa do Patín de Santiago; na sala
Mardi Gras da Coruña o mércores 9; e
na Iguana Clube de Vigo o sábado 10
quedan cancelados. O grupo agarda
contar coas mesmas salas en outubro
♦
para reiniciar a xira.♦

Un proxecto entre a utopía
e a realidade. O Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo de San Antón acolle esta mostra ata o 1 de xuño.

PATRIMONIO CULTURAL
O Instituto de Estudios Miñoranos organiza un ciclo
de tertulias para dar a coñecer o patrimonio natural,
histórico, artístico, arquitectónico, etnográfico e lingüístico da zona. O vernes
9 ás 20:30 h. falará no hotel Bahía-Baiona o analista
político X. Luís Barreiro
Rivas, presentado polo profesor Carlos Méixome.

DÍA DAS LETRAS
O venres 16 a partir das 23
h. a sala A Pera vai ofrecer
este concerto conmemorativo, no que actuará o grupo
folc Treixadura e os cantautores galegos Xoan Silva e Blas. Rematará a noite
coa actuación de Tom. Entrada de balde.

do ciclo adicado a Adolfo
Aristarain e Federico Luppi. E o sábado 10 ás 18:15 e
o luns 12 ás 20:15, dentro de
“Sesión Especial”, Dark water, de Hideo Nakata, 2001,
con subtítulos en castelán.
■ EXPOSICIÓNS

■ CINEMA

INFAMIA

Mª MANUELA DÍAZ

DARÍO ALVAREZ BASSO

Xunto con Carmen Martín e Miguel A. Varela, teñen aberta unha mostra na
galería Arte Imagen ata o
14 de maio.

Expón, xunto con Tono
Galán e Xurxo Oro Claro,
as súas obras no Centro de
Arte Atlántica.

Fotobiográfica que quere
achegar a figura e a obra do
poeta a quen se adica este ano
o Dia das Letras. Na Casa da
Cultura ata o 25 de maio.

VENENOSOS

MARY LYN

POR NATUREZA

Este dúo porá no escenario
as súas versións o venres 30
ás 0:30 h. na sala A Pera.

A Domus acolle ata o mes
de setembro esta mostra.

A Caniza
Dirixida por Roberto Cordovani e Eisenhower Moreno, baseada na obra de Lillian Hellman, a compañía
de teatro Arela das Artes representará esta obra todos os
venres e sábados de maio, ás
21 h. na Casa da Cultura.

Carballo

ENTRE DOUS SÉCULOS

CHAPAPOTE
NUNCA MÁIS
É o título da mostra fotográfica de Federico G. Ca-

■ MÚSICA

PACHAMAMA
Grupo que combina o poprock con ritmos latinos e

■ TEATRO

ESCURO
ENIGMA EU SON
Esta montaxe de Casahamlet vai poder ser vista no Pazo da Cultura o venres 9.

Cariño

O venres 16 ás 22:30, a banda indie rock
de Chicago, tocará no Mardigrás da CORUÑA. O sábado 17 farano no Vademecwm de VIGO, teloneados polo dúo
francés Berg Sans Nipple.♦

Betanzos
■ EXPOSICIÓNS

JOSÉ CABALLERO
A Fundación do Centro Internacional da Estampa
Contemporánea acolle unha mostra da obra gráfica
deste artista durante maio.

ESQUECIDOS POR NOÉ
Na sala de exposicións do
Edificio Liceo, ata o mércores 14, podemos ollar esta
mostra do Museo Español
de Ciencias Naturais.

Cambados
■ MÚSICA

STONED FISH
O venres 9 ás 0:30 h, a banda de rock madrileña vai tocar na sala A Pera. Máis información en www.stonedfish.com. Entrada de balde.

■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CAAMAÑO
Ata o 3 de xuño, a sala de
exposicións Palacete vai
acoller unha mostra do coñecido e vello fotógrafo a
Costa da Morte.

A Coruña
■ CINEMA

CGAI
Continúa, o Centro Galego
de Artes da Imaxe, coas proxeccións do segundo ciclo
adicado a John Ford: este
xoves 8, ás 20:15, poderemos ollar A lexión invencíbel (1949); o venres 9 ás
18:15 e o sábado 10 ás
20:45, Fort Apache (1948);
o martes 13 ás The sun shines bright (1953); e o mércores 13 ás 20:15, Un crime
por hora (1958). Todas elas
subtituladas en galego. O
venres 9 ás 20:45 poderemos
ollar Sol de otoño, (Eduardo Mignogna, 1996) dentro

funky, e que vai tocar este xoves 8 ás 22:30 no Mardigrás.

DR. FUNKSTEIN
Este xoves 8 a banda das
funky das Pontes vai actuar no
Forum Celticum. Bandido y
el club 78 (A Estrada, pop
rock) dará un concerto o xoves 15. O xoves 22 Garaje
Jack (Madrid, rock & roll). A
banda de rock & roll de Ribeira Forraje tocará o xoves 29.

ALFABETIZACIÓN
MUSICAL
Estes concertos, dirixidos a
crianzas de entre 8 e 13
anos na Fundación Barrié,
van ter lugar o sábado 17 e
o domingo 18 e neles interpretarase a peza Pedro e o
Lobo de Serguei Prokófiev
ás 12:30 h. e ás 18 h.

A Estrada

DOGMA + X KRUBE

■ EXPOSICIÓNS

O sábado 10 as bandas metal van tocar na sala Mardigrás ás 22:30. Prezo da entrada 4 euros.

ESCULTURA E PINTURA

DO BARROCO
Dentro do programa de concertos do Museo de Belas
Artes titulado Música para
unha época, o domingo 11
ás 12 h. vai ter lugar esta actividade que combina unha
visita guiada pola pintura
das escolas do século XVII
e un concerto da orquesta de
cámara Música Eterna.
Concerto para celebrar o
Día das Letras, organizado
por Galiza Nova, no que vai
tocar esta banda rock o xoves 15 ás 22:30 no Mardigrás con entrada de balde.

O Auditorio Municipal servirá de escenario, o xoves 8, para que represente o seu espectáculo ¿Que pasa na praza?

Cedeira

Na CANIZA,
os venres e
sábados de
maio,
poderemos
asistir á
representación de
Infamia,
de Roberto
Cordovani e
Eisenhower
Moreno.

DUENDE X

■ TEATRO

PABLO NOJES

L´Altra

TADA. Sábado 10, CHANTADA-LALÍN-SILLEDA-A ESTRADA. Domingo 11, A ESTRADA, maratón de dez
km de entrada a SANTIAGO.♦

O EXILIO

O Barco
Barco

AVILÉS DE
TARAMANCOS

O calendario desta volta, que organiza Nunca Mais, é o que sigue:
Xoves 8, VILALBA-LUGO. Venres 9,
LUGO-SARRIA-MONFORTE-CHAN-

Este é o título da mostra
que Helena Priegue ten
aberta na biblioteca pública
M. González Garcés.

Poderemos ver esta mostra
colectiva na galería Atlántica ata o 24 de maio.

■ EXPOSICIÓNS

Volta a Galiza Nunca Máis

EVOCACIÓNS

■ TEATRO

Película de Xavier Villaverde que poderemos ollar
na Casa da Cultura este xoves 8 e venres 9. Tamén se
proxectará, pero do mércores 14 ao venres 16, a fita
Ilegal, dirixida por Ignacio
Vilar. Pequena mostra de
cine galego para conmemorar as Letras Galegas.

E S P E C T Á C U L O S

Título da mostra de pinturas de Juam Berride que
estará no Clube Financiero
ata o 14 de maio.

O exilio tras a Guerra Civil.
Desde os inicios, con abundantes fotografías dos campos de refuxiados, a incidencia da II Guerra Mundial, a dispersión polo mundo, a incidencia nos países,
a política republicana e os
esforzos por retornar. No
Quiosque Afonso ata o 11
de maio.

TRECE BADALADAS

E

AVES DO PARAÍSO
Estrea da película de Xavier Villaverde, Trece Badaladas, que
podemos ollar no BARCO DE VALDEORAS.

■ CONFERENCIAS

C U L T U R A

bezón sobre a Costa da
Morte e o desastre do Prestige, que poderemos ollar
na Esola de Imaxe e Son,
ata o 16 de maio.

SFDK. Cancelados
os concertos
concertos

Baiona

D E

Pintura a de Marina Pintos,
e escultura a de Natividad
Villaverde, que poderemos
ollar no Centro Comarcal
das Terras de Tabeirós.

Ferrol
Ferrol
■ CONFERENCIAS

XORNADAS DE SAÚDE
E MEDIO AMBIENTE
Estas xornadas están organizadas pola Fundaçom Artábria. Este xoves 8 Xabier
Picos (técnico enerxía solar)
vai falar sobre a Aplicación
da enerxía solar nunha vivenda unifamiliar. O venres
9 Lidia Senra (Sindicato
Labrego) falará sobre Os
transxénicos na agricultura

Continua
o CGAI da
CORUÑA co
ciclo de cine
adicado a
Federico
Luppi, na
imaxe, e
Adolfo
Aristarain.

Carteleira
Carteleira

☞

JET LAG. A pesar da
traducción é unha película francesa. Ligue en aeroporto
entre dous caracteres moi diferentes. Comedia de amor que
non pasa do aprobado. Protagonizada por Juliette Binoche e o
estimábel Jean Reno, fillo de
exiliados españois que é do mellor que ten o cine francés.

☞

☞

☞

O LAPIS DO CARPINTEIRO. O “clásico”
de Manuel Rivas é levado ao
cine, con acerto, por Antón
Reixa. A película é máis que
unha historia de amor, ambientada na guerra. Entre os seus
pregues aparecen algunhas das
contradiccións humanas, máis
visíbeis nas situacións dramáticas. Un bon elenco de actores e
un adecuado antídoto contra o
aznarismo e a deshistorización.

☞

O CAZADOR DE
SOÑOS. De nenos, catro rapaces adquiren capacidades extraordinarias como a telepatía, algo que será vital anos

despois cando cae na terra unha nave de extraterrestres e teñen que combatelos.
O ÚLTIMO GOLPE.
Un grupo de ladróns desexan retirarse pero antes teñen
que saldar débedas e realizar
un último golpe, aínda que eles
non queren.
O NÚCLEO. O núcleo
da Terra párase e provoca a desaparición dos campos
magnéticos que a protexen, co
que a vida está abocada á desaparición, pero uns científicos
fabrican unha nave para resolver o problema.

☞

AMÉN. Durante a Segunda Guerra Mundial un
científico e oficial das SS descobre os plans do holocausto xudeu e denúnciao á Igrexa Católica, que evita implicarse para
non enfrontarse ao nazismo.

☞

SOLDADOS DE SALAMINA. David Trueba

☞

dirixe a versión cinematográfica
da exitosa novela de Javier Cercas. Ariadna Gil interpreta a unha escritora fracasada na procura dunha historia sobre a guerra
civil. Filme frouxo, con trazos
documentais, que salva a interpretación final de Joan Dalmau,
no papel do vello exiliado.

A PROBA. Para coñecer a historia do seu pai,
un home novo admite entrar na
CIA e comeza a súa instrución
ás ordes do home que o captou.
No proceso, compite e flirtea
cunha compañeira ata que o
expulsan, en aparencia porque
non superou a instrucción.

☞

☞

☞

☞

O HOME DO TREN.
Diálogo entre o veterano
Jean Rochefort (O home da perruqueira) e Johnny Hallyday,
veterano rockeiro francés e
agora actor con bon físico, pero sen rexistros. Un profesor
de vida anodina convive durante uns días cun atracador
que prepara o seu plan. A cada
un deles terialle gustado ser o
outro. Teatral, no mal sentido.
A PRESA. A consecuencia do estres do
combate, un militar dos comandos especiais perde a cabeza e mata a varias persoas, polo que o seu instructor terá que
ir á súa procura. Acción.

O AMERICANO IMPASÍBEL. Un espía
norteamericano en Vietnam
intriga e apoia accións terroristas fronte á colonización
francesa e a avance dos comunistas ao tempo que trata de
seducir á compañeira dun xornalista británico. Desatinada
adaptación da novela de Graham Green.
AS IRMÁNS DA
MAGDALENA. Trinta
mil rapazas irlandesas caidas
(preñadas sen casar, etc) pasaron por estes conventos vixentes ata os anos noventa. A fita
recrea a vida de varias destas
xóvenes. Recomendábel.♦

Acto de homenaxe ao escritor e
militante nacionalista, ao que estades convidados, organizado pola
asamblea madrileña do BNG. Realizarase o luns 12 ás 19:30 no Centro Galego (Carretas 14, 3º - metro
Porta do Sol) e nel participarán
Marisa Vázquez, como presentadora; Pedro Manso, da Mesa pola

Normalización, que falará sobre a
Situación actual do galego e compromiso desta plataforma; Manuel Pereira, escritor, que faráo
sobre Aproximación a Avilés de
Taramancos e fará unha lectura de
textos da obra do noiés; e Mª Vitoria Vilaverde que adicará unhas
Lembranzas a Luís Tobío.♦

O dúo
cómico Mofa
e Befa
estará en
SANTIAGO
o venres 9 e
sábado
10, no
aniversario
da sala
Galán; en
LALÍN o
domingo 11;
e en LUGO o
martes 13.

nil vai acoller esta representación de Cía. do Trinke-Trinke o xoves 8.

■ MÚSICA

Nigrán

OS DIPLOMÁTICOS

■ CONFERENCIAS

Presentan o seu novo disco
Komunikando!!! no que
teñen colaborado artistas
como Susana Seivane, Julián Hernández, Manuel
María, Manuel Rivas, e as
caboverdianas Batuko Tabanka. Tocarán na sala
Clavicémbalo o venres 9.

MARCOS TEIRA GRUPO
O sábado 10 concerto de flamenco a cargo deste escelente guitarrista galego na sala
Clavicémbalo. O venres 16
actuará nesta sala Isla Bikini,
unha banda pop rock lucense.
O sábado 17 a banda de mozas de folc galego Avalon. O
luns 19 e martes 20 o actuará
no local o cantautor madrileño Javier Krahe.
e na alimentación. O xoves
15 Eladio Ferreira (Direitos
para os animais) vai realizar
un obradoiro de nutrición
nunha dieta vexetariana. O
venres 16 Eladio Ferreira
tratará o tema Por que deben
ter direiros os animais? O
xoves 22 falarase sobre Arquitectura ecolóxica e ambiente. E o venres 23 Manuel Casal (técnico en cultivos biolóxicos) falará sobre
os cultivos biolóxicos, e as
técnicas para as necesidades de autoconsumo. Haberá tamén un curso de cociña
vexetariana os días 10, 11,
17 e 18 de maio no I.F.P
Marqués de Suances e un
obradoiro de combinados
sen alcol, o luns 12 de maio.

novo milenio; e Goumetoloxía
para o novo milenio, un derroche de economía, cómo facer
cociña cunha soa vocal. Cultura para dar e tomar, que é o
título xenérico do espectáculo,
será o domingo 11 ás 22:30.
Entrada antecipada, 5 euros,
en Electrón, Balcón Café, e taberna Pacucha; na billeteira, 6
euros.

■ EXPOSICIÓNS

PERSONAXES DE FICCIÓN

ANTONIO RIVAS POL
Ata o 24 de maio poderemos ver as súas acuarelas
no Lar do Toxos e Froles.

FORON NOVÍSIMOS
Esta mostra colectiva vai
poder ser visitada no C.C.
Torrente Ballester.

CHELO MATESANZ
Xunto con Juan Carlos
Román, ten unha mostra
no C.C. Torrente Ballester.

Lugo
■ EXPOSICIÓNS

GONZALO SUÁREZ
O Círculo das Artes acolle
unha mostra das súas pinturas ata o sábado 10 de maio.

MULLERES E OUTRAS
Esta mostra de Santiago
Catalán poderá visitarse
ata o domingo 11 na galería
Amararte.

CONFLUENTES
As pinturas de Nolo Suárez
poden ser olladas na Biblioteca Pública.

FERNANDO VILLAPOL
As súas esculturas e fotografías estarán ata o xoves 15 no
edificio Multiusos da Xunta.

CONTORNOS CERÁMICOS
Ata o 18 de maio, a igrexa de
Sta. María acollerá esta mostra sobre contornos cerámicos españois e portugueses.

■ TEATRO

POEMARIO AVILÉS
DE TARAMANCOS
Este ano, no que se lle adica o Día das Letras, a compañía de teatro Ancora
Produccións levará ao escenario esta montaxe no
C.C. Torrente Ballester o
xoves 8 e o venres 9.

Fisterra
A guitarra
flamenca do
galego
Marcos Teira
estará no
Clavicémbalo
de LUGO o
sábado 10.

Caixa Galicia e na Sala de
Exposicións da Deputación
ata o 8 de xuño.

XXXI edición deste festival
no que se enmarcan multitude
de concertos. O sábado 10 ás
20:30 no Círculo das Artes,
Gala de Zarzuela, coa soprano Ana Rodrigo, o barítono
José Julián Frontal, e Aurelio Viribay ao piano. O luns
12 ás 20:30 no salón de actos
da Fundación Caixa Galicia
Os cuartetos de cordas de
Arriaga, da man da Camerata Boccherini. O mércores
14 ás 20:30 no salón de actos
da Fundación Caixa Galicia
A arpa no Barroco español
con Manuel Vilas (arpa de
dúas ordes). O venres 16 ás
20:30 no Círculo das Artes
tocará a Real Filharmonía
de Galicia baixo a dirección
de Antoni Ros Marbá, interpretando obras de Beethoven.

BATUKO TABANKA
O xoves 15 vai ter lugar este concerto no Auditorio
Gustavo Freire ás 21 h.

ÓRGANO ESPAÑOL E
PORTUGUÉS

O martes 20 ás 20:30 a Catedral será o escenario que
acolla este concerto.
■ TEATRO

MOFA E BEFA
Ofrecerán un espectáculo
humorístico-teatral o martes 13 no Clavicémbalo.

LEOPOLDO NÓVOA

Maceda

Na sala Clérigos poderemos ollar as súas pinturas
ata o 13 de maio.

■ EXPOSICIÓNS

COLECCIÓN AENA
Obras de arte contemporánea, en varios soportes, son
expostas na Fundación

■ EXPOSICIÓNS

ECOLATAS
Mostra didáctica que estará
na sala de exposicións do
Concello ata o mércores 14.

Lalín
■ TEATRO

MOFA E BEFA
Queren compartir unha pequena parte da súa gran sabedoría
entre os iniciados do Barriga
Verde para o que achegarán
dous temas e pico de lacerante
actualidade: Lección Maxistral para a policía galega no

The Dismal + Kannon + NDNO
Estas tres bandas van dar varios
concertos no noso país presentando o Festimad 03. Este xoves 8 tocarán na sala Nasa de SANTIAGO;

FESTIVAL
CIDADE DE LUGO

e o venres 9 ás 22:30 h. a cita será
en PONTEVEDRA, na sala Camawey (prezo da entrada: ant. 8 euros/ taq. 10.♦

JOÃO DA NOVA
Navegante galego ao servizo de Portugal, descubridor
de varias illas atlánticas, figura pouco recoñecida no
país luso e ignorada na Galiza, que está a ser reivindicada polo investigador Santiago Prol. A mostra, sobre
a súa vida, poderase ollar,
durante este curso académico, na Biblioteca Municipal
Francisco Carballo, de luns
a venres de 16 a 20 h. As
mañás resérvanse para grupos de centros de ensino que
poden solicitar cita no telf.
988 463 001.

Monforte
Monforte
■ EXPOSICIÓNS

PABLO REY
Urdidumbres é o título da
mostra que presenta na galería
Sargadelos, ata o 18 de maio.

Muros
Muros
■ TEATRO

A PRINCESA E A PARDELA
O Centro Cultural e Xuve-
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Avilés de Taramancos en Madrid

AVILÉS DE TARAMANCOS
O venres 16 ás 20 h. a Casa
do Concello vai acoller unha charla sobre o escritor
noiés, a quen este ano se lle
adica o Día das Letras, da
man de Miro Villar.

Ogrobe
Ogrobe
■ EXPOSICIÓNS

MARÉS NEGRAS
Mostra didáctica e fotográfica que podemos ollar na
Confraría de Pescadores ata
o 17 de maio.

CONTOS DO VALADOURO

A soprano Ana Rodrigo e o barítono José Julián Frontal partipan no Festival Cidade de LUGO.

máis cativos, como a persoas
que pasaron toda a súa vida
ou a infancia nesa situación.

A MESMA HISTORIA
40 VECES
Título da mostra que Antonio Figueiras ten no Centro Cultural da Deputación.

EN GRAVADOS

Medio cento de gravados do
diseñador Xosé Blanco, sobre as lendas recuperadas por
Isaac Ferreira, Xesús Pisón e
Manuel Lourenzo, que podemos ollar na galería Lembranza-Sargadelos ata o 16
de maio. De luns a sábado de
10:30 a 13:30 e de 17 a 21 h.

Oleiros
Oleiros
■ EXPOSICIÓNS

AEGYTUS SOLIS
Pinturas de Eduardo Fernandez Rivas, ata o sábado
10 na Casa Charry.

Ourense
Ourense
■ CINEMA

AS NOITES DE CABIRIA
Este xoves 8 ás 20:30 h. e ás
23 h., a Biblioteca Pública
vai acoller a proxección desta fita de Federico Fellini.

■ MÚSICA

FUNKY PARTY!
Ritmos de hammond e negros é o que ofrece o Rock
Club na súa festa o sábado
10 ás 21 h. Actuarán Donatore Di Groove, un grupo
ourensan-vigués, Spick &
Span e Dj Warfunk que
pinchará os vinilos máis cool e bailongos dos 60.

LOS NUGGET
A banda madrileña vai actuar no Rock Club o venres
16 ás 21 h.
■ TEATRO

BUNGULA PELA
LIBERTAÇÃO

A Associação de Estudantes Angolanos em Portugal presenta esta obra este
xoves 8 no teatro Principal.

■ CONFERENCIAS

MOSTRA
INTERNACIONAL
UNIVERSITARIA

O RETO AMBIENTAL
DO III MILENIO

A VIII edición estase a desenvolver no teatro Principal ata o 10 de maio.

Do xoves 8 ao 22 de maio
este ciclo de conferencias
vai ser impartido ás 20 h.
na Aula Sociocultural de
Caixa Galicia.
■ EXPOSICIÓNS

XOSÉ LUÍS DE DIOS

Padrón
■ EXPOSICIÓNS

AS IMAXES DE CASTELAO
Mostra fotobiográfica que
está sendo exposta no Claus-

tro do Convento do Carme.

Pontevedra
■ CINEMA

AS BODAS DE DEUS
O cine clube programa para
o mércores 14, ás 19:15 e
22:15 no Salón de Actos de
Caja Madrid, a derradeira
película (Portugal-Franza,
1998) do director portugués
João César, falecido hai
pouco tempo, que en palabras de André Oliveira “é
uma fita atrevida e erótica”.
■ CONFERENCIAS

O RETO AMBIENTAL
DO TERCEIRO MILENIO

Do xoves 15 ao 29 de maio
este ciclo de conferencias
vai ser impartido ás 20 h.
na Aula Sociocultural de
Caixa Galicia.
■ EXPOSICIÓNS

IDENTIDADES
Fragil. Gracias, mostra de
Itziar Esquieta que inaugura este venres 25 e pode
ser visitada, ata o 10 de
maio, no Espacio para a
Arte de Caja Madrid.

JOSÉ DE GUIMARÃES
O máis internacional e consagrado artista portugués presenta a súa primeira mostra retrospectiva no noso país. A frescura, inxenuidade dos seus cadros está presente en centos de
museos de todo o mundo e as
súas esculturas urbanas engalanan cidades de todos os continentes. A mostra recolle 54
obras que abranxen un percorrido completo pola traxectoria

A galería Visol alberga unha mostra coa súa obra ata
o 31 de maio.

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

Free Serena
presenta
o seu novo
disco no
Camawey
de
PONTEVEDRA
o sábado 10.

SINFÓNICA DE COR
As pinturas de Mercedes
Groba poderán ser visitadas,
ata o 26 de maio, no Ateneo.

EVA DOMÍNGUEZ
Poderemos ver as súas fotos na Casa da Xuventude.

COUSAS DA VIDA
Os debuxos do álbum de
Castelao da colección da
Fundación Caixa Galicia estarán colgados na súa sede,
ata o vindeiro 31 de maio.

MARÉ NEGRA
Mostra fotoxornalística, organizada polo Colexio de Xornalistas, que vai estar no Liceo ata o 18 de maio. Imaxes
rotundas e fermosas que reflicten ben o dramatismo e
conmoción causadas pola catástrofe do Prestige. Unha delas recibiu o Premio Nacional
de Fotografía (Luís Magán),
e outra o Ortega y Gasset de
xornalismo (Xurxo Lobato).
Máis
información
en
www.xornalistas.com.

NENOS DA GUERRA
Fotografías de Gervasio
Sánchez, que poderemos visitar na Aula de Cultura Caixanova. Recolle imaxes de
cómo as guerras afectan aos

Correlingua 03
Comezou o luns 5 de maio en Ferrol
e rematará o venres 16 en Pontevedra. Trátase de Correlingua, a carreira lúdica e reivindicativa que
protagonizan os estudiantes de primaria e secundaria dos centros de
toda Galicia. Este xoves 8 chegará á
CORUÑA (10:30 á Torre de Hércules) para, despois dun percorrido urbano, sobre as 12, ler o pregón
Mercedes Peón no Palco da Música dos xardíns de Méndez Núñez. O
venres 12 sairá ás 12 da Praza da
Quintana de SANTIAGO onde se recollerá de novo para a festa conducida por Xurxo Souto e a actuación
dos músicos antes citados. En OURENSE estará o luns 12 coa lectura
por parte da actriz Eva Fernández
do manifesto na Praza Maior ás 11,

onde se recollerá pouco despois para celebrar a festa. No Baixo Miño,
o acto central terá lugar en TUI, coa
concentración na Praza de Vigo ás
10:30 para despois facer lectura do
manifesto, no patio do IES Fco.
Sánchez, por Pancho Álvarez e Tino Baz, rematará coa festa, ás
11:50. Na GUARDA a lectura correrá
a cargo do atleta David Gómez na
Praza do Calvario. A VIGO chegará
o mércores 14, ás 11 na Praza do
Rei, para rematar na Avda de Castrelos, no Parque, estando invitados
Xosé Mª Álvarez Cáccamo, Fran
Alonso, Uxía, Antonio Durán Morris e Chus Lago. Ao remate de todas as carreiras haberá unha festa
coa actuación dos músicos Pepe
Vaamonde e Nacho Tobío.♦
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deste trascendental artista. Nas
salas de exposicións Caixanova (San Xosé e Gagos de
Mendoza) ata o 8 de xuño.

TINO GRANDÍO
Representativo da arte figurativa e abstracta galega
dos anos cincuenta, mercé
aos Fondos da Colección
Caixa Galicia, poderemos
coñecelo no Café Moderno.
■ MÚSICA

CAMAWEY

O portugués
Miguel
Azguime
partipa na
festa do X
aniversario
do teatro
Galán de
SANTIAGO.

Este xoves 8 ás 22:30 h. actuará Nosfellator; o prezo da
entrada é de 3 euros. Mac Feek actuará o xoves 15 ás 23
h.coa entrada a 3 euros. O
venres 16, ás 22:30 h. Holly
Water vai tocar no local. O
sábado 17 ás 22 h. Don Keen
+ Unreal State; prezo da entrada 3 euros. Concerto de
Nadie es perfecto o venres
23, ás 22:30 h.; prezo da entrada 3 euros O sábado 24 ás
22:30 h. actuación de Señor
Chinarro. O venres 30, 22:30
vai dar un concerto Skarnio.
O sábado 31 remata a programación do mes coa actuación
ás 22:30 h. de Javier Krahe.

FREE SERENA
Vai tocar o sábado 10 ás 23
h. no Camawey as cancións
dos seu novo disco, All these voices; nove temas con
certa tristura e múltiples referencias ben asimiladas do
indie americano. Antecipada 5 euros, na billeteira, 7.

Porriño

Convocatorias
OBRADOIRO
DE MÚSICA E PINTURA

PREMIO DE INVESTIGACIÓN
FESTA DA PALABRA 03

O Museo de Belas Artes da CORUÑA
organiza este curso chamado Os Sons
da Arte que se vai desenvolver entre o
10 e o 24 de maio de 11:30 h. a 13 h.
baixo a dirección do profesor Miguel
Mira. O obxectivo é o de achegar as
crianzas ao mundo da pintura mediante a utilización da música, tratando aspectos como a representación da pintura a través do movimento musical, o
paralelismo entre o ritmo musical e o
ritmo pictórico ou as cores e o son.
Todo isto farase co uso do corpo, da
voz, instrumentos musicais e obxectos sonoros.

Promovido pola asociación Feministas
Independentes Galegas e a Concellería
da Muller de VIGO. Ten as seguintes bases: pretende mostrar os avances das mulleres nos aspectos sociolóxicos, económicos e culturais, así como a súa contribución á sociedade galega do século XX.
O tema será As operarias galegas de
‘La Artística’ de Vigo, desde os seus comezos ata os anos oitenta. No traballo
deberá reflectirse o marco histórico, os
aspectos sociais, económicos, o factor
numérico (cadro de persoal), o tipo de labor realizado polas mulleres, así como a
rendibilidade económica para a empresa,

■ DANZA

BEA FUENTES
Esta bailarina galega vai estar na sala Nasa o venres 9
ás 22 h. e o sábado 10 ás 23
h. para estrear a súa nova
montaxe Estaba lo bastante cerca...
■ EXPOSICIÓNS

mergullarnos, a través desta
mostra fotográfica, no
mundo submariño do noso
país, resultado de 25 anos
de traballo de Xosé Luís
González que se encontra
na casa da cultura Pintor
Llorens ata o 1 de xuño.

Santiago
■ CINEMA

■ LEITURAS

VERSIÓN ORIXINAL

RECITAL POÉTICO
O Círculo Recreativo é o escenario do recital, este venres 9 ás 20 h, onde intervirá
Brais González Pérez.

Rianxo
■ TEATRO

NON LLE BUSQUES TRES
PERNAS AO ALCALDE

A escola de teatro Airiños
representará esta obra o sábado 17 ás 20 h. no salón
parroquial de Asados.

Ribadavia
■ EXPOSICIÓNS

ÁLBUMES PARA
O REENCONTRO

Ribadavia e os ribadavienses é o título da mostra fotográfica que, ata o 15 de
maio, pode ser ollada no
Museo Etnográfico.

Ribadeo
■ EXPOSICIÓNS

O SOÑO DA TERRA
Baixo este título poderemos
ollar as fotografías de Rosa
Veiga, acompañadas por textos de Patricia Cacharreo,
no Auditorio Municipal.

A sala Yago organiza un ciclo en versión orixinal durante maio. Poderemos ver
estas películas do xoves 8
ao luns 12. As proxeccións
son ás 18 h., 20:15 h. e
22:30 h., a excepción dos
sábados que non se realiza a
das 18 h. Máis información
en www.salayago.com.
■ CONFERENCIAS

CARLOS CASARES
Continúa un ciclo de conferencias en torno á figura do
escritor. Este xoves 8 na
Fundación Torrente Ballester ás 19 h, a conferencia
xirará en torno a Testemuños dunha singladura vital, coa participación de
Carlos Barros, Arturo
Lezcano, Manuel Rdguez.
Álvarez e Damián Villalaín. O martes 13 na Faculdade de Filoloxía ás 12 h, debaterase sobre a súa Obra
Literaria, e participarán
Silvia Gaspar, Dolores Vilavedra e Darío Villanueva. O xoves 15, ás 19 h. no
Consello da Cultura Galega, falarase sobre O escritor e os escritores, e os participantes serán Xavier Alcalá, Luís González Tosar,
Ramón Loureiro e Bieito
Iglesias.

AS CRISES XEMELGAS
DA ARXENTINA

Sada
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES DO MAR
DE GALIZA
Teremos a oportunidade de

Este é o tema que se vai
abordar, o xoves 15, na
charla que vai impartir
Mario Blejer ás 20 h. na
sede da Fundación Caixa
Galicia.

En Rota
CAMIÑOS DA MEMORIA
A asociación cultural Colectivo Camiños da CORUÑA organiza unha serie de roteiros para os vindeiros meses. Neste mes de maio, o domingo
18, terá lugar o roteiro do Xalo, que
consistirá na visita a Maza da Facha,
o castelo de Veiga, o Petón, a hermida de Ternade, Pena Gaiada, Eleute-

rio e o Camiño dos Montañeses. A
inscripción para participar nos roteiros é de 1,5 euros. Os autobuses saen da estación dos mesmos ás 11 h.
para volver pola tarde. Máis información no telf. 696 507 825, colectivocaminos@iespana.es, ou na páxina electrónica http://colectivocaminos.iespana.es♦

BOTELLA AO MAR
Máis de trescentas obras doadas por distintos artistas á
Plataforma Nunca Máis que
poderemos ollar no Auditorio de Galicia ata o 18 de
maio. Organiza a Asociación
Galega de Artistas Visuais.

CHEMA PRADO
Esta mostra está formada por
dúas series fotográficas ben
diferentes. In Fraganti é unha colección de retratos de
personaxes do mundo do cine. En Cidades nos propón
un percorrido, en branco e
negro, polos recunchos de cidades como Madrid, Berlín,
Nova York, Beijín... Chema
Prado (Rábade, Lugo, 1952)
traballa desde hai tempo no
mundo da fotografía e o cine.
Na Igrexa da Universidade,
ata o 1 de xuño.

OS DALÍS DE DALÍ
Ata o 8 de xuño esta mostra
vai estar na sede da Fundación Caixa Galicia.

ANTÓN PULIDO
A mostra Obra recente recolle as súas pinturas na sala de
arte de El Correo Gallego.

KEITH HARING &
WILLIAM BURROUGHS
As obras dunha e os textos
do outro están expostos na
galería C5colección.

MIGUEL ÁNGEL
CAMPANO
Poderemos contemplar a
súa obra, ata o 16 de maio,
na galería SQC.

MANUEL SENDÓN
A colección fotográfica, titulada Cuspindo a Barlovento, está exposta no Museo do Pobo Galego ata o
25 de maio. Entrada libre.

PEREJAUME
Fotografías, deseños e unha
vídeo instalación do artista
catalán podermos ollalas na
galería Trinta (Virxe da Cerca 24) ata o 6 de xuño. De
orixes subrrealistas, a obra
de Perjaume vencéllase tanto
á vangarda histórica como a
localismos da cultura catalá,
desde aquela, no seu traballo
hai unha serie de constantes
como son o debuxo entendido como fío narrativo, o espectador como imprescindíbel, a toponimia e os percorridos asi como a escrita.
Móvese entre o real e o imaxinario con retranca e intuición poética, cuestionando
os métodos tradicionais do
paisaxismo pictórico.

e calquera aspecto vencellado á súa produtividade dentro da factoría. O xurado
valorará o rigor científico, as fontes primarias de investigación, o material gráfico, así como a documentación de apoio
achegada. Poderán participar investigadoras e investigadores de todo o Estado.
Os traballos estarán escritos en lingua
galega, sen límite de extensión. O prazo
de presentación remata o 20 de setembro
de 2003. presentaranse no rexistro xeral
do Concello de Vigo (pza. do Rei s/n,
36201 Vigo). Deberán entregarse debidamente encadernados e baixo un lema
nun sobre no que se indicarán os seguintes datos: Concellería da Muller “premio
festa da palabra investigación”. Dentro

PRÊT-À-PORTER
Esta instalación de Manuel
de la Rosa poderá ser ollada no coro da Igrexa da
Universidade ata o 31 de
maio en horario de 11 h. a
14 h. e de 17 h. a 20:30 h.
de luns a sábados, e polas
mañás os domingos.

O XENIO
DA CARICATURA

Esta mostra adicada a Honoré Daumier poderá ser
visitada, ata o mes de xullo,
no Auditorio de Galicia.

ARTURO BREA PASÍN
Fillo destas dúas coñecidas
familias composteláns (artistas e políticos), de longa
e recoñecida traxectoria,
expón agora as súas esculturas e relieves na galería
José Lorenzo ata o 14 de
maio. De luns a sábado de
11:30 a 14 de de 17:30 a 21
h. Domingos á mañá.

ÁLVARO DE LA VEGA
Ata o 8 de maio poderemos visitar unha mostra das súas esculturas na galería Espacio 48.

que teñen como obxectivo o
estudo dos fondos artísticos
do Centro Galego de Arte
Contemporánea, onde a poderemos ollar ata o 29 de xuño. Se a base narrativa de
Olladas Cómplices foron relatos de Paul Auster, Edgar
Allan Poe e Salvador Elizondo, para Xogos de Escala escóllense textos de Marcel
Proust, Jorge Luis Borges e
Jonathan Swift e entre os artistas reunidos están Mónica
Alonso, Stephan Balkenhol,
June-Bomb Bark, Frank
Breuer, Filipa César, William
Engelen, Suso Fandiño,
Ellen Harvey, Andrés Pinal,
Karin Sander, Thomas
Schütte, Baltazar Torres...

CIDADES/INFRAGANTI
Fotografías de Chema
Pardo, ata o 1 de xullo na
Igrexa da Universidade.

COLECCIÓN ÉTNICA
Unha selección de fondos
da Fundación Granell poderán ser ollados, ata o 2 de
xuño, na súa sede.
■ MÚSICA

TEO SORIANO
A galería Paloma Pintos
mostr as súas pinturas ata o
9 de maio.

JOSÉ PEDRO CROFT
Dedicado fundamentalmente á escultura e o debuxo, o
portense crea situacións
ambiguas que se atopan no
límite da estabilidade. A través da selección dunhas
trinta pezas recentes, a exposición é concibida como
unha grande instalación onde todas as obras gardan relación entre si. Ata o 22 de
xuño no CGAC.

EVA KOCH
O CGAC é o escenario desta mostra da artista danesa.
Presenta o seu proxecto Villar como primicia no Estado; proxecto co que participou na Bienal de Venecia e
no que narra a historia da
súa nai, unha “nena perdida” da Guerra Civil española e o reencontro familiar
durante os anos sesenta.

MARTA CASTRO RGUEZ.
A tenda de cultura biolóxica
O Neno Labrego (Rúa Travesa 4) serve de escenario para a
súa mostra de pintura, en técnica mixta, titulada Smoking
Room, organizada pola A.C.
Eladia. Ata finais de xuño.

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Dá un concerto, acompañada polo violonchelista Asier
Polo e baixo a batura de Ros
Marbà o vindeiro xoves 8
ás 21 h. no Auditorio de Galicia. O prezo da entrada é
de 9 euros. Información en
www.auditoriodegalicia.org.

MALADANÇA
Esta agrupación musical, dirixida por Francisco Luengo,
vai interpretar o venres 9 ás
21 h. unha serie de Cantigas
de Santa María do rei Afonso
X. Será no Auditorio de Galicia por un prezo de 3 euros.

DIAMOND DOGS +
SUGAR MOUNTAIN
A Nasa vai ser o escenario
do concerto do grupo sueco,
que estará acompañado polo
pontevedrés Sugar Mountain, o xoves 15 ás 21:30. Para o venres 16 está prevista a
actuación Komic15Takos.
O sábado 17 proxecto global
presenta en concerto a Skarnio e Matraca Perversa.
■ TEATRO

O CABODANO
O teatro Principal será o escenario desta produción do
Teatro do Aquí este xoves 8.

XAIME PIÑEIRO

TÍTERES

Telúrica é o título baixo o
cal presentará as súas pinturas nunha mostra que está
na Fundación Araguaney.

Na sala Yago, Jiñol é a
montaxe que Trompicallo
vai representar o sábado 10
ás 17, domingo 11 ás 12:30
e luns 12 ás 10:15 e 11:45.

XOGOS DE ESCALA
Esculturas, pinturas, fotografías e vídeos, dos fondos do
CGAC fundamentalmente,
conforman esta mostra, segunda dunha serie de catro
(Olladas Cómplices, Xogos
de Escala, Pegadas de Luz e
Agardando unha chamada)

INTERESCENA 03
Programa de encontros teatrais que ten lugar no Salón
Teatro; este xoves 8 e venres
9, La Zaranda (Madrid) vai
representar a montaxe Ni la
sombra de lo que fuimos.
Será ás 21 h. por un prezo de

deste sobre deberá incluirse outro, pecho, no que se indique no exterior o lema
do traballo, e dentro conterá os datos persoais da autora/or. O premio é de 4.200
euros, e a publicación do traballo.

SOCIABILIDADE E
LIBREPENSAMENTO

Seminario organizado polo Instituto de
Estudios Políticos e Sociais, o xoves 15 e
venres 16, no Hotel Riazor da CORUÑA.
Máis información e formalización de inscripcións na páxina electróncia
www.fundacionieps.org. Correo-e fundacion@fundacionieps.org. Telf. 651 862
857 / 651 862 849 e fax 981 927 174. Enderezo: Juan Flórez, 109-113 local 7.♦

6 euros. O martes 13 e mércores 14 a compañía de
Coimbra A escola da noite
vai subir ao escenario con
Ensalada, uma incursão na
obra vicentina, ás 21 h.

X ANIVERSARIO
TEATRO GALÁN
O venres 9 e o sábado 10 ás
22 h. vai ter lugar no Galán
un programa especial que integra teatro, musica e danza
para celebrar a abertura do
teatro hai 10 anos. No espectáculo van participar Miguel
Azguime cun recital en torno á palabra e a actividade
de escribir entendida como
xesto instrumental; Dominik Borucki achegarase,
desde Alemaña, para estrear
o seu espectáculo de danza
Falar sobre a vida –gratis–;
tampouco van faltar Mofa e
Befa que tamén aproveitarán a ocasión para estrear a
súa nova montaxe Acto sen
palabras II, baixo a dirección de Quico Cadaval; o
espectáculo compleméntase
coa actuación de Pablo Tubas e o Cuarteto da Banda
de Lalín que lle ofrecerán
ao público un Entremés japonés. Máis información en
www.teatrogalan.com.

COMO SI FUERA
ESTA NOCHE

Polo Teatro Andaluz, que a
representará na sala Yago,o
xoves 15, venres 16 (ás
20:30), sábado 17 ás 22:30
e domingo 18 ás 19 h.

Tui
■ EXPOSICIÓNS

XOSÉ LUÍS DE DIOS
A galería Trisquel e Medulio
(Corredoira 13) acolle unha
mostra deste artista que pode
ser visitada en horario de
10:30 h. a 13:30 h. e de 17:30
h. a 21 h. de luns a sábados.
■ MÚSICA

ESCOLA DE ALTOS
ESTUDIOS MUSICAIS
Música barroca de Haendel

A mostra
Botella ao
mar é a
colaboración
dos artístas
visuais á
plataforma
Nunca Máis
e podémola
ollar no
Auditorio de
Galicia en
SANTIAGO.

RAFAEL NAVARRO
Mostra a súa obra na galería Bacelos (Progreso 3) ata
o 30 de maio.

NATUREZA

■ TEATRO

Esta mostra, que analiza o
contexto e obra escultórica
de Camilo Nogueira está
albergada no museo municipal Quiñones de León.

CHEIRO DE ESTRELAS II

ENSAIO SOBRE O TEMPO

Esta comedia de Fulano,
Mengano e Citano poderá
ser vista na Área Panorámica o vernes 9 ás 21:30 h.
Trátase dos acontecementos desenvolvidos durante a
gravación dun magazine
imaxinario da “TVJÁ” da
man dun presentador chamado “Foljoso”.

Este é o título da mostra de
Roberto Santandreu, fotógrafo chileno radicado en
Portugal, que pode ser ollada na sede do Instituto
Camões (Pza. Tenente Almeida) ata o 16 de maio.

Verín
■ EXPOSICIÓNS

TODOS POLOS
DIREITOS HUMANOS

Ata o 30 de maio a Casa da
Cultura albergará esta mostra
de Amnistía Internacional.

MATERIAL
DE REFUGALLO

Na Casa do Escudo podemos asistir a esta mostra
feita con material que aparentemente xa non é útil.

A Rede

AS HORAS DISTINTAS
Este é o título da mostra de
pintura que Félix Agüero
ten aberta na galería Alameda, ata o 8 de maio.

PETER SCHUYFF
Ata o 24 de maio poderemos
visitar unha mostra da súa
pintura na galería Ad Hoc.

ALFRED X. BALASCH
Expón, xunto con Santi
Queralt e Carles Sapena,
na galería Alameda Vanguardia ata o 8 de maio.

DESTINO A LIBERDADE
Recolle a pintura española
do informalismo ao século
XXI e pódese visitar no
Centro Social Caixanova.

BUCIÑOS
Mostra no C.C. Caixanova,
ata o 18 de maio. Máis información en www.caixanova.es.

O REFUXIO DE POSEIDÓN

FUNDACIÓN ALEXANDRE BÓVEDA

Anuncios de balde
■ Ceivar. Organismo popular Antirepressivo inserido no Movimento de
Libertaçom Nacional Galego. Correio
electrónico nacional@ceivar.org. Página web em construçom em www.ceivar.org. Telefone nacional 679 533 749.
■ Ando á procura dun melenudo nacionalista co que facer boas migas,
habelos hainos, o caso é atopalos. Moza de 28 anos, bon, meniña que se nega a medra. GZVOLVORETA@YAHOO.ES.
■ Moza checa, licenciada en pedagoxía, ofrécese para coidar crianzas
en Santiago, con informes. Tamén
para clases particulares ou traducións do checo e francés. Telf. 629
674 579 ou no correo electrónico krysarka@email.cz.
■ Véndese Toyota Yaris, tres anos,
ar condicionado, totalmente novo.
Telf. 677 730 802.
■ Véndese Huskies Siberianos vacinados e desparasitados. Económicos.
Telf. 986 116 240 ou 651 477 567 (Pilar).
■ Xa na rúa o nº 10 de Manesquerda, publicación de Esquerda Nacionalista-Mocidade a 1,50 euros.
Coa presentación da VIII asemblea de
EN-Mocidade; entrevista a Uxía Senlle; artigos de Xurxo Gregorio e Xosé
Anxo Laxe; análixe da problemáticas
das drogas; colaboración de Patxi Zabaleta (Aralar) e de Carlos Taibo (sobre o conflito do Irak). As persoas interesadas poden dirixirse a enmocidade@hotmail.com
■ Busco apartamento ou piso en Redondela para unha persoa (ou, tamén,
para compartir). Telf. 650 704 428.
■ Lorena Lores, cantautora arxentina, imparte clases de canto (técnica
vocal). Tlfn: 620 450 724.
■ Véndese Peugeot 205 diesel, bo
prezo. Tlfn: 650 678 460.

■ Véndese máquina de soldar tubos
de polietileno (plásticos) en garantía e
con soamente 10 horas de uso. Tlfn:
986 509 339 ou 650 678 460.
■ Alúgase apartamento ou cuartos
económicos en casa de campo (Lira-Carnota) en Semana Santa, verán, pontes... Telf. 649 217 094 ou yulcorp@hotmail.com
■ En Tapia de Casariego (Asturias)
alugo casa nova de campo con xardín, barbacoa, canastra de baloncesto, por fins de semana (venres a domingo) por 90 euros. Perto da praia e
montaña. Contacto coa natureza. Telf.
667 293 752 ou 667 268 199.
■ No Freeware World Team xa temos
máis de centro trinta programas informáticos propios ou traducidos
a o g a l e g o . Vi s í t a n o s e n h t t p :
//www.all4you.dk/FreewareWorld/link
s.php. Aceptamos todo tipo de suxestións e colaboracións.
■ Alugase vivenda turística en Meira (Lugo), xunto ao nacemento do Miño, recén restaurada, 3 cuartos dobres con baño, cociña, calefacción e
10.000 m. de terreo. Fin de semana
ou temporada. Telefonos: 982 331
700 e 686 753 105; chamar ás noites.
■ Ofrécese transportista con plataforma elevadora de 3.500 kg de carga/ 10 palets. Galiza e Norte de Portugal. 986 252 710 e 619 416 041.
■ Música clásica para bodas, diferentes grupos de cámara e voz. 981
507 925 / 650 829 491.
■ Algibeira patriótica. Com o escudo da
Galiza bordado a cores acima do nome
do nosso país. Material resistente em azul
marinho, verde erva e gris obscuro. Petos
para o telemóvel e a documentaçom e outros espaços. Adaptável para levar como
bolso ou à cintura. Medias 15 x 20 cm.
Preço 10 euros (mais gastos de envio).
Enviar petiçons a nosup-vigo@nosgali-

Mostra audiovisual sobre o
mar, Vigo e o seu porto que
poderá ser visitada no novo
Centro Social Caixanova
(entrada Velázquez Moreno).

www.alexandreboveda.org

VIGO VISIÓNS

A Fundación Alexandre Bóveda vén de
pór a funcionar a súa páxina electrónica,
na que se dá conta de cómo foron os seus
inicios e os seus creadores, así como informa sobre o Proxecto do Centenario do
político galeguista, con datos das actividades e axenda, acceso á hemeroteca e, no
futuro, conexión co Centro de Estudios e
Documentación Alexandre Bóveda.♦

O MARCO acolle unha mostra da colección fotográfica
do Concello. Entre outras, poderemos ver obras de Sebastião Salgado, Xurxo Lobato, Olivo Barbieri, Xulio
Correa, Vari Caramés, Sue
Parker, Paul Reas ou Larry
Fink. Máis información en
www.marcovigo.com.

Vigo
■ CINEMA

A MÁQUINA DO TEMPO
O colectivo Nemo de fantasía e ficción vai proxectar esta fita de Simon Wells este
xoves 8 ás 20 h. no café Uf.
Despois haberá unha tertulia.

ÓPERAS PRIMAS
ESPAÑOLAS
Este ciclo terá lugar durante
maio no C.C. Caixanova. Proxectaráse Lola vende cá (Llorenç Soller) o martes 13; Nómadas (Gonzálo López Gallego) o martes 20; Nos hace
mucha falta (Juánjo Jiménez) o mércores 21; e Carlos
contra el mundo (Chiqui
Carbante) o mércores 28. Todas as sesións ás 20:30.
■ EXPOSICIÓNS

VERBUM.
CASA DAS PALABRAS
Neste museo adicado á comunicación humana, ademais dos módulos que reflectirán de xeito permanente distintos aspectos deste tema, pode verse unha exposición temporal sobre a importancia do sector editorial en
Vigo (ata o 28 de setembro)
e outra sobre os medios de
comunicación (ata o 5 de
xaneiro de 2004). A entrada
é de balde ata o 1 de xuño.

UP-DOWN
Esta mostra recolle os premios GranDeArea de aportación á arquitectura da edición
do 2002, e estará no COAG
(Marqués de Valadares 27).
■ MÚSICA

IGUANA CLUBE
Os concertos que ten programados esta sala para maio
son os seguintes: o sábado 17
Nacho Vegas; e o sábado 24
Free Serena, que veñen a
presentar o seu novo disco,

■ Persoa nova ofrécese para coidado de nenos e limpeza en Santiago.
Telf. 670 804 918 / 665 494 575
■ En Lira, Carnota, alúgase apartamento a carón da praia completamente equipado para 4 persoas. Con vistas
ao mar. Semana Santa e semana de San
Xosé. Telf. 981761 144 / 666 843 997.
■ Matrimonio con amplia experiencia como veterinarios, ofrécese para traballar en explotacións ou cooperativas en calquera lugar do país.
Tlf. 986 434 001 (Preguntar por Germán ou Georgina).
■ Libroteca 21, catálogo de libros
de ocasión, especialidade en literatura galega, filoloxía e historia. Inclúe, tamén, discos e revistas. Consúltanos en http: //es.geocities.com/libroteca21/index.html
■ Aquí tes un amigo de 28 anos que desexa chegar a ti, muller leal, sinceira, sensíbel, e disposta a compartir unha boa
amizade. Se tamén aprezas a literatura,
cine, música, entón temos moitas razóns
para sorrir. Xosé, carriza1@latinmail.com
■ Véndese R-21 curto, Turbo DX, todos os extras e xogo de catro rodas de
reposto. Económico. Telf. 615 599 418.
■ Conferência Internacional de Solidariedade com a Galiza (Prestige) para organizar pessoas, entidades contactar no
Apdo. dos Correios 1012, Ferrol, CP 5406.
■ Licenciado, con ampla experiencia,
dá clases particulares ou a grupos de
Física e materias afíns (Termo, Mecánica, etc.) a estudantes universitários de
Enxeñerias, Peritos, CC do Mar, Química, Física. Tamén de materias de ciencias
(física, química, matemáticas, tecnoloxia,
informática, etc.) a estudantes de ESO e
bacharelato. Zona de Vigo e Val Miñor.
Telfs. 659 142 836 ou 986 222 318.♦

torio Municipal para dar un
concerto das 21 h. en diante. As entradas estarán á
venda con tres días de antelación no Conservatorio entre as 16 h. e as 20 h.

ENTRE NÓS, EN GALEGO
Entre o mércores 7 e xoves 8,
pola mañá, terán lugar as fases
finais destes festivais da Dirección de Política Lingüística
para escolares de Primaria e
Secundaria. Máis información
no telf. 981 184 898.

MELODRAMA
O MARCO alberga esta mostra na que participan 34 artistas que traballan en distintos
soportes e aos que une a utilización das técnicas melodramáticas nas súas obras. Melodrama chega a Vigo tras exhibirse no Artium de Vitoria e
no Centro José Guerrero de
Granada. Creadores como
Darren Almond, Liza Lou,
Kenny McLeod ou Natalie
Melikian que volven á valoración e á expresión dos sentimentos, fronte á aproximación lóxica e conceptual das
décadas dos 60 e 70, e á análise histórica e sociolóxica
que dominou a arte nos oitenta. Pintura, escultura, fotografía, vídeo e instalacións. Non
todos son melodramáticos
por elección, intención ou
xuízo, pero todos recoñecen
as posibilidades do xénero e
emprégano conscientemente.
Ata o 21 de xuño

za.org, ou chamando para o 679 533 749
(ver modelo en www.galizalivre.org).

■ TEATRO

ECOS E VOCES DUN
TEMPO E DUN PAÍS

All these voices, nove temas
con ar de tristura e predominio dos medios tons, cheo de
referencias ao indie norteamericano.

ANIVERSARIO VAUXHALL
Este bar, sito en López de
Neira 50, celebra o aniversario cunhas actuacións que
reseñamos de seguido. Este
xoves 8 ás 22 h. haberá unha repichoca musical; o
martes 13 ás 21 Orgánica;
o martes 20 ás 21:30, Proxección Audiovisual; o
mércores 27 a partir das 19,
Atardecer Zen; e o sábado
31 Festa Aniversario.

KANNON
O grupo vigués convertiuse
nunha das máis importantes
bandas do Estado de novo
metal (metade metal, metade
hip hop). Estarán o sabado
10 no Código de Barras (Avda. de Europa 32) ás 22:30 h.
Entrada, con consumición, 9
euros en Elepé, Tipo, Gong,
Columna e Quadrophenia.

■ TEATRO

ARSÉNICO POR FAVOR
Farsa en tres actos escrita
por Joseph Kesselring que
fala sobre dúas anciás solteironas, doces e adorables que
se adican a levar homes sós á
súa casa de Brooklyn para os
envenenar e rematar coa súa
agonía, ata que un crítico de
teatro chega á súa casa e descobre a verdade. Dirixida e
producida por María Andura e Paco Pena vai estar no
C.C. Caixanova o xoves 8 e
venres 9 ás 20:30 h.

O CANTO
DO DIME-DIME
A obra de Daniel Danis vai
ser representada por Factoría Teatro o xoves 15 e venres 16 no C.C. Caixanova.

Interesante recital poéticomusical no que se dá un repaso á poesía galega contemporánea, no que a escolma e
o guión son de Xosé M. Pazos e Xúlio Lago; a dirección é de Xúlio Lago; as
canción serán interpretadas
por Pilocha; ao piano estará
Xavier Constenla; e a interpretación correrá a cargo de
Pilocha, María Barcala e
Xúlio Lago. Poemas de
Cunqueiro, MªC Kruckenberg, Avilés de Taramancos,
M. Rivas, C.E. Ferreiro,
MªX. Queizán, L. Pimentel,
U. Novoneira, M. María, B.
Graña, L. Seoane... ata 23
autores, o venres 9 ás 12 e 21
h. no Auditorio Municipal.

Xinzo
■ EXPOSICIÓNS

CARTEIS DO ENTROIDO
A Casa da Cultura acolle unha mostra cos traballos presentados ao concurso de selección do cartel do entroido.

Barcelona
Barcelona

Vilalba

■ MÚSICA

■ MÚSICA

RNR KAMIKAZES

LUÍS E. AUTE
Estará o sábado 10 no Audi-
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é o que vai interpretar esta
orquestra, baixo a dirección
de Maximino Zumalave e
acompañada polo Coro Collegium Compostellanum
e varias sopranos, tenores e
baixos, o sábado 10 ás
20:30 no teatro da Área Panorámica. Prezo:3 euros.

Catro bandas de diferentes
puntos do Estado deciden
xuntarse baixo este común

denominador para programar 4 concertos nas súas
respectivas cidades. Trátase
de The Amphetamine Eaters (Barcelona), Mallory
Knox (Madrid), Los Paniks (Bilbo) e Samesugas
(Compostela). Tocarán na
sala Mephisto, o sábado 24.

Lisboa
■ MÚSICA

5

AS

FEIRAS

HOT

Ata o 16 de outubro Hot
Club organiza no Picoas
Plaza (Tomás Ribeiro 65)
unha serie de concertos de
jazz, ata un total de 28, de
entrada libre, todos os xoves
entre as 18 h. e as 19:30.
■ EXPOSICIÓNS

DINOSSÁURIOS
Organizado polo Museu de
História Natural, a Faculdade de Belas Artes e a Reitoria
da Universidade, é unha
mostra de modelos robotizados, sobre hábitos de vida e
adaptacións ao meio destes
animais. Un conxunto de 18
modelos, case todos agrupados en escenas e elaborados
de acordo con as maís recentes informacións, acompañados por unha exposición de
fóseis de dinosaurios carnívoros. No Museu Nacional
de História Natural (Rúa da
Escola Politécnica 58) ata o
18 de maio. Máis información en www.mnhn.ul.pt

Madrid
■ EXPOSICIÓNS

CAMPO MAGNÉTICO
A galería Antonio Machón
(Conde de Xiquena 8) acolle esta mostra de Antón
Patiño que pode ser visitada, de martes a venres, de
11 h. a 14 h. e de 17h. a 19
h. ata o 17 de maio. Máis
información en www.antoniomachon.com.♦

Vigovisións,
a mostra
de
fotógrafos
de todo o
mundo,
pódese
contemplar
no MARCO de
VIGO.
Na imaxe,
unha obra
de Manuel
Vilariño.

que exclamou algún. Pero a
táctica descualificadora non
vai por aí, senón por dicir
que “a película é mala”.
Moito mellor “Soldados de
salamina” que ten como coprotagonista un facha.♦

8 400021 303104

Ano XXVI.
IV Xeira.

N

to do Lapis, cos camisas
azuis, por primeira vez en
celuloide, facendo paseos,
que non é o mesmo que facer
sendeirismo, causou perplexidade. “Unha película así e
debaixo das nosas saias”, din

o PP non gustou nada
O lapis do carpinteiro. Houbo debate
dentro polos apoios da TVG
á película. O Partido Popular
aínda non condenou á ditadura, nin o golpe do 36 e is-
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Rodrigo Romaní
‘Avilés é unha mina, ten unha riqueza artística que nin Neruda’
CARME VIDAL
Cantos Caucanos xa non é só o título dunha obra de Antón Avilés de
Taramancos. É tamén o nome do segundo disco en solitario de Rodrigo Romaní. O músico compartiu con poeta amizade en Noia e
agora móstrase fascinado diante do ritmo da súa poesía, da riqueza
que dá a mestura da lírica galega coas cores andinas. Romaní di que
só vibrara tanto con Rosalía, poeta á que tamén lle puxo música.
Vai acabar sendo o músico dos
poetas.
Xa traballei antes con poesía,
antes, no medio e despois de Milladoiro. O primeiro disco individual, Albeida, levaba xa textos
de poetas contemporáneos.
¿Como xurdiu o de Avilés?
Ao principio non o tiña moi
claro pero a medida que fun traballando fun coñecendo ao poeta.
...cando era amigo seu.
Era, pero non lle tiña collida a
medida do gran poeta que é Antón Avilés de Taramancos. Cando
comecei a traballar coa súa obra
dinme conta de que tiven unha
sorte tremenda ao decidirme por
este proxecto. Foi a raíz de dedicarlle o Dia das Letras Galegas
cando eu me acheguei de verdade
á súa obra. A cuestión estaba en
como reinterpretala. A música está presente en toda a súa obra.
Polos poemas que colle podería ser cumbia ou muiñeira.
Avilés era galego e colombiano e cando se veu trouxo con el a
música latinoamericana nas veas.
Nos tristes e longos invernos de
Noia devecía por esa música. Os
mellores poemas colombianos escribiunos en Galicia e os mellores
poemas galegos foi os que fixo en
América. O disco, por necesidade,
ten acento latinoamericano.
Pero comeza cunha peza
tradicional.
A Foliada da cantiga mareira porque o mar era a súa paisaxe de fondo. O resto é xa música
que ten aires latinoamericanos
aínda que a min, por natureza,
me saia o folc galego. Digamos

que hai unha mestura de cores.
Collín os textos que me parecen
mais cheos de música.
¿Como se atopa un músico
folc entre ritmos colombianos?
As cousas non son casuais.
Eu entrei na música pola latinoamericana e cando un se libra de
cargas estilísicas, aparécenche os
ritmos cos que vibras. Son afeizoado e en Colombia hai música
preciosa. E de arpa, ademais.
Polo que me di, Avilés é o
poeta a súa medida.
E o incríbel é que me acabo de
enterar diso. Admírame esa capacidade que ten de conxeniar o gris
galego coa cor colombiana, ser de
mundos tan diferentes. Ás veces a
proximidade impide ver o que tes
cerca. estás pegado a un muro e
non te das cona de que é enorme e
fermoso. Iso é un pouco o que me
pasou a min e por iso o disco ten
algo de mala conciencia.
Imaxino que estará moi convencido do traballo. Vostede é
cauteloso á hora de publicar, este
é o seu segundo disco en solitario.
Non o vexo así. Prefiro dicir
que esta é a segunda vez que fago
un disco en solitario. Para min é
unha cuestión azarosa, non hai carreira estudiada dun artista que se
quere meter a facer concertos, xiras.... Iso xa o vivín e non me interesa. Prefiro facer cousas puntuais, proxectos que me beneficien por descubrir cousas novas.
O disco, por exemplo, non ten as
claves para a venda comercial,
grandes convidados e esas cousas.
¿Non confía en que venda?
Gustaríame pero un poeta ga-
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lego e un músico xa maior que
toca a arpa non son nada comerciais e sería estúpido pensalo. O
que quero é compartir a fermosura que hai neste produto que
hoxendía é necesario tal como
está a situación do país.
No disco recolle a voz orixinal de Avilés.
Restaurouse dunha cinta que
el gravou que me facilitou miña
irmá e a ela pasáronlla os fillos de
Avilés. El gravouse e puxo de
fondo música tradicional galega e
o resultado é extraordinario. Esta
gravación tamén será editada nun
traballo que prepara o arquivo so-

noro do Consello da Cultura que
recollerá tamén algunhas entrevistas del nas que dá a súa opinión sobre moitos temas. Escoitar
a súa voz é marabilloso.
Está fascinado.
Do que coñezo, despois de
Rosalía é o mellor, ninguén me
fixo vibrar desa maneira. A súa
obra é explosiva. A lírica galega
e unha identificación cos Andes
mesturadas é dunha riqueza que
nin Neruda. Esa ida e volta, a
“saudade revertida” que el dicía, bidireccional, tócame no
sentimento e artisticamente é
unha mina.♦

Relativismo
MANUEL CIDRÁS

A

hipocrisía e a
mentira son as armas de destrución
máis poderosas do noso
tempo. Tal vez de todos.
Son tamén as máis limpas
e intelixentes, e non eses
misís autodirixidos, porque os seus efectos devastadores non poden ser
fotografados no corpo do
neno cos pés e as mans
mutilados. A sensiblidade
do ser humano máis emponzoñado non pode admitir como natural o sangue derramado pero calquera pode aceptar con
naturalidade a mentira
máis absurda. Basta con
querer crer nela, ou mesmo crer sen querer.
Se, por un acaso, Sadam Hussein seguise gobernando Iraq e as súas
tropas abrisen fogo contra unha multitude de
descontentos provocando
a morte de ducias de manifestantes estaría confirmada, pola evidencia incontestábel dos feitos, a
natureza demoníaca do
ditador. Se tal cousa fan
os soldados das tropas libertadoras, ¿non se evidencia o mesmo feito?
Se, por outra hipótese,
os radicais nacionalistas
vascos gobernasen nunha
Euskadi independente e,
como temen os seus antagonistas, artellasen medios legais para ilegalizar
partidos españolistas e
impedir que esa opción
política poidese concorrir, aínda baixo o subterfuxio de agrupación electorais, aos comicios que
convocasen, daquela veríase confirmada, pola
evidencia dos feitos, a natureza totalitaria dun
eventual Estado Vasco. E
se tal ocurre en sentido
inverso, ¿non se evidencia a mesma cousa?
Ou ben: ¿por qué razón a vixencia da pena de
morte é ou deixa de ser
proba irrefutábel da natureza despótica do poder
segundo sexa o que a
aplique ou quen a propoña coa boca pequena?
O relativismo moral,
e o político, producen
efectos tan devastadores
como os totalitarismos da
mesma índole. Neles
subxaz idéntica raíz, consistente en que, posto que
a única razón eficiente é
a propia, as razóns alleas
ou non existen ou poden
ser aparcadas. Para o caso é o mesmo. Frente a
tan apodíctica verdade,
que irremisibelmente nos
deixa en mans do dedreto, só cabe opoñer a idea
de que hai principios que
non poden ser relativos.
Como tal o respecto á liberdade. Non á propia,
que non ten mérito, senón á allea.♦

