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AS LETRAS DE AVILÉS
Un territorio fascinante
Xosé Mª Álvarez Cáccamo e Ana Romaní presentan ó público a rica
pluralidade dun autor que xa é referencia obligada das nosas letras,
Antón Avilés de Taramancos, poeta ó que este ano se lle adica o día
das Letras Galegas. A palabra
viva, comprometida
co seu tempo para
unha literatura
esixente, ambiciosa,
alimentada de
grandes espacios.

DESPOIS DE ESCRIBIR DUCIA E MEDIA DE LIBROS
denigrando os estamentos institucionais austriacos e máis en concreto o seu teatro oficial, o escritor Thomas Bernhard, unha das plumas máis brillantes que deu o pasado século, acabou por ser anunciado nas lapelas dos seus libros como o “escritor nacional” por excelencia, conforme o teatro burgués de Viena o utiliza para recuperar vellos lustres. A institucionalización dos artistas, incluídos os
máis discrepantes, é, con todo, necesaria, e mesmo reclamada polos
seus defensores. É bo que os xenios se estudien nas escolas, que ocupen o seu lugar nas bibliotecas e que reciban homenaxes. Pero non
é tan bo que deste tránsito da creación ás institucións se encarguen
os sectores de práctica máis incongruente coa súa mensaxe. Veu isto moi a conto no noso país cando a traída dos restos de Castelao e
lembrámolo agora, salvando ben de distancias, con este Día das Letras dedicado a Avilés a quen case non recoñecemos nalgunhas das
estampas oficiais vistas estes días. Un Avilés despolitizado, el que
viviu e morreu ao redor dunha bandeira, un Avilés de metafísicas e
saudades, case intanxíbel como os anxos, el que era tan terreal. Hai
algo humano, algo social, e polo tanto comprensíbel, nisto de achegar a brasa á sardiña. É certamente factíbel ver todos os grandes creadores desde ópticas moi distintas, pero cabe esixir que todas as visións axuden a comprendelo na súa complexidade e non a escurecelo, a convertelo nunha natureza morta, de cartón pedra. Velaí a Castelao, o humanísimo, agudo e célebre Daniel, o fiel ao pobo, disecado en moitos colexios, tomado coa xenreira que se lle adica aos vellouqueiros inútiles polos alumnos, convertido en medallón.♦

Letras en cambio.
25 anos
de literatura
Novo Caderno
A Nosa Terra
á venda
con este número
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Diversos inquéritos coinciden na mesma apreciación

Un tercio dos galegos mudará
o voto polo Prestige
AFONSO EIRÉ

O Prestige é o grande protagonista da campaña electoral galega. Semella lóxico que se centre nesta
catástrofe se temos en conta os inquéritos coñecidos ata de agora: reflicten que a terceira parte do
electorado mudará o seu voto. Outra cuarta parte dos votantes afirman estar indecisos. Moitas alcaldías decidiranse por poucos votos e nos últimos días. Algunhas van depender do índice de abstención.
“Non me preocupan tanto os resultados electorais, senón a fustración de moita xente se, por un
caso, ollaran que todas as mobilizacións destes seis meses non
valeron para nada”. Este temor
dunha coñecida oculista viguesa
é compartido por moitas persoas
que se sumaron nos últimos tempos ás protestas sociais.
O inquérito do Obradoiro de
Socioloxía S.L., publicado a pasada semana por A Nosa Terra, amosa que o Prestige está a acelerar o
cambio que xa se viña enxergando
desde hai catro anos na sociedade
galega. Incrementouse o sentimento de galeguidade, o 65,6%
considera que os problemas galegos non pesan no Estado e unicamente o 28,55% dos entrevistados
afirman apostar por un goberno do
PP con Fraga á cabeza.
Un inquérito de Sondaxe publicado por La Voz de Galicia
aponta que máis do 34,8% dos
entrevistados nas cidades recoñecen que a catástrofe do Prestige e a invasión de Iraq condicionarán o seu voto. En cidades coma Vigo aqueles que terán en
conta o papel do PP nestas crise
chegan ao 43,3%.
En La Voz de Galicia non se
reflexan eses cambios a nivel galego pero nos resultados das cidades que este xornal extrapola
dos inquéritos non semellan estar en consonancia con ese cambio de voto de máis dun tercio da
poboación. Ese cambio si que
aparece na sondaxe do Obradoiro de Socioloxía. O BNG sería a
forza máis beneficiada. Segundo
este inquérito, conservaría máis
das tres cuartas partes dos votantes do 2001, cunha reducida fración de indecisos, cedéndolle
poucos votos ao resto dos partidos: -0,8% ao PP e -5,2% ao
PSdG-PSOE. Nembargantes, re-

Xosé Manuel Beiras durante a abertura da campaña en Compostela.

cibe importantes proporcións do
PP (-5,2%); do PSdG-PSOE (12,2%), pero, sobre todo, dos
que non votaron (-19,2); dos que
non recordan (-11,2%) e dos que
hai dous anos votaron en branco
(-7,1%). O PP é o partido que
menos votos recibe dos outros,
mentres que os socialistas sacarí-
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Vén da páxina anterior

Iraq capitalicen, dun ou doutro
xeito, a campaña electoral. O
BNG pretende aproveitar a vaga
cidadá que removeu a conciencía
estes seis meses para “facer o
cambio posíbel”. Xosé Manuel
Beiras explica diariamente nos
mítines non só que ese cambio é
posíbel, senón que “está en marcha”, pero sobre todo que “a mobilización das urnas o 25 de maio
é a máis importante de todas as
que tiveron lugar nestes meses”.
Beiras pide que o descontento
cidadá “pola política de decisións
dos gobernos e polo talante de
mentireiros co que trataron aos
galegos se reflexe nas urnas”. O
BNG trata de convencer, sobre
todo aos máis novos, de que o
“voto cidadán nas municipais ten
un grande valor para mudar as
cousas”. Como exemplo poñen
aos seus candidatos e o diferente
papel xogado polos concellos gobernados polo BNG, “implicados
totalmente na solución da crise do
Prestige” fronte aos demais. Aquí
inclúen tamén aos socialistas que,
para o BNG, non tiveron nin a
mesma sensibilidade nin a mesma determinación ca eles á hora
de enfrontar a catástrofe.
Dúas bazas socialistas
Os socialistas tamén xogan dúas
bazas contra o PP tanto na Galiza
coma no Estado. Aquí a máis forte
é a do Prestige. No resto do Estado, loxicamente, fan máis causa na
invasión do Iraq. Con ambas pretenden desgastar a credibilidade
do PP, comezando pro criticarlle a
súa teima en fuxir destes dous problemas. “Pretenden impoñer do
que se pode ou non se pode falar”,
repite sempre aquel mitineiro con
máis graduación partidaria.
Pero na Galiza tamén existen
alternativas distintas entre os socialistas. Francisco Vázquez, o
mesmo que Pérez Mariño, cada
vez en maior sintonía ideolóxica,
ollan o Prestige como unha anécdota e, coindicindo con Rodríguez
Zapatero, afirman que só lles interesa desta catástrofe “o esforzo e a
solidariedade dos cidadáns”.
Tamén Pérez Touriño se quixo descolgar das reivindicacións
de Nunca Máis. Os seus asesores
consideraron que a manifestación do pasado 4 de maio en
Compostela ía ser un fracaso, debido á total falta de apoio mediá-

tico. Pero unha vez máis a mobilización sobardou ata as previsións máis optimistas.
Pérez Touriño navega entre
mares. Por unha parte o medo a
que o PP os acuse de non saber
outra cousa que porse á cabeza
das manifestacións. Pola outra
está o BNG capitalizando todo o
descontento social. Procurando
un rumo propio Touriño declarou
que, finalizada a campaña electoral, voltará ás mobilizacións de
Nunca Máis e tamén promete
que a súa alternativa vai “facer
realidade o Nunca Máis”.
Plan Galiza
A teima de nacionalistas e socialistas para que non se esqueza a
catástrofe do Prestige pon nervioso ao PP que non quer falar
deso, pero como como non lle
queda outro remedio, deseñou
unha estratexia de ataque. Primeiramente sacan toda a artillería contra o PSOE para recordarlle que non é “inocente” pois estivo 14 anos no Goberno central
e non fixo nada por mudar as
cousas. O mesmo lle recordan
cando falan de infraestruturas e
neste caso van directamente contra Pérez Touriño.
O antídoto anti-Prestige dos
populares é o Plan Galiza. O encargado de explicalo é nada menos que o vicepresidente Mariano Rajoi, que non só dará sete
mítines nesta campña, senón que
se reune cos maiores empresarios para convencelos das vondades da acción gubernamental.
Rajoi está a explicar “medidas realistas e coerentes” con números e prazos de realización,
algúns a máis de dez anos vista.
Pero o diñeiro é o de sempre e os
proxectos os xa prometidos. Os
prazos tampouco se acortan.
Fraga non só segue afirmando que o Prestige non foi unha
catástrofe para Galiza, senón unha benzón e, botando man do refrán, gastado por catro meses de
uso contínuo, afirma que “non
hai mal que por ben non veña”.
Pero no PP non se poñen de acordo sobre o diñeiro do FDAC,
desde Madrid, agás Rajoi, considerano “insuficiente”, desde Galiza afirman que é unha regalía.
Polo que se ve, o Prestige sirve para todos. Pero o escozor,
como o chapapote nas praias, vai
por dentro.♦

Tres campañas nunha
Nestas eleccións municipais hai
tres campañas nunha. Por unha
banda está a estrita campaña municipal. A procura do voto casa a
casa, rúa a rúa, que realiza os candidatos e os militantes partidarios.
Aquí tamén hai que distinguir a
campaña nas grandes cidades, que
semella as únicas que existe mediáticamente, e as campañas no
rural, nas que xogan outros moitos
elementos de sobra coñecidos.
Pola outra PP e PSOE rivalizan nestas eleccións coma dunhas
primarias se tratase, coa vista posta nas xerais do 2004. Tanto é así
que lanzan os seus principais líderes, José María Aznar e Rodríguez
Zapatero á conquista do electorado. A súa situación fai un pouco
atípica esta campaña: Aznar vaise
e Zapatero chega, polo que o so-

cialista non ten contrincante directo con quen medirse. Os resultados consolidarán a Zapatero e decidirán o sustituto de Aznar.
Hai unha terceira campaña, a
do BNG. Os nacionalistas enfocan
estas municipais como unha etapa
máis do seu asalto ao goberno autonómico. As municipais, catro
anos despois de chegar aos gobernos das grandes cidades, preséntanas como o trampolín do cambio
que arelan. Na campaña comparten
protagonismo cos alcaldes, Xosé
Manuel Beiras e Anxo Quintana,
que dá o grande salto á política galega. Aparece como un referente
nacionalista. Pero o BNG aínda ten
sen decidir quen será o seu cabeceira de cartel para as autonómicas.
Sen dúbida que os resultados poden influír na decisión.♦

Ventura Pérez Mariño e Miguel Barros durante o mitin do PSdeG-PSOE en Vigo.

PACO VILABARROS

O PP trata de evitar que a crise do Prestige centre o debate electoral.

PACO VILABARROS

Ser alcalde
Cóntase, e cóntase ben que, nas eleccións
municipais de 1979, un alcalde dos de “toda a vida” foille pedir o voto á casa a un
candidato nacionalista. Foi ben recibido na
cociña, botou un grolo de viño, meteulle o
dente a un chourizo e deixoulles as papeletas a toda a familia, incluido ao seu opoñente.
Este, ao día seguinte, quixo facer o
mesmo co tal candidato a alcalde por UCD.
Chamou á porta da súa casa, na vila. O alcalde perguntoulle que se lle oferecía e, ao
decirlle que lle ía pedir o voto, “en xusta
correspondencia, a súa familia”, armou as
da Tropa da Matanza..
— Fóra, fóra da miña casa. Como es capaz de facerme eso a mín. Se eu son o alcalde. Vaste acordar do día de hoxe e da desvergoña de meterte en política. ¡Hai que estar tolo vir pedir o voto á miña casa! !Que
atrevemento!
O candidato nacionalista tentou expli-

carlle que non era por estoxo, senón todo o
contrario, demostrarlle que o apreciaba,
como ben dixera el cando fora a súa casa,
onde, recordaría, o recibira amigabelmente
como tiña que ser.
O “alcalde” non foi quen de entendelo.
A pista do seu lugar foi a última en levar
chapapote de todo o concello. Ante as demandas dos veciños, a resposta sempre
era a mesma: “que vola arranxen os do
Bloque”.
Coma el, unha grande parte do PP ten
aínda hoxe un sentido patrimonialista das
institucións e, maiormente dos concellos.
A presencia de Xesús Palmou no retiro do
Goberno galego en Laias é só un feito. Que
aínda no PP pervivan 17 alcaldes franquistas, non é casualidade. Que algún alcalde
como o de Cerdedo pida o voto poñendo
unicamente “Vota ao alcalde”, unha evidencia. O relato anterior, ilustrativo e verdadeiro.♦
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O BNG duplicaría a súa representación
a costa do voto tradicional de esquerdas
Vázquez conservaría a maioría pero comezaría a perder apoios
RUBÉN VALVERDE
Francisco Vázquez está en condicións de repetir a maioría absoluta acadada hai catro anos. Sen embargo, a maioría das enquisas publicadas anuncian un cambio de tendencia con respecto aos anteriores comicios. Se ben, o PSOE volve ser o partido máis votado, o BNG será o único partido que creza da corporación. Pode chegar a duplicar a súa representación actual e
a quitarlle votos a Vázquez pola esquerda. O PP, pola súa banda, sufriría unha forte baixada, segundo os inquéritos, ao estar
ocupado o seu “espacio natural” pola figura do actual rexedor.
Vinte anos de goberno de Vázquez, conformaron unha cidade
con luces e sombras. “Unha cidade de cartón-pedra” afirma o
candidato do PP, Rodríguez
Corcoba. Se ben outrora o alcalde podía presumir de grandes
proxectos, o certo é que nos últimos catro anos non foi capaz de
captar fondos para a cidade.
Ademais, na última lexislatura,
tampouco foi quen de arranxar
ningún dos dous grandes problemas da cidade: a carestía da vivenda e os problemas de aparcamento. A Coruña perdeu poboación nos últimos catro anos e viu
aumentado o seu parque móbil,
sen que o concello tomase ningunha iniciativa ao respecto.
Outro aspecto que a oposición lle achaca ao alcalde é a súa
falta de diálogo cos veciños. Se-

mella que o populismo de antano está tornando e convertendo
ao alcalde nunha persoa máis interesada en proxectarse en Madrid que en atender os problemas diarios dos cidadáns. Por
outra banda, o alcalde segue sen
acatar as sentencias do Tribunal
Supremo e do Constitucional sobre a utilización do topónimo
oficial da cidade. Curioso resulta que hai dúas semanas pedise a
disolución do parlamento vasco
por non acatar as sentencias de
estes dous órganos xudiciais.
O PP presenta a un candidato pouco coñecido e cunha valoración baixa. Fernándo Rodríguez Corcoba está a basear a súa
campaña no “diálogo coa cidadanía e nun proxecto esgotado”, que segundo el representa o
actual alcalde. Sen embargo, é

Concelleiros
en anteriores comicios
Concelleiros
PSdeG-PSOE
PP
BNG

Francisco Vázquez.

pouco probábel que tras as eleccións continúe como voceiro do
grupo popular na corporación.
O posto seguramente sexa ocupado por Eduardo Lamas, o exdirector de deportes da Xunta e
home próximo a Augusto César
Lendoiro. Lamas representa intereses contrapostos aos de Váz-

quez, polo que tras as eleccións
pode ser que varíe a postura do
PP no concello e que deixen de
facer unha política continuísta e
pactista con Vázquez. Por outro
lado, hai que ter en conta que
esa política levou ao PP coruñés
á situación de poder perder a
metade da súa representación
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actual no Concello. Gran parte
dos votantes do PP noutros comicios, nas eleccións locais optan por Francisco Vázquez.
Se ben esa situación non preocupaba aos populares ata agora, porque o alcalde lexislaba a
favor dos seus intereses, as eleccións do 25 de maio apuntan a
que o panorama pode cambiar
porque desta vez está tamén en
xogo a Deputación. Institución
para a que ten gran importancia
o resultado da cidade herculina.
Henrique Tello repite como
candidato nas filas do BNG. Os
nacionalistas poden duplicar a
súa representación no consistorio coruñés. Principalmente eses
votos virían dos votantes tradicionais da esquerda que verían
como o proxecto de Vázquez
Continúa na páxina seguinte

Fernando Rodríguez Corcoba, candidato do PP
‘Francisco Vázquez leva vinte anos de goberno de cartón-pedra’
¿Que aspecto destacaría do
seu programa electoral?
O noso gran obxectivo é a
construcción da área metropolitana da Coruña. A nosa cidade ten que ser a gran capital
socioeconómica de Galicia e
para iso precisa dos concellos
limítrofes.
¿Que criticaría da xestión
de Francisco Vázquez?
A falta de diálogo cos veciños e a mala xestión.
¿En que sentido?
Gastou cartos en proxectos
absurdos, como a expo-Paco.
Concedeu licencias municipais
sen consultar a ninguén e guiado polos seus intereses. Non
cobrou as débedas que teñen
contraídas os concellos limítrofes polo abastecemento de auga. Pola contra si pagou todas
as débedas do Concello coruñés cos outros municipios. Se
pagas e non cobras, non podes
dicir que xestionas ben.
O PP coruñés foi acusado
de ter o mesmo programa que
o PSOE. ¿Que diferencias destacaría vostede?
Existen grandes diferencias
entre os programas dos tres
partidos que aspiramos a go-

bernar. Con respecto ao PSOE
podemos dicir que nós queremos unha Coruña aberta e dialogante con todo o mundo.
Vázquez só sabe falar da súa
Coruña.
¿Está a recibir o suficiente
apoio por parte do seu partido? Por exemplo o vicepresidente Raxoi tivo un lapsus hai
dúas semanas afirmando que
o candidato do PP na Coruña
era Paco Vázquez.
Evidentemente foi un lapsus
e unha anécdota. Penso que si
teño o apoio necesario. Estamos
a facer unha campaña na que en
cada acto contamos coa presencia de grandes líderes do Estado
e de Galicia. De feito, o número
17 da lista ocúpao o presidente
da Xunta Manuel Fraga.
As enquisas sitúan a Vázquez no seu teito electoral e
apuntan unha forte caída do
PP...
Son soamente enquisas. O
meu obxectivo é conquistar a alcaldía o día 25. Penso que imos
movernos nun abano entre os 9 e
os 11 concelleiros. Estes votos
virán da gran porcentaxe de indecisos que aínda hai e que se
Continúa na páxina seguinte
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non se corresponde coas políticas que teoricamente defende o
seu partido. Ademais de posicionarse en todos os conflictos a favor do Goberno central e da
Xunta. Un claro exemplo foron
as críticas lanzadas polo alcalde
á Plataforma Nunca Máis e a defensa da actuación do executivo
de Aznar durante a catástrofe do
Prestige. Un apoio que lle devolveu o Goberno dando como
escusa que ningún alcalde aceptaría meter o barco no porto da
cidade, e Francisco Vázquez
menos. Expresión contestada
polo politólogo Xosé Luís Barreiro cun “como se para atracar
un barco nun porto se lle tivera
que pedir permiso a un alcalde
ou este tivese algún poder. Que
lle pregunten ao alcalde de Rota
se acepta que atraquen barcos
con armamento nuclear”.
O que está claro é que tras os
comicios, aínda que Francisco
Vázquez repita maioría absoluta,
o papel da oposición será máis
forte. Ata agora o BNG con tres
concelleiros pouco podía facer
para achegarlle á opinión pública
o tipo de xestión que se estaba
realizando non concello. De non
acadar a maioría absoluta, o alcalde dixo que marcharía para
casa. Algo que é pouco probábel,
pero que cunha porcentaxe de indecisos do 20%, é posíbel.♦

Este periódico dirixiuse, tamén, ao candidato socialista Francisco Vázquez, que
rexeitou responder ás nosas
preguntas.♦

moven entre o 20 e o 30%.
¿Que opinión ten sobre o
uso oficial do galego e a creación dun plano de normalización lingüística?
Eu son partidario dunha cidade bilingüe. Penso que é necesario que cada cidadán se
poida expresar no idioma que
desexe. Non quero entrar agora
en disquisicións sobre o uso da
L da Coruña. O que si que está
claro é que hai que cumprir a
lexislación vixente e respectar
o Estatuto.
¿Cales pensa que son os
grandes problemas da cidade
para os cidadáns?
Francisco Vázquez deseñou
unha cidade con obras de cartón-pedra. A cambio, non deixamos de perder poboación e
peso industrial. A seguridade
cidadá é outro problema e, sobre todo, que Vázquez non se
preocupa por falar cos cidadáns. Non se interesa polos
seus problemas.
¿A actuación de Vázquez
durante a catástrofe do Prestige pode facerlle acaparar votantes do PP?
Penso que os cidadáns votarán sen ter en conta o que pasou
co Prestige e a guerra. Tampouco
lle importarán as posturas de cada partido. Só valorarán os 20
anos de goberno socialista e a
nosa labor como oposición durante todo este tempo. ♦

Henrique Tello, candidato do BNG
‘Vázquez agóchase nunhas siglas
históricas para facer unha política de dereitas’
¿Que destacaría do seu programa?
En primeiro lugar as políticas
urbanísticas e de vivenda. Temos
pensado constituír unha empresa
municipal de vivenda que se encargue de promover vivendas de
protección oficial. Estarían dirixidas a aqueles colectivos con dificultades de acceso. Por iso moitas
irían destinadas ao aluguer. Tamén pretendemos a recuperación
do barrio histórico, para que non
caia na especulación e no abandono. En segundo lugar, faremos
fincapé na promoción económica.
Especialmente coa implantación
na cidade de empresas dedicadas
a novas tecnoloxías. En terceiro
lugar, promoveremos a democracia participativa para que os cidadáns poidan amosar a súa opinión
á hora de elaborar os orzamentos.
Por exemplo, para o primeiro ano
fariamos que os cidadáns puidesen decidir en que gastar seis millóns de euros. En cuarto lugar, faremos unha campaña a prol do
que definimos xenericamente como conquista do benestar social.
Impulsaremos políticas de atención aos maiores, ás mulleres maltratadas, aos novos... políticas de
deporte e cultura...
¿En que se diferencian estas políticas das que leva o
PSOE no seu programa?
Pretendemos promover programas e actividades non só pola
vía da subvención. Queremos
que a cidadanía tome a iniciativa
e que participe nos programas
porque eles son os que coñecen
mellor cada situación concreta.
¿Cal considera que é o
principal problema dos cidadáns?
En primeiro lugar a vivenda.
A xente ten que marchar da cidade pola política especulativa
que levou a cabo o alcalde ao
longo destes 20 anos. Elaborou
un plano urbanístico que encareceu o prezo do solo e da vivenda. Outro gran problema é o do
tráfico e dos aparcadoiros. Nós
pretendemos diminuír en 50.000
o número de vehículos que a
diario transitan pola cidade.
¿De que maneira?
Mellorando o servicio de
transporte público. Poñendo
máis autobuses e máis baratos.
tamén pretendemos construír
aparcadoiros disuasorios nos
arredores da cidade para aqueles que se despracen en vehículo dende outras vilas. Outra
prioridade será chegar a un
acordo con Renfe para poñer en
marcha un tren de cercanías.
¿Que criticaría da xestión
de Vázquez nesta última lexislatura?
Os cidadáns xa están acostumados a que Vázquez faga sempre as mesmas promesas e logo
non cumpra nada do que di. Fixo
unha Coruña de dúas velocidades. Levou a cabo políticas que

A. PANARO

favoreceron a unha pequena oligarquía moi influínte. Por outro
lado, esqueceuse de dotar á cidade de servicios para os cidadáns
normais e para os máis desfavorecidos. Amparándose nunhas siglas históricas levou a cabo unha
política de dereitas. Abandonou a
súa sorte as empresas emblemáticas da cidade, como o porto, Santa Bárbara ou Tabacalera. Tamén
está facendo cada vez máis unha
política autoritaria que deixa de
lado os cidadáns. Non dialoga
coa xente e esa é a principal queixa que che trasladan os veciños.
As últimas enquisas publicadas sitúan a Vázquez cunha
maioría absoluta e unha subida de votos por parte do BNG.
Os poderes fácticos teñen un
grande interese en amosar que
non existe batalla na Coruña e
que hai un gran inmobilismo.
Pero penso que o importante é
ver como por primeira vez se
amosa o declive do proxecto
Vázquez, xa que non se trata
doutra cousa que dun proxecto
persoal. Ese descenso supón unha traxedia para el. Por outro lado, vese que o BNG vai ocupar
un espacio que nunca tivo na cidade. Chegaremos aos 21.000
votos, triplicando o número acadado nos primeiros comicios.
Esta dimensión social colócanos por primeira vez como unha
alternativa clara a Vázquez.

¿Non hai ningunha capacidade de entendemento co
actual alcalde?
Vázquez represéntase a si
mesmo. Ata agora os seus resultados foron bos e o PSOE deixouno actuar. A súa teima contra
o nacionalismo e contra o BNG
venlle, en parte, porque sabe que
nós representamos unha política
de participación e de defensa de
todos os sectores, incluídos os
menos favorecidos, que el non
acepta. Somos unha ameaza para o seu proxecto particular.
¿A relación persoal é tamén mala?
Ao alcalde gústalle moito a
descualificación e a crispación.
En campaña electoral aínda tensa máis as relacións humanas.
Toma calquera crítica en ton
persoal e non sabe aceptalas.
A Coruña é a única cidade
galega sen plano de normalización lingüística...
Non só iso, senón que é a
única que ten un alcalde que
non respecta a legalidade vixente. Quen incumpre a legalidade é un delincuente. Non entendo como a xustiza é incapaz
de facerlle cumprir o que dita,
cando noutros casos funciona
con tanta rapidez. Tampouco
entendo como non interveñen
os poderes do Estado ou da
Xunta. O BNG conseguiu logros concretos, como que can-

do llo reclamamos nos envíen a
documentación bilingüe. A postura de Vázquez xa non é só intransixente, senón que tamén
peca de falta de cultura. Manter
nomes de rúas con topónimos
que xa foron recuperados como
a avenida de Arteijo, é incríbel.
¿Pode variar o papel da
oposición a partir desta lexislatura, co ascenso do BNG e
o cambio de actitude que parece que está tomando o PP
na cidade?
O papel do PP penso que é
puramente electoral. Leva toda
a vida en connivencia con Vázquez, practicando unha política
de seguidismo. Os únicos que
temos feito oposición fomos
nós. O que si que cambiará será
o noso poder porque non é o
mesmo ter tres concelleiros que
ter seis ou máis. A xente de esquerdas vaino votar porque ten
a esperanza de que se lle poida
plantar cara a Vázquez dende
unha situación máis favorábel.
¿Prexudicará a Vázquez a
súa postura no caso Prestige?
Confío en que si. Encargouse de lavarlle a cara ao goberno
e de facerlle publicidade. Quero
dicirlle á verdadeira xente de
esquerdas que Vázquez é o alcalde da dereita, aínda que se
agoche detrás doutas siglas. Os
propios dirixentes do PP así o
recoñecen.♦

Felipe González

Hai vinte anos, os
políticos comezaban
os mitins dirixíndose
ao “pobo”. Hai dez
ese termo caera en
desuso, soaba a
revolución rusa. Os
políticos comezaron a
dirixirse aos
“cidadáns”. Pero
estoutro termo tamén
caeu en desuso, soaba
a revolución francesa.
Agora diríxense aos
“veciños e veciñas”.
¿Que expresión nos
deparará o futuro?
O conselleiro Núñez
Feixóo está a cortar
fitas. En Chantada
asinou o convenio de
remodelación da praza
de Santa Ana, unha
das máis simbólicas da
vila. Non tería maior
importancia se non fose
porque o mesmo acto
xa o protagonizou
Cuíña en tres ocasións.
De feito a parada de
taxis xa fora retirada
do lugar hai catro
anos, o quiosque hai
cinco e a fonte hai seis.
A consigna do PP debe
ser: sen presa pero sen
pausa.
A Maite Fernández,
ex-PP e agora
candidata
independente por
Vigo, non a queren
nos debates, porque
vai contando como
Soto lle ofreceu o
segundo posto na lista
e a concellería de
Urbanismo, previo
pacto co PP.
Só o 6% dos
afectados pola
pneumonía chinesa
falecen. Unha
proporción
suficientemente grave,
pero non máis que a
legionella que de
cando en vez sae
dalgún ventilador do
Levante. Ademais, o
número de mortes
quizá deba ser

G

aliza, transcorridos doce anos dende a
transferencia das competencias sanitarias, aínda non conta cunha lei de ordenación sanitaria. O noso sistema sanitario
esta pendente de definir, e o debate debe centrarse en como asegurar para o século XXI
unha sanidade como valor social e non só como sistema de prestación de servicios. Segundo a Lei Xeral de Sanidade (LXS) queda por
definir que é o que integra o sistema de saúde
e como debe organizarse o que realmente dá
soporte á estrutura do sistema sanitario público. Desde esta perspectiva urxe a elaboración
dunha Lei de Ordenación Sanitaria de Galiza
(LOSGA), que organice o dereito á protección
da saúde segundo a carta de dereitos fundamentais da Unión Europea, para dar unha protección e garantías efectivas que estean orientadas a abordar e resolver os problemas que
afectan o sistema sanitario galego.
Os sistemas de protección social deben garantir a accesibilidade, a calidade e a sostenibilidade financeira da asistencia sanitaria, xa que
actualmente o SERGAS cubre as continxencias
por enfermidade, pero non a atención ás dependencias (vellez) que son o gran reto de futuro
que debemos resolver. Para iso é necesario contar coa opinión dos cidadáns e dos profesionais
sanitarios, e é recomendábel procurar o maior
consenso social e político, xa que estamos a falar dunha lei vital para afrontar os problemas da
sanidade galega e situarnos con capacidade para resolver as necesidades de saúde da poboación. A responsabilidade fundamental recae no
grupo político gobernante, xa que debe ser capaz de aglutinar os mellores profesionais sanitarios, técnicos da administración sanitaria, sindicatos, grupos políticos, para lograr un consenso nun tema tan transcendental para o futuro da protección social na Galiza.
Durante os últimos anos houbo varios intentos para elaborar esta lei, pero todos eles fracasaron por nacer sen o consenso social e político
necesario. En agosto do ano 1998 o actual Conselleiro presenta un anteproxecto que finalmente foi retirado e non chegou a ser debatido no
Parlamento. O actual anteproxecto de Lei de
Ordenación Sanitaria Galega (LOSGA) elaborado pola Consellería de Sanidade, preséntaselle e
pídese a opinión de grupos profesionais e sindicatos en pleno período de vacacións (agosto
2002), e transcorridos catro meses desde a súa
presentación oficial ven de ser entregado ao
Parlamento. Non se busca ningunha fórmula de
entendemento cos traballadores sanitarios e as
súas asociación profesionais e memo mostran
certo grao de indignación cando os Colexios de
médicos de Galiza emitiron un informe moi critico co actual anteproxecto de lei. Previamente
o Defensor do Pobo xa criticara no seu informe
o modelo de xestión indirecta (Instituto Galego
de Medicina Técnica-MEDTEC, Servicios de Urxencias do 061) e o Consello de Contas demostrou que estas fórmulas de xestión que se introducen no anteproxecto de lei, no melloran a
eficiencia, o custo ou a calidade dos servicios
sanitarios. Polo tanto, a grandes rasgos podemos afirmar que o actual borrador do anteproxecto de lei vai destinado a privatizar a asistencia sanitaria publica, favorecer os grupos em-

Ordenar a sanidade
S. LÓPEZ ÁLVAREZ

Doce anos despois de transferidas as competencias sanitarias, Galiza aínda non conta cunha lei de ordenamento
do sector. O actual proxecto de lei, en estudo, non resolverá, segundo o autor, os problemas da sanidade galega.
presariais afíns e suprimir dereitos laborais de
profesionais e traballadores sanitarios.
O informe do Consello Económico e Social
(CES) cuestiona aspectos claves do texto do actual anteproxecto, como a integración de centros privados na rede sanitaria publica, a consolidación de entidades con personalidade xurídica propia como fundacións ou MEDTEC ou a
fórmula do copago na asistencia sociosanitaria.
O informe mantén o que dí a LXS, que a sanidade privada debe manter o carácter complementario da publica, e só debemos acudir a ela
cando as necesidades asistenciais o xustifiquen.
No sistema sanitario galego existen múltiples evidencias do distanciamento entre oferta
e demanda de servicios sanitarios, pero incluso
dende a perspectiva de adecuar as prestacións
sanitarias ás disponibilidades económicas do
sistema, é necesario articular unha lei que responda a definición territorial de Galiza (equilibrar o acceso á tecnoloxía en todas as áreas de
saúde, xa que hai diferencias importantes entre
provincias ), sirva para mellorar as deficiencias
de accesibilidade ao sistema público de saúde,
avance na distribución adecuada dos recursos e
na coordinación de tódolos dispositivos sanitarios para mellorar a calidade dos servicios protexendo e mellorando a saúde de tódolos cidadáns, e incluíndo a atención sociosanitaria das
persoas dependentes. A fórmula do copago na
atención sociosanitaria non é admisible, xa que
a LXS dí “todos os españois teñen dereito a
asistencia sanitaria a cargo do sector publico”,
o Pacto de Toledo (ano 2000) recoñece que o financiamento é totalmente con cargo aos impostos que pagamos, polo tanto debemos rexeitar totalmente a posibilidade do copago, xa que
esa fórmula rompe o principio de gratuidade e
equidade efectiva que rexe as prestacións do
Servicio Nacional de Saúde e agudiza a situación de doentes de contextos socioeconómicos
débiles (doentes crónicos ou dependentes).
■ ORZAMENTO BAIXO. Na Galiza a porcentaxe do PIB dedicado á sanidade é dos
máis baixos dos países da Unión Europea, situación agravada pola paralización de orzamentos sanitarios (obxectivo déficit cero), a
redución dos investimentos, aumentando só
de maneira significativa os gastos derivados
do gasto farmacéutico e de concertos con
centros privados. O modelo de sanidade mixta de asistencia sanitaria recollido no anteproxecto de lei, só beneficia aos centros privados, porque sitúaos ao mesmo nivel que a sa-

nidade pública e permítelle acceder a fondos
públicos sen trabas, cando os seus medios son
moito menores que os da sanidade pública.

ANA PILLADO
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Polo tanto pódese afirmar que a LOSGA crea
moitas dúbidas nos profesionais que traballamos na sanidade e non dá respostas a ningún
dos problemas graves que ten a sanidade galega. Son inaceptábeis as deficiencias de accesibilidade (listas de espera), non existe a libre
elección de médico nin de centro sanitario, enfoca as relacións laborais aumentando a discrecionalidade dos xerentes e empeorando as condicións de traballo, despreocupándose de buscar medios de incentivación profesional. Sen
dúbida, este modo de dirixir terá consecuencias
na calidade da asistencia. Asemade, introduce
confusión tanto para os profesionais como para
os usuarios na diferenciación do que é privado
e público. No lugar de camiñar cara a unha clarificación das funcións da sanidade pública e da
privada, aquí mestúrase todo e todo é posíbel se
este anteproxecto é aprobado.
Introdúcense dúas figuras que poderían
ser interesantes, o Valedor do Usuario e as
entidades de participación cidadá. A figura
do Valedor nace desacreditada, xa que malamente vai valer aos doentes cando é nomeado e cesado polo propio Conselleiro de Sanidade e as entidades de participación cidadán

Cartas

O lapis en galego
Somos o alumnado de 3º e 4º da
ESO do CPI Eusebio Lorenzo
Baleirón, de Dodro. O pasado 8
de maio tiñamos prevista unha
saída didáctica a Santiago para
acudir, entre outros lugares, ao
cine, e ver a película recén estrenada: O lapis do carpinteiro.
Imaxinen a nosa sorpresa cando nos comunicaron que desta película só había dúas copias dobradas
ao galego, e ningunha en Santiago.
Non podiamos comprender como a
cidadanía galega non podía acudir
aos cines das nosas vilas e cidades
para ver, na nosa lingua, un filme
baseado na obra dun afamado escritor galego: Manuel Rivas. Así

pois, ese día, decidimos non acudir
ao cine, porque non queriamos conformarnos con ver unha historia da
Galicia narrada en castelán, e escoitar actores galegos falando unha
lingua diferente da nosa.
Entristécenos bastante ver que
feitos como este acaban pouco a
pouco cunha lingua enxebre que
enche as bocas de persoas que
vén suplantada a súa lingua polo
castelán. Esta carta é o único que
podemos facer nós para defender
a lingua que nos viu nacer; só
queriamos reclamar os dereitos
do idioma que falamos e que, ante todo, seguiremos a defender.♦
ADRIANA SÓÑORA BUSTELO E
38 ALUMNOS/AS MÁIS DO
COLEXIO DE DODRO

Nota: Desde hai varios dias
circula unha terceira copia en galego de O lapis do carpinteiro.
Exhíbese nos cines Valle-Inclán
de Compostela.

O deporte en Vigo
Ao longo de moitísimos anos Vigo
foi unha cidade onde a práctica do
deporte estaba case que limitada ás
competicións organizadas polas
distintas federacións. Excepcións
puntuais, como o fútbol de praias,
foron apostas persoais de cidadáns
comprometidos (neste caso Leri),
pero escasamente apoiados dende
as institucións municipais. Dende
que o BNG asumiu as funcións de
goberno desta cidade, a situación

mudou radicalmente. A concellería
dirixida por Santiago Domínguez
impulsou programas básicos, aletargados ata entón, como “Vigo en
Xogo”, incorporou o deporte ao lecer nocturno, incluíndo por exemplo clases de loita tradicional brasileira “capoeira” no programa das
“Noites Vivas”, patrocinou carreiras populares, voltas cicloturistas e
moitísimas outras actividades para
todo o mundo. Non menos importante é o apoio ofrecido dende o
concello a deportes de elite minoritarios, pero non por iso menos importantes que os chamados “deportes de masas”. Cabe destacar por
riba de todo o pulo incondicional
ao trofeo Cidade de Vigo de Hípica, xa con dúas probas do campio-
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xa figuraban na anterior Lei, pero en once
anos non se constituiu ningún destes órganos de participación. Non son do agrado
da Consellería de Sanidade, cando é seguro que, de terse creado, o control democrático que exercerían produciría un
maior esforzo dos xestores pola calidade,
pola redución das listas de espera e a humanización da asistencia.
Os defensores do sistema público de saúde queremos reforzalo, clarificar as súas
funcións e a diferenciación entre ámbito
privado e público da actuación sanitaria, e
dotalo tanto de garantías de calidade técnica como de garantías de participación e
control da cidadanía.
Colexios de médicos, sindicatos, a
asociación de defensa da sanidade pública
e a de médicos de familia mostraron a súa
desconformidade con este proxecto. Ningunha entidade, salvo algún empresario
ou director de clínicas privadas, o apoiou
publicamente. Os defensores da sanidade
publica pídenlle ao actual goberno da
Xunta de Galiza que retire este anteproxecto e inicie un debate para lograr unha
lei consensuada e que poida resolver os
actuais e futuros problemas asistenciais e
sociosanitarios dos galegos e galegas.
É necesario e urxente unha lei de ordenación sanitaria, pero non así, ademais dita
lei debe recoller unha nova definición de
saúde, xa que a definición clásica (estado
completo de benestar físico, mental e social), non fala de problemas fundamentais
do século XXI, como o medio ambiente ou
atención sociosanitaria. Polo tanto é necesario que na lei se fale de saúde como estado de completo benestar físico, mental, social e ecolóxico, e non soamente como ausencia de enfermidades. Dita lei debe cubrir
non só as continxencias derivadas da enfermidade, senón tamén a atención á dependencias. A Comisión da Comunidade Europea, xa se pronunciou e afirma “a existencia dunha protección de calidade contra o
risco de enfermidade e dependencia é un logro que hai que protexer e adaptalo ós novos tempos”, polo que a lei debe enmarcarse neses principios, tendo presente o envellecemento da poboación, por eso é necesario adoptar medidas desde os poderes públicos para asegurar de forma universal o
acceso á atención sociosanitaria e a súa sostenibilidade financeira.
En resumo, este proxecto de lei non dá
solucións aos problemas da sanidade galega (escaseza de financiamento, mala xestión e distribución dos recursos existentes,
nula xestión das listas de espera, desigualdades asistenciais entre zonas) senón que
traería consecuencias desastrosas para o
sector público, xa que crea mecanismos para desviar diñeiro público a empresas privadas con ánimo de lucro, deteriora as condicións laborais dos traballadores sanitarios e
suprime a gratuidade da atención sociosanitaria (doentes crónicos e discapacitados).♦

Avilés
XESÚS REDONDO ABUÍN

Antón Avilés de Taramancos, de vivir hoxe, andaría disgustado polos recantos de Noia a causa do Prestige e a guerra.
Cada vez que os furtivos do wólscoitei unha vez a Avilés.
ver
fram de Sanfíns oían “¡agüeca, O
Unha vez. Era Día das LeMarelo!”, pés para qué vos quero.
tras Galegas. Era no Paseo
se as urnas
Todos. Non era cuestión de comCentral da Alameda. A ceo aberto.
pañóns. Era cuestión de correr toDeclamaba el un poema. Aposto
din
por
fin
dos os riscos antes de caer nas
un ollo que o poema era seu. Tranquilamente. Sei que o ollo non o o domingo 25 mans daquel caín. Por iso Avilés
rinchaba os dentes cada vez que
perdo. Poema que non memoricei.
Desgraciadamente. Nin sequera o que Avilés e falaba daquel bicho. Daquel mal
Eu mesmo levo desde ensei agora se o poema era en prosa
nós, todos nós, bicho.
tón a súa pésima pinta comigo.
ou era en verso. Sí reteño como se
fose hoxe mesmo a súa elocuennecesitamos Tiña eu seis anos. Pois non se me
despinta. Imposíbel. Cómo ía
cia torrenteira. E a súa solvencia
oír”
despintárselle a Avilés sendo Avipoética. Vomitaba conceptos a calés como era e sendo de alí. Avineiro cheo. Conceptos que queilés non ía de neutral pola vida.
maban coma ferros candentes todos eles. Colléranse eles por onde se collesen. Tomaba partido. Seguro que estes días anda
Eran conceptos recios. E mestroea máis non coma nós maldicindo polas esquinas aos fillos
poder cada xesto seu. Era un discurso vivísi- da puta que vestiron de crespón o verdor cinmo. Rotundo. Descriptivo. Describía a divi- guido de Galicia. Cagándose na puta que os fisión da sociedade en clases a trazos límpidos. xo. E triscando cos dentes cada sílaba do nome
Enxoitos de tiquismiquis. Usando como cadro do siniestro saurio de Manatí. O día que cuspiu
sinóptico o propio Paseo Central da Alameda. o breu sobre todos nós o Prestige, lavou as
Aquel día veu a dicir algo así: pola esquerda mans, vistiu a canana, colleu a escopeta e foiían os fillos de Breogán, pola dereita os chu- se de cacería. E nós a velas vir. Ás veces chopatintas, polo medio os fillos da puta. Non é li- ra. Ou fai que chora. Que tén que ser por forza
teral a cita. Sí son súas as últimas seis sílabas. bágaos de cocodrilo. Pois non se explica. AviNon miñas. Xuro que as silabeou coa mesma lés trina polas esquinas de por alí. Fixo. Igual
mala hostia coa que silabeaba O-Ma-re-lo. que nós trinamos polas esquinas de por aquí.
Triscaba cos dentes cada sílaba. O Marelo era Igualiño. E pregúntase el e preguntámonos nós
un cabrón de garda civil. Un cabrón que fixo o que cándo se librará de tan mala sombra Galiagosto co estraperlo. A golpe de mosquetón. cia. A ver se as urnas din por fin o día 25 o que
Escantillaba ósos a culatazo limpo igual que os Avilés e nós, todos nós, necesitamos oír. Será
canteiros escantillaban as pedras cos picos. o intre de poder dicir albízaras.♦
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Xosé Lois

S. LÓPEZ ÁLVAREZ é médico

Correo electrónico: info@anosaterra.com

nato do mundo celebradas na nosa
cidade. Non menos importante é a
magnífica e pioneira idea do “Carné de Siareiro”, creado para apoiar
a deportes como o baloncesto, voleibol, hockey, balonmán, etc... e
facilitándolles aos afeccionados o
acceso a todos cun só carné. Punto
e á parte precisa a creación da Fundación Vigo en deporte (vide) que,
unida á Asociación Deporte Base
de Vigo, non só parten do concello,
senón que a través del implica ás
máis importantes empresas da cidade (Caixanova, Citroën e Pescanova) no financiamento e patrocinio de clubs de elite e base do noso contorno e a utilización das instalacións deportivas por calquera
cidadán. Tamén o máximo repre-

sentante do noso deporte, o Celta,
estase a ver favorecido polo traballo deste goberno, decidido a dotar
ós abonados e simpatizantes desta
Sociedade Anónima Deportiva
dun novo estadio máis cómodo e
moderno, en sintonía coas necesidades do barrio en que se sitúa e

Fé de erros
Un lapsus provocou que no
número anterior deste periódico (páxina 6) lle atribuísemos unha operación de beizos
de salchicha a Gwyneth Paltrow, cando en realidade nos
referiamos a Meg Ryan.♦

tendo en conta as industrias próximas, libre de especulacións e cumprindo escrupulosamente a legalidade tanto urbanística como social.
Por todo isto quero felicitar o Sr.
Domínguez e a seu equipo, polo
traballo desenvolvido nestes catro
anos e desexando que dispoña doutros catro máis para acadar os obxectivos que o deporte desta cidade merece.♦
XOSÉ ANTÓN FERRÓN VENTOSO
(VIGO)

Cabeciña
Non chego a acertar en que grupo
estou situado, dada a gran cantidade de insultos con que os dirixentes

políticos con cargos públicos acostuman a dirixirse aos cidadáns: separatistas, basura, atrasados, desleais, antipatriotas, rancios, caducos,... É triste termos que aturar a
estas persoas que viven tan ben dos
nosos impostos, algo que lles esquece ao chegar ao poder.
Non lle abonda co control que
exercen sobre medios, empresas
varias e certos sectores e colctivos
sociais. Tamén pretenden que todo
o que respire esteña baixo o seu dominio. teño claro que non estou
disposto a axudar a pagar un soldo
a uns políticos que tanto a min como á miña familia nos insultan e
minten todos os días.♦
LUÍS CHAPELA BERMÚDEZ
(MOAÑA)

relacionado co
número de habitantes.
Hai quen di que
detrás de tanta
mascarilla chinesa
(algunha de marca:
burberry) está se
cadra o perigo
amarelo, moi de moda
nos cincuenta e o
crecemento económico
do 9% do primeiro
trimestre, alarmante
nun dos poucos países
que quedan sen bases
da US Air Force.
Entre as vítimas do
11-S habería que
contar o movemento
antiglobalización, que
se non está morto, está
ben maliño.
Na prensa
norteamericana
publican entrevistas
cos seus soldados no
Irak. Un di:
“cazabámolos como a
moscas”. Outro, máis
locuaz, afirma: “a súa
relixión dilles que se
morren en combate
van ao paraiso, nós o
único que fixemos foi
axudarlles a
conseguilo”. Pois vaia
idea que teñen os
ianquis de respetar os
dereitos humanos.
Moitas persoas din:
“Eu non falo galego,
porque fun educado en
castelán”. En cambio
ninguén di: “Eu non
falo castelán porque
fun educado en
galego. Do que se
deduce que educar en
castelán provoca un
atraso na aprendizaxe
doutros idiomas. ¿Ou
non é esa a
explicación?
Rodríguez Ibarra, o
luns 12 e o martes 13,
na SER: “Estou en
contra dos
nacionalismos porque
España necesita
territorio”. Debía estar
parafraseando o
xeneral Custer.
Faltoulle a proposta de
meter os indios
nacionalistas en
reservas. ♦
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¡Oé!
BIEITO IGLESIAS

Un crego absolve, en pleno Paseo de la Castellana, a un mozo ao que acaba
de confesar despois de que este llo pedira espontaneamente.

O Papa e
as bandeiras
españolas
O escritor Quim Monzó
lembra en La Vanguardia (5
de maio) a visita do Papa e
os seus comentarios sobre o
nacionalismo: “O Papa condenou onte o nacionalismo
exasperado, pero –coma se
oisen chover– a súa materialización simbólica está hoxe
por todas partes. Nas camisetas, nos chandais da selección española de fútbol, nos
colos dos polos ou sobre os
ombreiros, en forma de chal
rojigualda... É tal a demanda
que instalaron postos espontáneos de venda de bandeiras españolas nos que un pode escoller a variante que
prefira: con escudo constitucional, sen escudo constitucional, coa palabra “ESPAÑA” escrita en negro, ou
co touro que –sen nos mover
do reino animal– acabou por
subtituir á aguia no imaxinario españolista. Hai moitísimas bandeiras con touro, e
camisetas, e pancartas. Daría para uns cantos estudios
de psicoloxía e semiótica
político-sociais saber cómo
relacionan o touro e os seus
collóns co apostolado católico. Porque, para remachar o
cravo, tamén hai pancartas
nesa mesma liña tauromáquica: ¡Papa, toureiro!”.♦

rio que hai un plano, que é
un plano excelente, que lles
sae moi apañado e que todos
son vantaxes: de cada tres
euros que hai que poñer para
paliar as consecuencias dunha catástrofe que se inventaron a prensa, o BNG e os radicais de Nunca Máis, un
euro poñémolo nós, en metálico e cóntante e soante”.♦

O peneuvista
Anasagasti
na homenaxe
ao comunista
Grimau
Iñaki Anasagasti escribe en
Deia (11 de maio) un artigo
dedicado a Julián Grimau:
“O mércores á noite tiñamos
dúas opcións: ir ao Ritz á
presentación do libro de Isabel San Sebastián, Los años
de plomo, acto no que interviñeron Mayor Oreja, Múgica, Barrera e Vidal
Abarca, ou presentarnos no
Auditorio de CC OO onde se
celebraba unha homenaxe a
Julián Grimau no 40 cabodano do seu fusilamento. ¿E
Iñaki Anasagasti.

Un tercio
dos danos
do ‘Prestige’
páganos
os galegos
O politólogo e comentarista
Antón Losada escribe en
La Opinión (14 de maio) sobre o Plano Galicia. “Van
gastados, afirma, trescentos
e pico millóns de euros en
subsanar os efectos dunha
marea negra que nunca chegou a existir oficialmente.
Dese montante, 107 millóns
de euros saen das arcas da
Xunta de Galiza, dos cartos
das galegas e dos galegos.
¿Cómo se pode sequera ninguén atrever a negar a realidade evidente de que Madrid ten un plano? É palma-

ENTRE OS ROXOS OS
NACIONALISTAS E O PACIFISTAS ESTA
EN PERIGO A UNIDADE
DE ESPAÑA

qué fixemos? Collemos as
numerosas invitacións que
recibiramos para o acto do
Ritz, xunto a un anónimo no
que me chamaban lixo terrorista e botámolos á papeleira. Coas mesmas tomamos o
portante e fúmonos todos ao
acto en homenaxe dun comunista fusilado. Desde logo, a nosa presencia impactou e sentímonos moi cómodos vendo como existe un
renacer da recuperación
dunha memoria interesadamente esquecida.
O auditorium estaba
cheo. Comenza a renacer un
interese por falar do franquismo e do que supuxo. Por
exemplo, o fusilamento en
1963 do comunista Julián
Grimau, fusilado por decisión dun Consello de Ministros presidido por Franco,
pero no que se atopaban
Manuel Fraga e Castiella.
O Fraga de Gasteiz e o das
mans luxadas de sangue é o
presidente de honra do PP
que nunca condenou estes
feitos, nin abxurou daquela
ditadura. Lembrábao Solé
Tura nun vídeo cando narrou cómo na Radio Pirenaica que transmitía desde Bucarest decidiu durante dúas
semanas ler todos os días os
nomes de todos aqueles ministros e a continuación describilos como asesinos.
No acto estaba Alejandro Rebollo, quen fora portavoz do CDS en tempos do
naufraxio de Suárez e que
naqueles nefandos días foi
avogado defensor de Grimau tendo sofrido o estremecemento de acompañar a
Grimau ao seu fusilamento e
tiro de gracia nunha noite
pecha da que lembraba a expresión dos seus ollos.
Ao rematar o acto e ser
cantada a Internacional saudamos a moitos republicanos, ao que vende esas bandeiras por todo o Estado, ao
que comentaba que estivo
no funeral de Ormazabal, a
Frutos, a Alcaraz, a Marcelino Camacho, a Llamazares, á filla da Pasionaria
e a moitos comunistas de
boa lei que se resisten a deixar na cuneta unha historia
de loita e sofremento. O rojo-separatismo de Franco
como eixo do mal. Só nós
estivemos na homenaxe do
fusilado Grimau, entre outros por Fraga, para honrar a
un home decente”.♦
¡SE O SABEREI
EU. QUE FUN O QUE SE
CARGOU
A UNIDADE DE EUROPA!

KAP / La Vanguardia (Luns, 5 de maio de 2003)

A

beleza é o domingo da humanidade, sentenciou Schlegel,
porque o alemao ignoraba o carrusel desportivo. Os domingos de misa preceptiva no templo ou no estadio, de estampida de urbanitas cara as segundas residencias campestres, teñen un
punto de invencible melancolía malia o seu carácter –que se
agradece– de tregua laboral. Sen embargo, o pasado fin de semana
foi pra min belo e alegre como unhas castañolas (como unha mañá
de perdices, que diría Otero Pedrayo e meu pai cazador). O sábado
acudín a Noia á entrega dun premio literario colocado baixo dúas
magníficas advocaciós: Avilés e aventura. Tal galardón
correspondeu ex aequo a un antigo e admirado amigo –Agrelo– e a
Francisco A. Vidal, colaborador deste semanario. Despois do acto
solemne comín nun restaurante que visitou Mick Jagger cando veu
actuar a Santiago: vieira, peixe, flan (Satisfaction). O domingo, vaise o Barça e gaña a Euroliga de baloncesto. Un devanceiro meu,
Clemente Castrelo, carabineiro en Figueras, casou cunha Casilda
Comas, pero non son culé en memoria desa remotísima tataravoa.
De facto, a miña estirpe, por labrega, pouca inclinación sentiu polo
desporto. Os camponeses de todas partes tiran antes polas bucólicas
de Virxilio que polas odas olímpicas de Píndaro. Son barcelonista
por levarlle a contraria ó pobo galego, abrumadoramente merengue.
Cando gaña o Barça ou perde o Madrid, a xente pinta a cana verde,
acora de frustración, dalle un mal, o corazón de España (e da Galiza) sangra. Eu báñome voluptuosamente nesa rabia das multitudes.
Un comportamento raro e arriscado. Estraño (strange) rima en
inglés con perigo (danger). En verdade, son palabras que van
acamboadas en tódolos idiomas.♦

Ourense

Sapos xudiciais
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

Dúas sentencias xudicias, coñecidas en
plena campaña electoral, deixan en entredito decisións de Cabezas e Baltar.
Dúas sentencias xudiciais deixaron en mal lugar a Concello e Deputación nos últimos días. Por unha banda, o Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia (TSXG) vén
de desautorizar ao alcalde, Manuel Cabezas, na decisión de impedir ao concelleiro Manuel Salgueiro Tizón formar parte do
Grupo Mixto con dereito a intervir en plenos e comisións. A resolución ten máis importancia que a
deste caso particular porque establece un precedente para futuras
lexislaturas en toda Galicia.
A petición de Salgueiro produciuse despois do seu abandono
do Grupo Socialista que lideraba
Antonio Troitiño. Ambos foran
anteriormente suspendidos de
militancia no PSdeG. O empeño
de Troitiño por evitar que o seu
ex compañeiro de grupo falase
nos plenos foi exactamente o
contrario que empregou para si
mesmo na Deputación, na que se
aplicou o criterio máis razoábel.
Sen embargo, o secretario municipal, Mariano Rodríguez, amparouse na Lei de Réxime Local de
Galicia para considerar ilegal a
creación dun grupo que, nun primeiro momento, o alcalde permitira constituír. O TSXG deixa
ben claro que coa decisión adoptada polo Concello vulnérase o
artigo 23 da Constitución.
Manuel Salgueiro dixo que
estudia a presentación dunha
querela contra o secretario por
prevaricación e lembrou as peculiaridades do personaxe, como a
aperta que deu a Xosé Luís Baltar o día que se constituiu a primeira corporación presidida por
Cabezas Enríquez. Pero máis recentemente, admitiu nun pleno a
súa proximidade ideolóxica ao

Partido Popular. Mariano Rodriguez está imputado, ademais, no
coñecido como “Caso Tabarés”
por falsificación en documento
público nunha operación urbanística. Contrario á aprobación
do Plan Xeral de Ordenación
Municipal, cambiou de opinión
–segundo Salgueiro–, tras dunha
misteriosa e urxente entrevista
con Fraga Iribarne.
A outra sentencia foi do Xulgado de Intrucción nº 3 da capital, do que é titular o irreductíbel
Olegario Somoza. Segundo a súa
resolución, a Deputación de Ourense incorre en “competencia
desleal” porque nas súas instalacións do Pazo dos Deportes ofrece clases de aeróbic, aparatos ou
instalacións de musculación ou
fitnees, ademais de fit-bike, power dumblel, hidromasaxe, sauna, baños de vapor e raios UVA.
Segundo o xuíz, os prezos que se
recollen no folleto “son irrisorios
se os comparamos con cualquera
ximnasio da provincia”. Engade
que “os prezos oferecidos pola
Deputación difiren notabelmente
dos que calquera ximnasio privado pode oferecer, so pena de incorrer en perdas que irremediabelmente os levaría á ruína”. A
Deputación recorreu a sentencia,
a pesar de que o xuíz destaca nos
seus fundamentos outro auto do
Tribunal Superior de Valencia
que sinala que a tarefa básica da
administración vén sendo a promoción e desenvolvemento do
deporte, pero que o aeróbic “non
reviste un interese público que,
hoxe por hoxe, poida xustificar
unha promoción pública, máxime cando xa existe unha iniciativa privada que desenvolve esa
actividade”.♦
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Os valores
da señora
Rice
X.L. FRANCO GRANDE

O

certo é que, diante dalgunhas manifestacións
de Condoleeza Rice,
un non sabe se nos toma a
todos por parvos, se ela será a
parva ou se todo –o mundo enteiro– é unha parvada. Pois un
non sabe que pensar cando
afirma que “España
demostrou que non ten por
que haber ningunha tensión
entre a UE e a Alianza Atlántica, porque os valores de
ámbalas dúas institucións son
idénticos” A verdade é que España demostrou o contrario, e
non é certo que compartámolos mesmo valores.
A estas alturas do proceso,
ben sabido é de todos que España se significou por todo o
contrario do que manifesta Rice, e axudou a que se producise unha fenda moi clara entre
a UE e os EE.UU. E tamén é
claro que uns e outros
distamos moito de compartilos mesmos valores, pois unha
cousa é que estes formen parte
da historia e da realidade
daquel país, e outra, que en
nada se lle parece, é que os
membros máis fortes do equipo de Bush –entre os que se
conta moi en primeira liña a
señora Rice– teñan nada que
ver con eses valores. Foron os
valores de Franklin e de
Jefferson, pero non son os de
Bush nin os da señora Rice.
Ten ademais esta señora
unha estraña capacidade para
dar por bo, sen que se admita
criterio oposto, que o mundo
vai por onde ten que ir e que
os demais témo-la obriga de
aceptalo así. E se non o facemos seremos traidores,
consonte á doutrina regresiva
“se non estás comigo estás
contra min”. Está certa de
que o mundo ten que se
adaptar ós cambios que se
produciron pola guerra do
Iraq, incluída a ONU, e que
este é un momento de
grandes oportunidades para a
paz e a prosperidade”, como
se a estas alturas un non soubera as verdadeiras
motivacións desa guerra.
Mais non debemos esaxerar, pois aquí, entre nós, as
cousas non difiren tanto das
actitudes da señora Rice: a
oposición é malvada, vai
contra a estabilidade
constitucional de España, o
nacionalismo é terrorismo,
agás o español, as manifestacións son manipuladas –cousa da que tamén se laia a señora Rice– e se non estás comigo estás contra min. Por
iso ó mellor, e dende o seu
punto de vista, non lle falta
razón: que os valores de alá e
os de acá son os mesmos. Pero se damos por suposto que
os de alá son os da señora
Rice e os de acá os do Sr.
Aznar. Porque mentindo así
todo cadra conforme.♦

Emilio Pérez Touriño, Carlos G. Prínicipe e Francisco Vázquez.

Os dous partidos socialistas de Galiza
MANUEL VEIGA
Anímome a participar no debate proposto
por Miguel Barros, veterano socialista e comentarista deste periódico, a respecto das relacións que deben manter socialistas e nacionalistas, porque considero as súas opinións razonadas e necesarias para que este
país camiñe cara a unha mellor vertebración,
tamén entre as súas forzas políticas. Un diálogo en base a propostas e non a exclusións
apriorísticas achegaríanos a Cataluña e alonxaríanos de Euskadi, da Galiza de Fraga e tamén da España crispada do aznarismo. En realidade, non é moito o que teño que dicir propiamente sobre as teses de Miguel Barros,
que nunha alta medida comparto. O que me
pregunto é ¿compártenas tamén os seus compañeiros de partido? Estou seguro de que a
resposta é positiva en ben de casos. Socialistas e tamén galeguistas, da escola de Quintanilla, son Tuco Cerviño, os históricos Ceferino Díaz e González Laxe ou mesmo dirixentes actuais como Louro e o propio Touriño,
entre outros moitos. Pero, ¿e os demais?
Cando un membro do PSdeG se dirixe a un
do BNG, logo dalgunha declaración urbi et orbi do alcalde da Coruña, o socialista adoita
desculparse facendo referencia “ás cousas de
Vázquez”. E, sen embargo, resultaría inxenuo
pensar que Francisco Vázquez é só un illote no
mar proceloso do socialismo galego. Vázquez,
máis ben, é o Gulf Stream que move o fráxil
velame azul e branco do seu partido en Galiza.
Tanto os congresos do PSdeG-PSOE, como o
mero diálogo ao chou con militantes e cadros,
serven para concluír que as ideas de Vázquez
contan cun apoio interno quizá maioritario ou
cando menos notábel. Por se houbese dúbidas,
cando algunha das opinións do alcalde coruñés
acende a polémica, aí está a dirección madrileña para ratificalo no seu lugar, é dicir, na dirección confederal, máximo organismo do partido, así como nos demais cargos dos que disfruta. Vázquez non foi sancionado polo seu
partido nin sequera cando Fraga, nun debate
electoral televisado con Presedo, exibiu unha
carta de apoio á súa candidatura asinada polo
alcalde da Coruña. Foi como se Tarek Aziz
asesorase ao xeneral Franks, sen deixar de ser
ministro de Sadam Hussein.
Algúns politólogos afirman que, en Galiza,
os partidos estatais vense na precisión de cubrir
a un tempo o seu flanco galeguista e estatalista,
obxectivo logrado con éxito por Fraga, capaz
de sintetizar ambos os dous na súa propia persoa e, con ben máis dificultades polos socialistas que se verían obrigados a admitir internamente unha dualidade raiana coa esquizofrenia.
Non coincido con esta análise, aínda que desde
un punto de vista democrático non haxa nada
que lle opoñer aos que cren nela e ademais a teñen en conta á hora de elaborar as súas estratexias electorais. Non habería nada que obxectarlle desde o punto de vista democrático, pero si
desde outros puntos de vista, pois é esta dualidade excesiva a que provoca que, desde hai
anos, o PSdeG-PSOE veña acusando unha “feble institucionalización”, como apunta o profesor Fernando Jiménez nun ensaio recente. O

PSdeG-PSOE conta cunha política municipal, en iguais condicións (caso de Arteixo). ¿É caunha estatal e unha europea, pero carece dunha sual que os concelleiros do BNG de Lugo e
política galega e non precisamente por falta de Santiago traballasen durante catro anos eficazteóricos dispostos a contribuir a ela desde o seu mente e con disciplina, en canto que os do
PSOE de Vigo e Ferrol se enfrontaron ao alpropio campo político.
¿Cal é razón que explica este entorto? ¿A calde votado por eles mesmos, para acabar remera incompetencia dos líderes socialistas ga- nunciando, como froito da división interna, ás
legos? Pensamos que non. A causa é máis pro- súas responsabilidades diante dos cidadáns,
funda. Resumiriase así: o PSOE comparte co poñendo en cuestión, casualmente e de rebote,
PP a desconfianza a respecto da lexitimidade a continuidade da alcaldía nacionalista?
A actual definición (ou indefinición) podun proxecto nacionalista no actual marco político español e o maior prezo de opoñerse a el, lítica do PSdeG-PSOE supón, como vemos,
no caso de Galiza, págao el mesmo, de igual un problema para o propio partido, para os
xeito que en Cataluña, a modo de compensa- nacionalistas e para a democracia, é dicir para todos, salvo para o PP. O PSdeG-PSOE,
ción, ven pagándoo desde hai anos o PP.
¿Consideran ambiciosa ou demasiado te- como preconiza Miguel Barros e moitos ouórica esta análise? Pois aí van dúas probas. A tros socialistas, debe deixar de ver no nachamada razón de estado opera con tal forza cionalismo unha anomalía institucional, debe
no corazón do PSOE galego que o candidato recoñecer que un nacionalista ten tanto deautónomo Abel Caballero, igual que o tenen- reito, como calquer cidadán doutra ideoloxía,
te de alcalde vigués, Carlos Príncipe, por po- a ocupar unha alcaldía dunha grande cidade,
ñer dous exemplos, non dubidaron en inmo- unha presidencia de Deputación (véxanse as
larse politicamente con tal de frear a consoli- últimas declaracións de Vázquez a respecto
dación nacionalista nos seus territorios res- da da Coruña) ou a mesma presidencia da
pectivos. No caso de Carlos Príncipe, este Xunta (dereito este último que Touriño recoobxectivo foi mesmo declarado: os socialis- ñeceu hai un mes en Barcelona, quizá influitas verémonos obrigados a agardar catro do polo ambiente, e que ao día seguinte, conanos máis, pero ao Bloque hai que frealo, firmando o que se di neste artigo, rectificou).
Se este dereito non se recoñece explicitaporque se se consolida en Vigo, pronto tería
mente e con claridade, e
a Xunta ao alcance da
pensamos que este é o
man.
verdadeiro cerne do de¿Pode falarse entón
actual indefinición
bate político hoxe en
das “cousas de VázGaliza, por máis que a
quez”, cando observado
PSdeG-PSOE
supón
faramalla superficial
mos que a súa política é
dos noticieiros nos faga
seguida por Abel Cabaun problema
pensar outra cousa, esllero, por Carlos Príncitaremos ante unha depe e, últimamente, por
para o propio partido,
mocracia eivada e os
Ventura Pérez Mariño,
para
os
nacionalistas
e
nacionalistas estarían
entre outros, é dicir por
non só no dereito de
todos aqueles que, no
para
a
democracia,
manifestalo así, senón
seo do PSdeG-PSOE detamén na obriga de faben tomar decisións crué dicir para todos,
celo, pois, recorrendo a
ciais a respecto dos nasalvo para o PP”
Freud, hai que dicir que
cionalistas? Obviamente
a primeira medida que é
non son deste criterio
preciso tomar para sunin Orozco, alcalde de
Lugo, nin Bugallo, alcalde de Santiago, perso- perar un tabú social é poñer á plena luz a súa
as sen dúbida menos teimosas con este obxec- existencia. Este tabú, por máis que implícito
tivo de exclusión, pero tamén quizá, e perdo- moitas veces, resulta perceptíbel para a socieésenos a malicia, porque o lugar que ocupan dade e pernicioso para as relacións políticas e
a convivencia democrática. Neste punto, non
non fixo precisa unha política así.
É este, como vemos, un problema para os servirá dicir que os nacionalistas non están
socialistas, pero non só para eles, senón tamén conformes co sistema político vixente, en tane moi nomeadamente para os que contan con to que pretenden a supresión das deputacións
eles como aliados. E a pregunta pasa, en con- ou outras modificacións legais polo estilo. Os
secuencia, ao campo do BNG. ¿Van manter os nacionalistas teñen dereito a desexar e denacionalistas unha estratexia baseada nun pac- fender o que queiran, sempre que o fagan, coto que, á vista do electorado está, pode verse mo os demais, pola vía da convicción e dos vosometido ás máis estrepitosas contradicións? E tos. Como lembra reiteradamente Herrero de
uso este termo, por non empregar o máis troni- Miñón, ponente da Carta Magna e nada sostonante, pero quizá tamén máis propio, de trai- peitoso de nacionalista, a propia Constitución
cións, único que explicaría o feito de que o contempla no seu articulado a posibilidade de
PSOE manteña nos seus postos os concelleiros reforma. Polo tanto, nin os nacionalistas garque non votaron o alcalde nacionalista pactado dan ningún pecado orixinal, nin a súa práctica
entre ambas forzas (caso de Maceda), en canto política merece ese frontismo excluinte que os
que o BNG, cunha coherencia e unha inxenui- dous partidos estatais aplican cada vez que Gadade digna de mellores socios, expulsa os seus liza se atopa ante algún cambio relevante.♦

‘A

Un debate
necesario
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A Coruña

Pídenlle ao concello máis participación veciñal
MANUEL MONGE
Xa estamos en campafia electoral
e a Federación de Asociacións de
Veciños da Coruña e área metropolitana ven de dirixirse a todas as
organizacións poíticas cunha serie
de reivindicacións e, entre elas,
uns concellos máis participativos.
Lembra a Federación que “O dereito democrático de participar
debe ser un dos logros máís importantes da nosa democracia e
como tal debe ser exercido en liberdade”. Xa máis en concreto
demanda a creación dun Regulamento de Participación Cidadá
(RPC) que teña consellos territorais de carácter consultivo,
A primeira Corporación democrática foi sensíbel a esta demanda e aprobaba en 1982, co
voto en contra de Alianza Popular, un RPC. A Coruña convertérase na primeira cidade galega
que se dotaba dun instrumento
democrático para abrir o concello
á participación dos veciños na
xestión municipal, dereito que re-

A demanda de participación tivo diferente acollida nos programas: O PSOE fala de “outra forma
de gobernar” e dunha “cidade participativa”, pero na práctica aínda non se viu ese compromiso.
coñecería en 1985 a Lei Reguladora de Bases de Rexime Local.
O seu contldo era realmente vangardista para a súa época: Consellos Territoriais, Consellos Sectoriais, participación nas Comisións Informativas, dereito de
iniciativa popular, etc. En 1983
Vázquez tomaba posesión como
alcalde e hoxe, vinte anos despois, somos a única cídade de
Galiza que non ten Regulamento.
Esta petición de participación
por parte do movemento asociativo tivo diferente acollida nos
programas electorais: O PSOE
fala na súa propaganda electoral
de “outra forma de ser; outra forma de gobernar” e dunha “cidade

participativa”, pero a verdade é
que non aparece o seu compromiso para a elaboración do RPC.
Para o BNG a democracia
participativa á un compromiso
político entre o goberno e a sociedade para favorecer realmente
a participación cidadá na toma de
decisións políticas, que incrementa a eficacia do Goberno Municipal porque implica a toda a
cidadanía na elección das prioridades e lexitima socialmente os
proxectos. Comprométase na elaboración do RPC e, como novidades, formula criación do Foro
participativo da Cidade da Coruña con presenza de todas as entidades coruñesas e con posibilida-

des de participación individual; e
un Orzamento Participativo onde
as distintas asociacións e entidades da cidade decidirían sobre as
prioridades e o destino dunha
parte dos investimentos municipais. Outras propostas son a criación da figura do concelleiro de
barrio e a celebración de referendums para consultar á cidadanía
sobre temas de especial interese
municipal.
Aquí seguimos en campaña
electoral. Pouco antes do seu inicio Zapatero e Touriño visitaban
A Coruña e mostrábanse comprensivos co alcalde Vázquez,
“referente e modelo” para o
PSOE en toda España, Vázquez,
centrado na problemática local,
iniciou a súa campaña cunha cea
e un discurso moi progresista:
esixiu a disolución do Parlamento Vasco; aínda non falou da declaración do estado de excepción, nin da intervención do exército; todo un modelo, sí señor.♦

Ecoloxismo e pacifismo ante o 25 de Maio
DANIEL VISPO
Todos e todas cantos nos sentimos implicados
na defensa consecuente da Paz e do Meio Ambiente por propia experiencia sabemos ben que
por forza temos que coincidir en reivindicar,
como absolutamente necesario, unha transformación radical deste modelo neoliberal do
mundo no que a xestión de calquer recurso natural, –incluída a mesma vida humana–, queda
supeditada ao maior benefício das multinacionais que aspiran a denominar o planeta.
Igual de necesário é, pois, reivindicarmos outro
modelo de xestión democrática que non quede
reducido a un voto cada catro anos, senón que
aspire a fortalecer a participación social cidadá
fronte o poder mediático que se exerce a través
das institucións e dos medios de comunicación
de masas. Dende estas dúas necesidades é evidente que nin o ecoloxismo nin o pacifismo poden situarse na indecisión, por iso, –sen ánimo
de sentar cátedra algunha–, paréceme oportuno
compartir a través destas páxinas de A Nosa Terra algunhas reflexións de cara as municipais
do próximo 25 de Maio.
■ 1ª. NUNCA VALE A ABSTENCIÓN E DESTA VEZ CON MÁIS RAZÓNS QUE NUNCA. O voto é unha das ferramentas (certo que non a
única) que temos para poder orientar (aclaro
que orientar non é decidir) ese cambio ao que
aspiramos, e non pode escapar a ninguén que
a súa importancia depende da coxuntura política de cada momento: aí está, por exemplo,
o aínda recente caso de Francia onde comunistas e socialistas piden o voto para Chirac
(dereita liberal) fronte o avance do ultradereitista Le Pen.
Por outra parte, compre considerar que,
para os que vemos na mobilización social o
principal (ou o único) motor do cambio, o
voto é moito máis ca oportunidade de situar
a uns ou a outros nas institucións: dende logo non é igual de eficaz nin de fácil unha mobilización cun respaldo electoral e/ou institucional maior ou menor: sábeno ben todos os
que algunha vez tiveron a responsabilidade
de promover unha mobilización social.
Pero desta vez hai, ademáis do dito, outras razóns:
—á vista da incompetencia, do desprezo,
do abandono, da mentira, etc. que os Gober-

■ 3ª. NESTE MOMENTO O MILLOR VOTO ÁS
nos Central e autonómico demostraron no
caso do Prestige;
CANDIDATURAS DO BNG. Feitas estas dúas in—á vista da barbarie e inhumanidade que troducións, é evidente que ecoloxistas e pacifisdemostrou o goberno de Aznar e da Xunta tas e os/as que cremos que outro mundo de liparticipando na masacre, represión e humi- berdades e democracia é posíbel non temos, hollación do pobo iraquí, da ocupación do seu xe por hoxe, millor voto que o que nos aportan
territorio e do expolio do seu património e as candidaturas do BNG. Certo é que tampouco
o BNG tén deixado de equivocarse (só os ditados seus recursos naturais;
—á vista da perigosa involución demo- dores teñen a gracia da infabilidade); certo é que
crática que sae a diario da boca dos dirixen- tamén os homes e mulleres das candidaturas do
tes do PP e que se ten levado á práctica no BNG teñen as suas próprias contradicións e as
súas distintas sensibilidaPaís Vasco coa Lei de
des. Certo que moitos e
Partidos, a ilegalización
moitas de nós non semde HB, a anulación arvoto é máis
pre coincidimos (ou mesbitraria das candidatumo temos contrariado
ras de AUB e/ou no peca
oportunidade
de
situar
nun concello ou noutro)
che continuado de mecoas propostas e as acdios de comunicación
a uns ou a outros:
tuacións concretas do
(sempre coa colaboranon é igual de eficaz nin BNG. Nada disto pode,
ción entusiasta do
nesta ocasión, xustificar
PSOE de Zapatero e
Xosé Blanco), non pode fácil mobilizar cun respaldo a nosa abstención ou a
o ecoloxismo, non pode electoral e/ou institucional nosa indecisión a favor
dunha ou doutra candidao pacifismo, nin pode
demócrata algún desatura, pois aparte de ofremaior ou menor”
cernos unha ampla coproveitar oportunidade
bertura e unha actuación
algunha coa que castiglobal en todo o país:
gar aos responsabeis e
a) as propostas e o
impedir que tal actitude
ante o noso mar, a nosa
traballo do BNG nos
xente e a nosa Terra; ante o pobo do Iraq e campos en xeral do ecoloxismo e do pacifisde todos os pobos do mundo, e ante a sensi- mo tén moitísimo máis de compromiso, de acbilidade da maioría democrática deste país tividade e de acertos que as de ningún outro
quede electoral e socialmente lexitimada: se- grupo político. Co apoio de que outros grupos
ría iso algo máis que inconsciente irrespon- políticos temos podido contar máis veces nas
nosas reivindicacións e mobilizacións;
sabilidade.
b) as propostas, o traballo e a actitude do
■ 2ª. NON VALE CALQUER VOTO E DESTA BNG en relación aos casos concretos do
Prestige e da guerra do Iraq só dende o secVEZ CON MÁIS RAZÓNS QUE NUNCA. Se de non
consentir a lexitimación das actitudes dos go- tarismo se poden deixar de valorar como abbernos de Aznar e de Fraga se trata non vale, solutamente imprescindíbeis.
dende logo, calquer voto. Terá que ser, en priEn conclusión, para non lexitimar a actimeiro lugar, un voto útil, un voto que conta- tude dos gobernos Central e autonómico ou
bilice á hora de otorgar representación. Pero para castigar aos responsábeis do Prestige e
ha ser tamén un voto que, por unha parte, se do masacre e o expolio do pobo iraquí non
sitúe inequivocamente na condena radical de- podemos absternos e, dende logo, ningún vosas actitudes que maioritariamente rexeita- to millor que ás candidaturas do BNG.♦
mos e que, por outra, permita avanzar polo
camiño dese ideario de cambio social que o
DANIEL LÓPEZ VISPO é vicepresidente da
ecoloxismo e o pacifismo necesitamos.
Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza.

‘O

X.M. SARILLE

A

estrea de El Lápiz del
Carpintero está a producir unha polémica
entre nacionalistas. Porque o
son tanto o director como os
que cuestionan a natureza galega da obra. Cómpre
debater, mais o que non
valen son as respostas agres
ás críticas, por nengunha das
partes. O ideal sería que houbese unha reflexión tranquila
e sustanciosa.
Galiza necesita articular
un espacio audiovisual
propio e multiplicar
esforzos para conseguilo. A
modestia do cinema galego
impede de momento aspirar
a obras con grandes
orzamentos. Ante iso as saídas que caben, por parte de
quen queira dirixir ou actuar
son dúas, traballar a prol dese espacio audiovisual galego ou afastarse. E ese espacio só será tal se ten como
idioma de expresión o galego, o mesmo que ocorre no
teatro ou inclusive, máis ao
lonxe, na literatura. Afastarse do mesmo xeito que fixeron moitos literatos, que
cambiaron de sistema
lingüístico e se integraron
no español porque
consideraban que o galego
era excesivamente pequeno
e preferían un máis grande.
Mais os que non se foron,
moitos dos que preferiron
continuar comprometidos,
fixérono a pesar de ter o
éxito asegurado se
cambiaban de idioma. Ou
sexa que estamos onde sempre. Como cando se discutía
se a literatura española feita
en Galiza era literatura galega, do corpus literario galego, e algún afirmouno
durante moito tempo.
A pesar da grande
admiración por outras actividades de Antón Reixa,
sentindo dicilo, o filme que
nos acaba de chegar está
integrado nun espacio audiovisual que non é o galego.
Dirase que galego non o hai.
Seguramente sexa moi
modesto, pero non se ve a diferencia entre pular por unha
literatura propia, ou por
calquera outra expresión, como fixo Reixa, e un cinema
propio.
Certamente, a língua no
cinema ten que ser o fundo e
non a superficie, cos mil matices que poidan introducir a
preeminencia da imaxe e as
coproducións. A necesidade
dun cinema con expresión e
leis estéticas autónomas.
Cinema pensado desde aquí e
servido como galego.
Neste caso chegounos un
filme de fóra que nen no título reflicte o nome orixinal da
novela que o inspira. Non é
un erro que só haxa dúas copias en galego. Sería outra
cousa aínda que houbese cen.
É a consecuente indiferencia
a que dá lugar a xénese do
proxecto.♦
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¡NUNCA M IS!

Greenpeace critica que o Goberno aparente normalidade seis meses despois do Prestige

‘¿Aquí non pasou nada?’
H.V.
A organización ecoloxista Greenpeace vén de editar un documento titulado “O Prestige, seis meses despois” no que se amosa moi crítica coa xestión que na actualidade mantén o Goberno a respecto da catástrofe do petroleiro. “¿Aquí non pasou
nada?”, pregúntase a asociación defensora do medio ambiente.
Estructurado en catro partes, o
documento aborda inicialmente o
transporte marítimo internacional
e afirma que “a mellora das condicións de transporte marítimo só
se conseguirá cunha reforma do
réxime que regula a responsabilidade da industria e as indemnizacións ás que debe facer fronte no
caso dun accidente. No contexto
actual contaminar é simplemente
unha opción demasiado barata”.
Greenpeace, entre outros,
culpa a España de non tratar de
que as condicións do transporte
de petróleo varíen e indica que
“os propietarios dos buques non
teñen incentivos para investir na
seguridade dos buques e as aseguradoras non teñen ningunha razón para presionar aos propietarios dos barcos xa que o risco limitado que cobren é moi baixo”.
Por estas razóns, a organización ecoloxista considera que hoxe pode volver a producirse outro
accidente como o do Prestige,
provocando uns danos que o Fondo de Compensación por Danos
por Hidrocarburos só cobre nunha moi mínima parte e que, daquela, non teña “carácter preventivo”. Por iso considera que “o
Goberno español e a Unión Europea teñen que liderar este proceso
[de mudar as condicións de seguridade e as responsabilidades da
industria]. O 70% do tráfico de
cru comunitario pasa fronte as
costas de Galiza. O historial de
accidentes nas nosas costas constitúe unha triste marca”.
Ademais, no que atinxe aos
danos, Greenpeace lembra que
os estudios realizados polas Cámaras de Comercio e a Fundación Barrié de la Maza estiman
que os danos na actividade roldan os 1.390 millóns de euros e
que o custe das reparacións ascenderá a 2.500 millóns de euros.
Unha solución
O informe dedica outro capítulo
á procura dunha solución e lembra que “a 130 millas da costa de
Galiza e a uns 3.600 metros de
profundidade xacen os restos do
Prestige. Estimouse que nas súas
adegas quedan aínda unhas
35.000 toneladas de fuel que supoñen unha ameaza real dunha
segunda marea negra”.
Para Greenpeace, “o custe
dunha nova marea negra é moito
maior que o de asumir a operación de rescate de fuel”. A organización ecoloxista ademais demanda que se faga con rapidez e
que se desbote a opción de construír un sarcófago ríxido porque
iso responde á “filosofía de que
o océano é un vertedoiro”.
Nos proxectos de rescate do
fuel, encargados a Repsol, pero

nos que tamén participarán Total
Fina, British Petroleum, Shell e
Petrobas, lembra que “non deixa
de ser paradoxal que as petroleiras, principais responsábeis dos
desastres ocasionados polas mareas negras, tamén fagan negocio
coas tarefas de limpeza destas”.
Á espera dunha solución,
lembra Greenpeace que tras as
operación de taponado das fendas realizadas co submarino francés Nautile a cantidade de fuel
que perde o buque é de entre unha e dúas toneladas diarias, pero
indica que “esta cifra ben puidera
ter aumentado”. Ademais, agarda
que coa chegada do inverno podan provocarse novos “pequenos
episodios de contaminación”.
O documento de Greenpeace presentouse o luns 12 de maio.

Incompetencia política
“A incompetencia política” é o título do terceiro apartado do informe de Greenpeace. Aí indica que
“nunha das capitais mundiais das
catástrofes petroleiras, non existía
nin tan sequera unha desas unidades coas que facer fronte á contaminación”. “Non existían Plans
de Continxencia”, di, “nin protocolos asociados”, engade, e, afirma, “nun simulacro efectuado un
ano antes do accidente baixo un
suposto similar ao do Prestige a
decisión aceptada como válida era
exactamente a contraria á adoptada no caso do Prestige: levar o buque a unha zona abrigada na costa
e proceder á recuperación do fuel.
Tal solución era considerada no
simulacro un éxito”.
Por outra banda, acusa ao Go-

berno de ocultar información. “A
información ofrecida polas distintas administracións foi sinxelamente lamentábel”, indica, colocando fronte a esta práctica a modelos como o do Instituto Hidrográfico Portugués ou ao instituto
francés Le Cedre, que “ofreceron
en todo momento datos máis precisos e veraces que os ofrecidos
polas autoridades españolas”.
Deste xeito, o documento
lembra que “as Administracións
implicadas non recoñeceron os
seus erros, nin os responsábeis
políticos implicados asumiron os
seus fallos. (...) Todo o seu empeño centrouse na difusión dunha mensaxe de normalidade que
non beneficia a ninguén, (...) tratan de dar a falsa sensación de
que aquí non pasou nada”.

O impacto ambiental
“É demasiado pronto aínda para
poder cuantificar o impacto deste accidente”, recoñece o informe de Greenpeace, pero a continuación matiza que “moito máis
o é para dicir que aquí non pasou
nada”.
Como mostra, lembra que o
23% das praias entre Galiza e o
País Vasco afectadas pola marea
negra “permanece aínda danado
polo fuel”. “A situación –engade– é preocupante na zona centro e sur da provincia da Coruña,
onde aínda permanecen 83
praias afectadas, o 33% do danado inicialmente”. Tamén cita o
caso do Parque Nacional das
Illas Atlánticas, onde, di, a situación “agrávase, xa que das 21

praias afectadas, 11 permanecen
danadas polo fuel (o 52%)”.
Ademais, matiza que “é imprescindíbel diferenciar entre impacto visual do accidente e impacto
ambiental”. Di que “moitas
praias aparecen xa limpas”, pero
aclara que “unha fonte de preocupación é a existencia de capas
de fuel enterradas”.
O informe de Greenpeace critica os métodos que se están a empregar para a limpeza das rochas
por seren moi agresivos e indica
que a presencia de hidrocarburos
é maior nos sedimentos que na auga por ser moi pouco solúbel. No
que atinxe ao impacto sobre os seres vivos, lembra que xa se levan
recollido 15.977 aves mortas.
Greenpeace tamén é moi crítica no que respecta á reanudación da actividade pesqueira coa
intención de “suspender as indemnizacións aos pescadores
afectados”, algo que primou
“mesmo por riba da seguridade
alimentaria ou a economía das
poboacións pesqueiras”. Ademais, indica que “resulta moi difícil comprender a reapertura da
pesca en momentos nos que as
mostraxes realizadas amosaron a
presencia de fuel de forma extensa en moitas zonas nas que xa
é posíbel pescar”. Neste sentido
menciona un informe do Instituto Español de Oceanografía realizado entre a Punta Candelaria e
o Cabo Corrubedo, onde “o 77%
da pesca de especies de interese
comercial non poderá ser utilizada para a súa comercialización”.
Por último, a cuestión da saúde preocupa da Greenpeace,
que suxire que se manipulan as
analíticas, preferindo a busca
duns compostos sobre outros que
“se atopan en moita maior proporción no fuel e non están a ser
analizados”.♦

A música
invade rúas e
prazas ao
medio ano
da catástrofe
O martes trece de maio a música invadiu as rúas e prazas sobre todo de Vigo e Compostela. Nestas cidades, bandas de
distinto tipo organizaron concertos públicos para lembrar os
seis meses desde que se produciu a catástrofe do Prestige.
Nutridos grupos de espectadores presenciaron unhas actuación convocadas pola Plataforma Nunca Máis e nalgúns lugares chegaron a xuntarse máis
de cincocentas persoas. Na fotografía, unha destas bandas na

PACO VILABARROS

rúa do Príncipe de Vigo, preparándose para a actuación.
Por outra banda, a organi-

zación ecoloxista Greenpeace
protagonizou outro acto de
protesta na illa de Sálvora, on-

de uns mergulladores exhibiron baixo a auga unha pancarta que esixía solucións.♦
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Raxoi considéraas ‘positivas’ e Loyola de Palacio ‘insuficientes’

As indemnizacións do Prestige dividen o Goberno
A.N.T.
O Fondo Internacional por Danos Debidos a Hidrocarburos
(FIDAC) pagará o 15% das perdas totais estimadas na catástrofe do Prestige, algo que xa provocou críticas de Francia e divisións entre os membros do PP.
Un acordo chegado na Organización Marítima Internacional entre
os estados que forman parte do
FIDAC estimou en arredor de mil
millóns de euros os danos provocados polo Prestige e decidiu
adiantar aos afectados un quince
por cento deses cartos, xa que non
hai máis diñeiro dispoñíbel.
Ademais, o comisionado do
Goberno para o Prestige, Rodolfo
Martín Villa, admitiu que do gas-

to total ocasionado pola catástrofe
destas só se chegará a pagar como
moito o 30%, pero matizou que o
Goberno español comprométese a
adiantar o 100% das perdas.
O acordo chegado o sete de
maio na OMI, en Londres, suscitou opinións diversas. Mentres o
Goberno español considerou que
se trataba dun éxito, Francia estimou “nimia e irrisoria” a porcentaxe do abono inicial, que ascende ao 15%. O descontento francés púxose de manifesto tanto no
plano institucional como no empresarial. Se o Goberno galo protestaba, o sector turístico insinuaba que, para conseguir unha
indemnización maior, ía abrir
unha vía xudicial e denunciar ao
Estado español.

O presidente da Xunta considerou que o acordo alcanzado
na reunión da OMI “é o mellor
dos posíbeis” e asegurou que o
Estado cubrirá o 85% dos gastos
que non pague o Fondo Internacional. Pola súa banda, o vicepresidente do Goberno central,
Mariano Raxoi, sumouse ao optimismo amosado por Fraga e
considerou que o acordo é “altamente positivo para os intereses
españois”.
Loyola de Palacio con Francia
Sen embargo, a ex ministra e actual comisaria de Transportes da
Comisión Europea, Loyola de Palacio, situouse a carón das teses
de Francia e afirmou que a apor-

tación do Fondo Internacional de
Compensación é “notabelmente
insuficiente”, razón pola que expresou a súa “indignación”.
A postura de Loyola de Palacio abre unha fenda entre distintos sectores do PP sobre o éxito
da xestión do Goberno español
nos organismos internacionais.
Ademais, cómpre ter en conta
que España inicialmente valorou
en mil millóns de euros os danos
producidos pola catástrofe e
posteriormente rebaixou esta cantidade ata 650 millóns de euros –a
estimación do FIDAC é que en total os danos de España, Portugal e
Francia ascenden a millóns e en
concreto en España a 650 millóns. No caso do Goberno español manter a súa estimación ini-

cial de danos, o FIDAC non tería
elevado os cartos aportados para
a indemnización, pero a efectos
de porcentaxe os cartos que corresponderían a España –a mesma cantidade– terían representado unha porción aínda menor e a
xestión o Executivo de Aznar
presentaríase como menos eficaz.
Pero España non só non foi
quen de conseguir máis cartos,
senón que na reunión celebrada
en Londres enfrontouse coas Bahamas. O Goberno destas illas
acusou a España de ter actuado
contra o que era correcto, xa que
considera que tiña que ter levado
o petroleiro á costa para alí proceder a baleirar o seu contido, en
lugar de alonxalo e permitir o
seu afundimento.♦

Miguel Cuña, secretario da CGT-Pontevedra

‘O subdelegado do Goberno
non pode definir os limites
da liberdade de expresión’
Milleiros de participantes percorreron todo o país

Concluíu en Compostela
a ‘Volta a Galiza’ de Nunca Máis
A.N.T.
Cos Xogos do Chapapote, concluíu o domingo once de maio a
Volta a Galiza de Nunca Máis.
Tras percorrer todo o país, o Ma-

nifesto chegou a Compostela
nunha carreira popular, na fotografía superior. Ese mesmo día a
Volta pasara por Cuntis, onde un
rapaz lle entregou o testemuño a

un cabaleiro, na ilustración de
abaixo á esquerda, e posteriormente cruzou o río Ulla en Pontevea, momento que ollamos na
foto da dereita.♦

H.V.
Vostede foi unha das persoas
ás que a Subdelegación do
Goberno lle abriu un expediente con ameaza de multa
por repartir panfletos nunha
manifestación celebrada o
dez de abril.
Tamén hai un menor de idade ao que lle poden poñer unha
multa de entre trescentos e seis
mil euros, a mesma cantidade
que a min.
Seica non o identificaron
na manifestación.
No acto polo que me denuncian ninguén me identificou.
Mandáronme a notificación de
abertura de expediente sancionador á miña casa particular o
28 de abril, dezaoito días despois de celebrarse o acto polo
que me acusan.
¿Que fixo nese acto?
Nada. Repartía escritos,
aínda que non os que di a policía. En todo caso, na denuncia
dise que é por repartir panfletos ofensivos para relevantes
membros do PP. Non admito
que fose así, pero ademais, non
pode ser que un subdelegado
do Goberno defina ónde están
os límites da liberdade de ex-

presión. En todo caso ten que
ser o xulgado quen o faga.
Pero pode ir ao xulgado.
Podo, pero este non é un
problema entre o Estado de dereito e Miguel Cuña, é un problema entre o Estado policial e
Miguel Cuña. Na miña alegación lembro que se me nega o
dereito á tutela xudicial, que non
fun identificado, que ese día non
se produciron os altercados polos que se me acusa e que foi un
acto pacífico e sen estridencias.
¿Entón, que cre que pretenden coa sanción?
Amedrentar. Que me envíen
a denuncia á miña casa cando se
sabe que son o secretario local
da Confederación Xeral do Traballo de Pontevedra... É unha
ameaza contra todos os que se
mobilicen contra a guerra, contra o Prestige...
¿Que hai que facer?
Hai dúas respostas posíbeis: ir ao xulgado a título individual e reclamar pola sanción gobernativa ou a resposta
colectiva, empregando a mobilización, como farei eu na manifestación convocada na praza da Ferrería o xoves 15 de
maio ás oito da tarde.♦
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Morre o xornalista Xohan Vila,
cronista excepcional das folgas de Vigo do 72
G. LUCA
Para recuperar a historia das folgas de Vigo de 1972 hai que botar man das crónicas de Xohan Vila, reporteiro do grande despegue de La Voz de Galicia na etapa de Francisco Pillado. Excelente
xornalista de prensa e radio, Vila finou en Vigo o venres 9 de maio
despois de guerrear contra o cancro durante trece meses. As súas
últimas colaboracións en prensa apareceron en A Nosa Terra.
Vila Valcárcel era da ría de Anllóns, da terra de Pondal, e aparece de mozo en Vigo matriculado nunha enxeñería cuxos libros
abandonou polo xornalismo en
radio e prensa. Francisco Pillado, o grande director que fixo de
La Voz, o único diario galego que
había contar o paso das derradeiras vértebras do dragón da
Ditadura, adoitaba preguntar
cando durmía o Xohán Vila, que
de mañá cedo contaba unha malla dos grises contra os obreiros
na porta do estaleiro de Vulcano
e andando xa a madrugada alcanzaba a edición cun acordo da
asemblea de folga.
As informacións asinadas por
X.V ou Xohán Vila sobre as folgas de marzo, maio e setembro de
1972 renovaban despois de corenta anos de censura a función
básica do xornalismo. Francisco
Pillado houbera de recuperar
máis dunha vez da comisaría de
Vigo ao seu reporteiro castigado
por dar noticia do que non se podía nomear. De feito, a mera información das folgas facía as veces dun barreno de canteira. Os
cachotes de granito pegaban contra toda a lista local do que daquela se chamaba Ministerio de
la Gobernación, a comezar polo
gobernador da provincia. O comisario de Vigo, Waldo López Mazaira, tronaba contra o efecto de

contaxio do que un ministro da
censura de Franco, cazador con
sombreiriño tirolés de pruma verde, chamaba (e aínda) el mal periodismo. Os dous levaban razón.
As información de X.V. zapateábanlles a canteira, espallaban as
folgas e colocaban ao límite dun
xa foi ás familias propietarias de
diarios e emisoras que, indignados co descaro de Pillado, decidiran non publicar nin liña da revolta contra a Ditadura. Tanto foi así
que os propietarios de La Voz tamén despedirían malamente ao
director que lles dera valiosísima
lexitimidade democrática.
Na folga de setembro de
1972, quince mil traballadores
do metal pararon Vigo durante
case vinte días. Os nomes de Belarmino, Xaniño, Antonio o Merrello, Andrade, Vaqueriza, Isidro, Benavides, Waldino ou Salvador chegaron polas notas de
Vila a ser plenamente populares.
O comisario López Mazaira esixira ao delegado de La Voz, Segundo Mariño, que lle pasase as
crónicas de Vila antes de seren
publicadas so ameaza de bloquear o reparto de exemplares, confidencia á forza que nunca se daría cumprido pero que deu situacións de disparate cómico.
Co alcalde Portanet en guerra
contra o Faro de Vigo, amais da
información das folgas, as noti-

Xohan Vila, primeiro pola esquerda, durante a comida de confraternidade dos colaboradores de A Nosa Terra.

cias do Concello só podían seguirse nas páxinas da edición local de Vigo de La Voz o que disparaba as vendas do xornal coruñés en saltos de un millar de
exemplares.
Xohán Vila morre como xornalista en activo con enorme experiencia na información laboral, de urbanismo e do mundo do
mar e prefería o galego como
lingua para o seu oficio con tal
que o aceptase o medio para o
que traballara, que non foi sempre. A el se debera por exemplo,
en 1981, a denuncia sobre unha
especulación que ameazara o

proxecto do actual parque de Camilo José Cela, no centro de Vigo. De a pouco revelaba dende
estas mesmas páxinas o compromiso de concesión en exclusiva
do recheo proxectado pola Autoridade Portuaria sobre o peirao
do Areal de Vigo a unha transnacional do transporte marítimo.
Esta capacidade profesional
acrecentada por tantas situacións
de conflito vividas na información diaria, a penas podía transcender dende o seu derradeiro
traballo como redactor de RNE
en Vigo, emisora da que fora, por
brebe tempo, director. A direc-

PACO VILABARROS

ción da emisora resolvera filtrar
o traballo de Vila na peneira da
teoría da información de Aznar.
O desgaste desta nova guerrilla
contra a censura había de pesar
na balanza da súa saúde. O verso
de Con Pólvora e Magnolias de
Ferrín que apareceu na súa esquela, explica mellor ao Vila xeneroso, capaz, amigo e militante
que todas as notas que non lle
publicaron os medios diarios para os que traballou con tanto éxito: “Veleiquí as súas mans/perdidas no incansable debuxo de letras/pequenos estandartes/ no
destino nacional de pedra”.♦

INFANTIL

CREACIÓN

Marea Negra

O corvo
do chapapote

de Pepe Carreiro

XUVENIL

Colección Contos do Miño

As marés negras
de Adela Leiro, Mon Daporta,
Marta Lois e Manuel Domínguez

de Luís Rei Núñez
Colección Froita do Tempo

A NOSA TERRA

Prestige: unha catástrofe, un debate, unha literatura
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Máis de 30.000 rapaces participan no Correlingua 2003

¡Fala, non cales!, berran os lingua-atletas
P.B.
“O galego é o primeiro, ante todo”. É a opinión de Andrés, un
mozo que correu toda a mañá do venres 9 de maio polas rúas de
Santiago á cabeza dunha serpe articulada por un grupo de xente
moza que gañou o concurso de ideas convocado co gallo do Correlingua. Como eles, máis de 30.000 mozos participan na convocatoria deste ano que chega a súa última parada en Pontevedra o 16 de maio. Son os lingua-atletas, proclama Xurxo Souto.
Santiago fica no ecuador desta cien o que fan”, engade Reino.
De todas as etapas nas que
viaxe polo galego. Este ano
conta coa peculiaridade de que participou, Xurxo Souto quése convocou un concurso de dase coa da subida á Torre de
ideas que fixo que os partici- Hércules inundada dunha mapantes acudiran á carreira con rea de xente nova que se move
pancartas, camisetas, con le- pola lingua, unha imaxe que se
puido ver de nomas e mensaxes
vo o xoves 8 de
en defensa do
maio e que desuso do idioma, e
e todas as etapas minte o tópico
tamén música
Coruña como
coa que se aninas que participou, de
cidade monolinmou a festa que
güe. Souto particonduce desde o Xurxo Souto
cipa, di el, como
pasado ano Xur“animador ao
xo Souto. ¡Fala quédase coa
estilo das antinon cales!, di o
da
subida
gas orquestras”
o himno do Correlingua, que á Torre de Hércules por segundo ano
consecutivo no
se escoitou na
Correlingua. “É
Quintana, unha inundada
maravilloso que
actividade da
unha actividade
que fala con fa- dunha marea
teña como protachenda Pilar
de
xente
nova.
gonista a palaReino, profesora
bra en galego.
no instituto que
Diante da pregañou o premio,
sión uniformizao Xelmírez I. “O
dora é un berro
concurso estide diversidade e
mula aos rapaces, dalle moita vida e vai de esperanza imenso”, conta.
“Contra o castelán ameaconcienciando sobre o significado da actividade e dos seus zante, o galego esmagador, faobxectivos. Para ser o primeiro le en galego que está en Galiano que se organiza a acepta- za”, aconsella a serpe con leción foi extraordinaria”, co- mas pintado no seu corpo de
menta. Poder acudir con ins- plástico negro desde o que sotrumentos para subir ao palco bresaen en ringleira os brazos
e mostrar o que fai cada quen e as cabezas dos mozos e monas súas asociacións cultu- zas que lle deron vida durante
rais, por exemplo, “convírte- toda a mañá. “A mocidade é o
se nunha oportunidade para relevo”, pode lerse tamén. “O
que os seus compañeiros apre- concurso fai a participación

D

POSONEJRO

posonejro@yahoo.es

A marcha da lingua comezando na Praza da Quintana en Santiago.

máis dinámica”, coincide Carlos Manuel Callón, presidente
da Mesa unha das organizacións que participan no Correlingua, que destaca da actividade o feito de que os protagonistas sexan xente nova que se
convirten en suxeitos da normalización, precisamente as
xeracións máis desgaleguizadas”.
“Non te avergoñes do galego”, aconsellan na súa pancarta os do CIP de Touro. Unha
actividade “lúdico reivindicativa”, como a cualifica o concelleiro de Normalización Lingüística de Santiago, Manuel
Portas (BNG) e profesor tamén, que pon fin a un proceso

de reflexión previo nas aulas
“sobre a importancia que teñen
eles –di pola xente nova- para
a normalización. Os organizadores –laiase- estamos suplindo o liderazgo que debería ter
a Dirección Xeral de Normalización Lingüística”. “Un ano
máis –comenta Anxo Louzao,
secretario xeral da CiG-Ensino, temos que estar satisfeitos
pola defensa e compromiso co
galego de docentes e mocidade. Fronte a actitude de desleixo e abandono do idioma este
acto tamén é unha chamada de
atención á Xunta para que garanta o cumprimento cando
menos da lexislación vixente
no ensino”.

A. PANARO

O Correlingua 2003 é a
continuación das carreiras lúdico-reivindicativas en defensa
da lingua que se celebran en
Galiza desde a década dos oitenta e que no ano 2001 colleron unha nova dimensión organizativa e difusión nacional.
Está organizado pola Asociación Sócio Pedagóxico-Galega (AS-PG), a CIG-Ensino,
A Mesa pola Normalización
Lingüística e os concellos de
Santiago, Vigo, Lugo, Pontevedra e Ferrol. Participan tamén moi activamente na organización as coordenadoras comarcais das equipas de normalización lingüística alí onde está constituídas.♦

Hai periódicos semolestia de revestirios que, cando se
la co máis mínimo
equivocan ou alrigor ou de aplicar
guén os engana,
o seu propio libro
PERFECTO CONDE
“desandan o andade estilo consultado”. Por riba de todo privan para eles o rigor, a inde- do todas as fontes. Válelle que esa información,
pendencia e a neutralidade necesarias para presentá- simplemente manipulada, lle sexa útil aos que ese
rense todos os días aos seus lectores sen que lles caia xornal quere ver de gañadores o 25 de maio.
a cara de vergoña. Cando non lles queda máis remeO resultado é que en moitos lugares de Galidio, investíganse a si mesmos e non dubidan en la- cia non hai só as candidaturas censadas pola
var en público os seus propios trapos sucios.
Xunta Electoral. Tamén hai as de tal ou cal meVén de acontecer no norteamericano The New dio de comunicación que non ten escrúpulos paYork Times, onde un rapaz sobrado de ambición e ra facer guerra sucia con tal de favorecer aos seus
falto de escrúpulos, Jayson Blair, meteu varios go- amigos, curiosamente case sempre os mesmos e
les con balón alleo inventando declaracións, co- conservadores. Son medios que non dubidan en
piando doutras publicacións sen citalas, describin- magnificar calquera alegría económica dun godo situacións que nunca observara persoalmente ou bernante local, gardando esa magnificación para
firmando dende sitios nos que nunca puxera o pé. cando saben que fai dano e converténdose así en
Jayson Blair tivo que deixar o seu posto de redactor en auténticos comparsas dos que a eles lles paree agora só lle queda cambiar de oficio, como din cen politicamente correctos.
varios dos seus anteriores compañeiros de traballo.
Non digo que non teñan dereito a facer o que
Mentres tanto, por aquí hai xornais, emisoras de lles pete. Unha sociedade libre é bo que sexa así.
radio e de televisión, directivos, articulistas e repor- Que cada pao aguante a súa vela e cada navegante
teiros, que fan cada día da súa capa un saio, un “ca- escolla trapo. O que digo é que, de vez en cando,
pazo”, máis ben, para levar a auga ao seu muíño. todos deberíamos mirar algo para o espello. Se
Ven a palla no ollo alleo, pero non notan a viga no non, arriscámonos a que nos fagan outros a foto.
seu, e, de investigárense a si mesmos, nada de nada. Pasoulle a Le Monde cando apareceu o libro sobre
Só así pode ocorrer que algún xornal, que se preten- a súa cara oculta. ¿Terá alguén que falar de cómo
de importantísimo, garde para vinte días antes das se transfiren créditos importantes na Xunta de Gaeleccións información que podía dar semanas e licia “entre conceptos orzamentarios incluídos en
mesmo meses antes, e que nin sequera se tome a imprevistos e funcións non clasificadas”?♦

Desandar o andado
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Os Bolechas queren saber

Novidades para o Día das Letras
Camiño a Lugo.
Camiño primitivo de Santiago.
Ricardo Polín.

Cómo é un parque
de bombeiros

A mellor edición para
un gran libro.
Un volume con vontade de clásico.

Os Bolechas van de viaxe

Os xoguetes esquecidos (II).
Xosé López González e
Xosé Manuel García.

Primeiro amor
en Ferrol

A segunda parte dun
dos éxitos editoriais do ano.
O mellor agasallo ano neno
que todos levamos dentro.

A moeda de Lugo

A Coruña de Paco Vázquez.
Manuel Monge.

Buscando a Linda
en Pontevedra

Toda a información precisa
para comprender as claves
dunha cidade e do seu político
de máis sona.

A NOSA TERRA
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Un feixe de acontecementos previstos para o 17 de maio

A manifestación ‘por outra política lingüística’
acto senlleiro do Día das Letras
A.N.T.
Unha manifestación convocada en Santiago conxuntamente pola Mesa pola Normalización Lingüística, o BNG, a CIG
e CC OO constituirá o acto senlleiro do Día das Letras, nunha semana chea de acontecementos en defensa da lingua.
Prevese que a manifestación de
Compostela sexa moi numerosa.
Convocada so o lema “Despois
de trece anos perdidos, outra política lingüística é posíbel”, sairá ás
doce da mañá do mesmo dezasete da Alameda e concluirá na praza da Quíntana. Ao remate da
mesma a avogada Isabel Castillo
lerá un documento que reclama a
elaboración dun Plan de Normalización “amplo e sen exclusións”.
Isabel Castillo é a letrada víctima
da abertura dun expediente sancionador no xulgado mixto de
Muros por empregar o galego na
documentación forense.
Respecto ao documento que
lerá Castillo, os redactores do
mesmo, Mesa, BNG, CIG e
CCOO, consideran que a política
lingüística da Xunta durante estes
anos “caracterizouse pola pasividade” e a “distracción fraudulenta de diñeiro público que non se
corresponde coa finalidade prevista”. Ante unha “ruptura de
transmisión entre xeracións” e
unha consciencia do PP para atinxir un “fracaso pensado”, as organizacións autoras do manifesto

expresan a súa “vontade de elaborar unha nova política lingüística,
tranquila, consensuada, decidida,
vigorosa e transparente”, unha
política que “procure verdadeiramente a recuperación do galego e
a súa plena normalización”.
A maiores desta manifestación, un ronsel de actos están
previstos durante toda a semana
das letras. O día anterior, por
exemplo, conclúe en Pontevedra o Correlingua 2003, a carreira da lingua que partira de
Ferrol o pasado cinco de maio.
Agasallo de libros
O Correlingua é un acto organizado pola Mesa pola Normalización, pero tamén hai outras
entidades públicas e privadas
que despregarán todo tipo de
actividades durante a semana
das letras. O venres día dezaseis, por exemplo, no Mercado
do Progreso en Vigo agasallarase con libros galegos a todas
aquelas persoas que realicen
compras por un importe superior aos seis euros.

O venres 16, no Mercado do Progreso de Vigo agasallarase con libros galegos a quen
realice compra por valor superior aos seis euros.

O xoves quince en Compostela o Consello da Cultura organiza unha mesa redonda sobre
Carlos Casares e en Pobra de
Trives terá lugar un recital poético de Manuel María.
Ademais do agasallo de libros

en Vigo e o remate do Correlingua
en Pontevedra, o venres dezaseis
en Pontecesures inaugúranse dúas
rúas, unha delas dedicada ao colaborador de A Nosa Terra Raimundo García Domínguez, Boboró, e
outra a Avelino Pousa Antelo. O

mesmo día, en Ponferrada, celébrase unha festa galego berciana.
O Día das Letras celébrase un
concerto en Muxía a partir das dez
e media da noite coa actuación de
Alberto Mundi e a Turba Angogalaica e Mercedes Peón. En Ferrol a
Fundación Artabria organiza, ao
mediodía, unha ofrenda floral a
Rosalía diante do seu monumento.
En Ferrolterra están previstas excursións ao Castelo dos Andrade e
ao Mosteiro do Couto. En Compostela celébrase a rota rosaliana
de motocicletas clásicas, que discorre por Santiago, Brión, Bastabales e Padrón. En Cerceda, o
BNG presenta un libro sobre Moncho Valcarce, o crego das Encrobas
e en Pontevedra ten lugar a Festa
da Lingua na Praza da Leña, con
distintas actuacións. Fóra das nosas fronteiras, na Praza do Rei de
Barcelona e co lema Unes altres
Letras Galegas son possibles Nunca Máis Catalunya celebra o seus
actos a partir das sete da tarde.
Por último, o luns dezanove,
na Universidade do País VascoGasteiz, comeza a Semana das
Letras organizada polos lectorados de galego.
De todos xeitos, este programa de actividades é unha escolma, posto que o número de actos previstos durante estes días
é moi superior.♦

Novo xornal do Grupo Correo

Galicia Hoxe substitúe a O Correo Galego
R.V.A.
Galicia Hoxe será o nome do diario que substitúe a O Correo Galego. O grupo editorial dirixido por
Feliciano Barrera tomou esta decisión despois de nove anos de vida
do anterior xornal. “A xente pensaba que a cabeceira galega era
unha traducción do xornal que editamos en castelán”, explica o novo
director do proxecto, Caetano Díaz. “Queriamos chegar aos dez
anos porque os aniversarios parece

que son importantes, pero ao final
consideramos que non facía falta e
que era mellor a opción de facer
un novo proxecto”, engade.
O xornal cambiará o deseño e
intentará ampliar o equipo de colaboradores. “Tomamos tamén a
decisión de cambiar de director anteriormente ocupaba este cargo Xosé Manuel Rey, que se
manterá como Conselleiro Delegado- para desvincularnos de
xeito máis claro do anterior pro-

xecto”, engade o novo director.
A pesar dos cambios formais, a
liña editorial será semellante á anterior. “Pertencemos á mesma editora que El Correo Gallego e de aí
que non se poida variar a liña. De
todos os xeitos consideramos que é
unha liña ampla e que poderemos
movernos no teito da mesma. Tentaremos sintonizar con boa parte da
sociedade galega que ten na Constitución e no Estatuto os seus referentes”, afirma Caetano Díaz.

Os obxectivos que se marca o
novo xornal son “en primeiro lugar sobrevivir. Algo que é difícil
no mercado no que nos atopamos. Desgraciadamente o galego
aínda segue a ser unha eiva. Nós
apostamos polo noso idioma como sinal de identidade e diferenciador do noso pobo. En segundo
lugar pretendemos vender 5.000
exemplares. Esta cifra convertería o noso proxecto nun periódico con influencia, especialmente

nos grupos de poder e de decisión”, explica Caetano Díaz.
A distribución do medio farase en toda Galicia, aínda que
centrándose nas cidades. Estratexia que busca acadar un maior
apoio por parte dos anunciantes.
“Tentaremos fortalecer o equipo
comercial. Sabemos que a publicidade dependerá das vendas e
sobre todo da capacidade que teñamos de chegar á xente que xera opinión”, conclúe o director.♦
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Eleccións locais,
consecuencias globais
MANUEL CAO

A.N.T.

Os labregos cotizarán como empresarios autónomos

O Goberno prepara
o desmantelamento
da Seguridade Social Agraria
H.V.
Un decreto lei do Goberno
central vén de suprimir de
feito o Réxime Especial Agrario da Seguridade Social e de
pór contra as cordas a uns labregos de economía xa moi
debilitada. A partir de agora,
deberán cotizar como se fosen empresarios autónomos.
Volven os tempos da loita contra
a cota empresarial e da vella consigna “Nós non somos empresarios, fora cota empresarial”, só
que destas afecta á Seguridade
Social e ao réxime ao que os labregos van vencellarse: o de autónomos, en lugar do agrario, que
na práctica vén a desaparecer.
A estratexia do Goberno é a
supresión e a equiparación ás bases de cotización dos empresarios
autónomos. De modo que desde o
primeiro de xaneiro de 2004 prevense aumentos do 26,36% para
as cotizacións con dereito a baixa
e do 21,61% para as cotizacións
sen dereito a baixa. Isto, traduci-

do a cifras reais, supón que as
persoas que cotizan con dereito a
baixa pasarán de pagar cada mes
131,32 euros, a desembolsar
165,94 euros, un incremento de
34,62 euros. No caso dos cotizantes sen dereito a baixa, pasarán
dos 115,53 euros que pagan na
actualidade a desembolsar 140,50
euros, 24,978 euros máis.
Á confusión xerada polo decreto uniuse unha publicación no
Boletín Oficial do Estado que
daba conta da correspondente
corrección de erros e un anuncio
posterior que indicaba que a
aplicación da norma sería voluntaria. “De todos xeitos, o aprobado deica agora é o incremento da
Seguridade Social Agraria para
que siga o camiño da equiparación co que cotizan os empresarios do réxime de autónomos”,
dixo Álvaro García, secretario de
Organización do Sindicato Labrego Galego, que tamén denunciou que “esta desaparición xa
estaba contemplada nos Pactos
de Toledo, asinados polo Gober-

no con Comisións Obreiras”.
‘Golpe de gracia’
Álvaro García cre que as medidas aprobadas supoñen un “golpe de gracia” para o campo galego, que xa se atopaba nunha situación moi precaria, con ingresos moi baixos por mor duns
prezos pagados en orixe aos labregos moi lonxe dos que ten
que abonar o consumidor final.
A resposta das organizacións
agrarias foi esixir a retirada do
decreto lei e a abertura dun proceso de negociacións cos sindicatos do sector para crear un réxime especial agrario da Seguridade Social “que responda ás demandas e necesidades do agro”
En concreto, o Sindicato Labrego Galego reclamou que “as bases de cotización se calculen en base á renda real de cada explotación”, ademais da equiparación
das prestacións do réxime agrario
coas que gozan os cotizantes do réxime xeral da Seguridade Social.♦

As vindeiras eleccións do 25 de maio poden considerarse a priori como decisivas para o devir político, económico e institucional de Galiza e España. No mundo actual, os cambios seguen un
ritmo frenético polo que case todas decisións parecen fundamentais e de carácter histórico máis, no noso caso, por unha vez
semella que os eventos cruciais da guerra de Irak e, sobre todo,
o desastre do Prestige presentan diante da cidadanía unha sucesión de actuacións realizadas polo gobernos de Moncloa e San
Caetano que non pode deixar indiferentes aos electores. O votante en eleccións locais tende a avaliar e valorar as políticas públicas no seu concello sendo a figura institucional do Alcalde a
que concentra o éxito ou o fracaso do traballo realizado. Quere
esto dicir, que as actuacións en política internacional e a desorde
interinstitucional do Prestige poderían quedar fora do escrutinio
do elector ao considerarse alleas ás competencias municipais. Na
realidade, ocorre que as políticas públicas non se poden reducir
a compartimentos estancos e diferenciados con competencias
ben definidas tanto polo predominio das políticas multinivel como polo predominio de axentes partidarios que actúan en redes
operativas no ámbito europeo, estatal, autonómico e local.
É por iso, que estas eleccións concentran a valoración das actuacións gubernamentais en materias de ámbito global relativas
ao grao de compromiso e credibilidade da acción institucional
dun goberno democrático, ao grao de eficacia e competencia en
materia de xestión pública e ao grao de confianza que merece un
goberno insensíbel aos intereses e preferencias dunha cidadanía
mobilizada unha e outra vez na rúa. Nas sociedades democráticas
o calendario electoral serve de contrapeso ás tentacións caudillistas e de ocupación duradeira do poder por parte de persoeiros ou
grupos de interese. Xa van case dous anos das últimas eleccións
–as de Galicia 2001– nas que o PP puido manexar libremente as
institucións do Estado debido á confortábel maioría absoluta
acadada no ano 2000. Nese tempo, o equipo de Moncloa procedeu a desmontar peza por peza o entramado institucional herdado
do período socialista e abandonou o consenso social da transición
en política interior, exterior e políticas económicas.
No ámbito político, o PP decidíuse a poñer en práctica a chamada segunda transición, é dicir, a volta ás políticas imperantes na
época franquista. Os cambios institucionais orientados á deslexitimación do Estado das Autonomías, o control gubernamental dos
contrapoderes xudicial, lexislativo e mediático e o retroceso na garantía dos dereitos e libertades privadas e colectivas configura un
modelo máis alonxado da democracia representativa que se completa coa redefinición das prioridades no eido internacional.
A política económica centrouse na destrución programada do
feble sistema de benestar instaurado nos anos 80 mediante as reformas en política social e laboral e a privatización ou desregulamento dos servicios públicos. Tamén se intenta centralizar as decisións e actividades económicas mediante o control político das
empresas privadas e dos antiguos monopolios naturais. As políticas de redistribución progresistas son sustituídas por beneficios
fiscais aos grupos sociais con rentas máis altas o que limitará a disposición de recursos para poñer en práctica as políticas públicas.

A muller, principal prexudicada
Aínda que afecta a todo o colectivo de persoas que viven do campo, as mulleres van padecer en
maior medida a equiparación na
cotización co réxime dos empresarios autónomos, explicou o secretario de Organización do SLG,
Álvaro García. “Ao subir a cotización de forma tan elevada, as
explotacións non van ter capacidade para pagar dúas cotizacións,
de modo que terán que suprimir
un pagamento, que sen dúbida e
por desgracia será o da muller”.
Esta supresión do réxime especial agrario da Seguridade Social
chega precisamente cando conclúe unha longa loita para erradicar unha das principais discriminacións que padecían as mulleres, como era a imposibilidade de
cotizar á Seguridade Social Agraria pola interpretación restrictiva

que da lei facía a Administración.
Ata o momento non se permitía darse de alta no Réxime
Especial da Seguridade Social
Agraria a aquelas mulleres que
tivesen un familiar ata o terceiro
grao de consanguinidade cotizando no réxime de autónomos
ou a aquelas cun marido que gañase máis ca elas. A razón que
empregaba a Administración para impedir esta alta era que a actividade das mulleres nesas circunstancias non era fundamental
para a economía familiar.
Aínda que a oposición da Administración vencíase sempre
mediante un proceso xudicial, os
sindicatos, e en concreto do SLG,
había anos que denunciaban esta
situación discriminatoria e demandaban a súa desaparición.
Agora, o Goberno vén de mo-

dificar estas normas discriminatorias –mesmo continuaba en vigor un regulamento franquista de
1971–, o que permite a cotización por parte das mulleres sen
teren que loitar contra trabas administrativas que as discriminen.
A decisión do Goberno produciuse moito despois dunha proposta
do BNG aprobada unanimemente no Parlamento Galego para
instar ao Congreso a modificar a
lexislación. Aínda co atraso, a secretaria xeral do SLG, Lidia Senra, e a ex responsábel de Muller
desta organización, Pura Seoane,
celebraron a decisión do Executivo central, pero lembraron que
queda “outra fronte de loita, que
é a de impedir que suba a base de
cotización”, porque “impediría a
moitas mulleres labregas a posibilidade de cotizar”.♦

PACO VILABARROS

‘A

figura institucional do alcalde
é a que concentra o éxito ou o fracaso
do traballo realizado
polos gobernos municipais”
Por todo esto, o votante ten unha primeira oportunidade
de avaliar un xeito de facer política que ten efectos directos
no ámbito local pero que vai máis alá das infraestruturas no
concello, o funcionamento dos servicios de xestión municipal
ou a capacidade de liderazgo do Alcalde. Tamén por estas razóns e pola proximidade das Eleccións Xerais de 2004 os partidos pasaron a actuar en clave de proxectos globais.♦
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Os historiadores Bernardo Máiz e Bieito Alonso estudan o periodo fundacional

O sindicalismo nacionalista naceu en xuntanzas clandestinas
ha manchea de fábricas viguesas:
estaleiros, Alvarez, Censa, Freire, Refrey, Reyman... Represión
moi dura, manifestacións contínuas, malleiras, detencións, ocupacións policiais das fábricas. A
patronal enviou ¡10.000 cartas! de
despidos preventivos que ao final
acabaron en 400 represaliados laboral ou penalmente.

A.N.T.
Ferrol e Vigo paralizáronse en marzo e setembro de 1972. Foron
folgas moi duras en pleno franquismo, que custaron despidos, cárcere e a morte de Amador Rei e Daniel Niebla. Os traballadores
fundaban organizacións na clandestinidade e segundo a análise do
historiador Bernardo Máiz ese é o ponto de partida do sindicalismo nacionalista. Cóntao en “O sindicalismo nacionalista galego,
1972-1982”, do que é co autor co tamen historiador Bieito Alonso.
No libro inaugural da colección
Ter razóns, prologado polo secretario da CIG, Xesús Seixo, Máiz
fai un sintético e fulgurante percorrido por un dos momentos
principais nos que facía crise o
franquismo. As folgas de Ferrol e
Vigo foron singularmente duras e
prolongadas e nelas conectan definitivamente o nacionalismo e o
movemento obreiro.
O percorrido de Máiz procura
explicar os intentos, máis teóricos
que prácticas, dos primeiros sesenta cando a mocedade que se incorporaba á UPG e ao PSG comezaba a amosar unha diferencia clara
coas formulacións galeguistas que
simbolizaba Ramón Piñeiro. Ao
abeiro do marxismo procuraban
sair da retórica da propaganda e
enraizar directamente cos movementos populares. Após as mobilizacións contra o encoro de Castrelo de Miño ou das folgas estudantís de 1968 en Santiago, Maíz sitúa
nos chamamentos do 1º de maio
de 1970, a primeira pegada cando
a UPG lanza unha folla voandeira
co texto “Galego: acude ao chamamento de CCOO para loitar na

xornada do 1º de maio”. “Máis
adiante, en 1971, o colectivo Galicia Socialista –nel había algún militante de CCOO–, aproximouse á
UPG e houbo contactos na mesma
dirección coa Organización Obreira de Vigo”. Había que esperar ao
72 para que todo ese traballo de
fusión cristalizara ao estoupar Ferrol e Vigo consecutivamente en
poucos meses.
Unhas folgas históricas
As folgas de 1972 son lembradas
polo salto histórico que supón para o movemento obreiro en xeral,
pero paga a pena lembrar as reivindicacións que estaban postas
enrriba da mesa: anulación de sancións e multas aos representantes
sindicais, salario mínimo de 400
pesetas con escala móbil, xornada
de 42 horas semanais, trinta días
de vacacións, 100% por enfermidade, xubilación aos sesenta anos
co 100%, readmisión de todos os
despedidos por motivo social ou
político, locais para reunións.
¿Con quen debían ser as negociacións? Con Rodolfo Martín Vi-

Sindicalismo galego

lla, un nome o do actual comisionado do goberno polo Prestige,
que atravesa os tempos. O resultado en Ferrol desas folgas foron
dous mortos, 200 persoas que pasaron á clandestinidade, 160 despedidos só en Bazan e outros cen
en empresas da bisbarra, listas negras... Pero tamén unha enorme
vaga de solidaridade “tanto por
parte de sectores propgresistas da
igrexa católica como de estudantes
e traballadores de toda Galiza”. Os
paros sucedéronse seguindo chamamentos de CCOO e chegado
setembro escacha a folga en Vigo,
unha vez que se levanta Citroën
pedindo a xornada de 44 horas semanais e libranza os sábados. A fábrica despide a nove persoas e como a pólvora súmanse a folga un-

Sobre ese pano de fondo de ditadura e efervescencia obreira é onde a UPG enlaza e comeza a levedar a idea de crear unha central
galega. Máiz describe os fitos, “o
Frente Obreiro da Unión do Pobo
Galego naceu coa elaboración no
remate do ano 1972 dun meditado
Informe número 1 e despois de
varias xuntanzas “campestres”
aom longo da primavera e o verán
de 1973, acaendo Xosé Ramón
Reboiras Noia, Moncho, como o
seu responsábel principal”.
Son os anos finais do franquismo, anos de esperanzas e proxectos, que coallan no nacemento de
diferentes xermolos sindicais. Máiz
analiza, “souberon os militantes
obreiros da UPG ir dando expresión a unha necesidade, atraendo
traballadores e traballadoras que
coidaban reformista a liña que levaban as CCOO e que non vían nese
sindicto, no PC ou noutras forzas
políticas, un aproxecto para Galiza;
souberon aproveitar o baldeiro que

a represión de 1972 deixara na dirección de Comisións”. Á altura de
1975 xa están en marcha o SOG e
outros grupos sindicais de sector.
Máiz avanza en toda esa intrahistoria e dá conta dos nomes dos protagonistas, dos conflitos nos que se
forxan, das publciacións, das primeiras reunións e congresos semiclandestinos, dos pasos adiante e
atrás. O seu relato remata o 8 e 9 de
outubro de 1977, cando en PatosPanxón se celebra o primeiro congreso da Intersindical Nacional Galega con Francisco García Montes
como secretario xeral.
O traballo que completa este
primeiro libro de Ter razóns, “O
sindicalismo nacionalista galego,
1972-1982”, é da autoría do historiador Bieito Alonso, e arrinca coa
loita contra os Pactos da Moncloa,
o grande acordo muñido en Madrid para estabilizar a economía española, deficitaria e inflacionista, a
costa, entre outros obxectivos, de
marxinar as reivindicacións de mellora das condicións salariais e laborais dun movemento obreiro que
medraba exponencialmente á calor
das liberdades reconquistadas. Todos eses anos de mobilización son
expostos por Bieito Alonso, que
acompaña tamén a descripción dos
debates teóricos do sindicalismo e
da política nacionalista e dos pasos
de unificación das forzas sindicais
galegas atá culminar en 1982, cando a unión de ING e CSG deu na
Intersindical Nacional Galega.♦

Día das Letras Galegas 2003

A lingua galega,
fortalecedora de civilizacións e
culturas alí onde a diáspora
marca a nosa presencia

Consellería
de Emigración
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O PP e mailo PSOE lanzan propostas lexislativas alleas aos concellos e autonomías

Aznar e Zapatero converten
o 25 de maio nun prólogo das xerais
CÉSAR LORENZO GIL
Non está en xogo a presidencia, pero os dous principais partidos do
Estado alongan nesta campaña o duelo de política xeral que arrancou no divorcio entre José María Aznar e José Luis Rodríguez Zapatero a finais do ano pasado. Moitas propostas que superan os marcos electorais do 25 de maio e a repetición dos temas favoritos das
axendas do PP e do PSOE centran os traballos de ambos os líderes.
José María Aznar fai dúas intervencións diarias nesta campaña.
Pola mañá opta por unha especie
de unplugged, con pouco público
e cun discurso informal. Ás tardiñas, os espacios para os mitins
son máis amplos, a afluencia
pretende ser multitudinaria e as
mensaxes teñen tanto en conta os
microproblemas dos que a alí se
achegan como as liortas globais
que mantén o PP coa oposición.
O discurso do líder da dereita
abala case sempre entre a “contraoposición” e o recordatorio
permanente do que supuxo para
España a súa xestión desde 1996.
A axenda temática non se adapta
ás necesidades dos concellos e as
autonomías, necesariamente, senón que tenta convencer o electorado de que as corporacións locais e rexionais han ir mellor gracias ao traballo desenvolvido desde o goberno central en Madrid.
Deste xeito, o PP vén de
aprobar diferentes paquetes de
medidas encamiñadas a sectores
sociais moi prexudicados nestes
sete anos de goberno popular, tales como mulleres traballadoras,
mozos ou discapacitados. A idea
é obvia: amarrar un electorado
que se esvaece cara a outras opcións, segundo as enquisas.
Amais destas medidas tanxíbeis, Aznar volve sacudir as súas
coñecidas alfombras políticas.
Na súa opinión, estase a xestar
un pacto de amplo calado entre o
PSOE e IU que ten como obxectivo último “minar a estabilidade
de España”, engordar as pretensións nacionalistas e desmontar
o Estado do benestar “con despilfarro e mala xestión”.
Para os nacionalistas tamén
hai ataque individualizado, espe-

cialmente no caso vasco. As listas populares preséntanse en
Euskadi como as da “liberdade”.
Chama a atención, por exemplo,
que os candidatos vascos presenten as súas candidaturas en Madrid ou que as declaracións máis
explosivas de Jaime Mayor ou
Carlos Iturgaiz teñan xurdido
durante visitas destes políticos a
Andalucía.
Mais Aznar está a vivir intres
difíciles nos seus mitins. Na inmensa maioría das súas intervencións, tivo que aturar manifestantes que ben lle lembraron o
seu apoio á intervención no Irak
ou luciron consignas claramente
esquerdistas. Todos eles –ameazados de denuncia polo PP– foron agredidos en maior ou menor
medida por militantes dereitistas, pese a que o propio Aznar
esixiu sempre que os deixasen
saír tranquilos.
‘Non á guerra’ perenne
José Luis Rodríguez Zapatero
ten unha axenda algo menos
ocupada e un seguemento dos
grandes medios moito máis limitado. Por só poñer un exemplo,
no espacio de noticias das 15 horas de Antena 3 TV o 14 de maio,
a información adicada a Aznar
en Oviedo durou tres minutos e
minimizouse a agresión sufrida
por uns manifestantes que se
opuñan á guerra. A adicada ao
PSOE resolveuse con 10 segundos de narración do presentador
sobre imaxes do portavoz dese
partido, Jesús Caldera, camiñando pola rúa.
É por iso que Zapatero utiliza
vellos trucos de políticos minorizados. Garda as súas mellores in-

Unha pancarta do “Non á guerra” en Oviedo foi a causa da agresión sufrida por un grupo de mozos.

tervencións para cando o piloto
vermello lle indica que está a entrar en directo no Telediario de
TVE e non deixa de repetir as súas mensaxes fundamentais en
canto foro participa coa intención de que algunha vez poidan
filtrarse a través das cámaras.
Tamén o PSOE creou unha
batería de propostas encamiñadas ás eleccións xerais do ano

próximo. A educación, o investimento social e a calidade democrática parecen ser os grandes temas que os socialistas precisan
comunicarlles aos cidadáns, pero
sen pararse no que se discute nos
concellos e autonomías.
Mais o asunto estrela desta
campaña é unha caste de
“consciencia colectiva” que lle
recorda día tras día á sociedade

española os dous grandes temas
“non previstos” nos que o goberno fixo aguas. Zapatero amparouse na Internacional Socialista
para actualizar a crítica contra a
posición de potencia ocupante
do goberno español e os seus
candidatos –aínda que timidamente– lembran que eles participan activamente no movemento
do Nunca Máis.♦

Izquierda Unida, sen altofalantes
Fóra do bipartidismo dominante, os candidatos de Izquierda
Unida e outras candidaturas
menores deben contentarse con
recibiren o apoio de todos
aqueles desencantados das siglas máis “institucionais”. A
súa mellor baza é a de contar
como partido gonzo en moitas
cidades e algunhas comunidades autónomas.
Gaspar Llamazares mantén

a promesa de facer unha política de “verdades simples” e
“mensaxes sen máis adubíos ca
o sentido común”. Para o dirixente do Partido Comunista,
cómpre que a resposta social
que deu a sociedade española
en temas como a desfeita do
Prestige ou a agresión ao Irak,
se transforme en votos.
Para conseguilo, Llamazares
optou por fortalecer os vínculos

con outras propostas ideoloxicamente semellantes das que se
afastara nos últimos tempos, como Iniciativa per Catalunya, coa
que vai coaligada. Ao mesmo
tempo, presume dos avances sociais experimentados nos lugares onde teñen experiencia no
goberno, como o consistorio de
Córdoba ou a xestión de política
de protección pública ou vivenda en Euskadi.♦

Barcelona
Catalunya é das poucas comunidades autónomas que o 25 só celebra eleccións municipais. Sen
embargo, o clima que crearon os
políticos é o de quen está a xogarse algo máis ca unha alcaldía.
As municipais convertéronse en
Catalunya nas primarias de cara
ao fin do pujolismo. Artur Mas
(CiU) e Pasqual Maragall (PSC)
acompañan candidatos dos seus
partidos en diferentes municipios converténdose eles en auténticos protagonistas, roubándolles espacio electoral aos seus
colegas con debates crispados e
estériles a estas alturas.
Mentres, os outros candidatos, os de verdade de cara ao 25
de maio, hacen o que poden entre as aparicións estelares dos
seus líderes de partido e a minutaxe estrita á que están someti-

As primarias catalanas
A. MARQUÈS

O futuro de Barcelona convértese en laboratorio de probas de cara ás autonómicas. ERC é a moza que se disputan o PSC e CiU.
dos informativamente. En Barcelona as principais propostas
pivotan sobre cómo facilitar o
acceso á vivenda, unha situación
que roza o dramático na capital
catalana, solucionar a precaria
ocupación, fomentar o turismo,
sempre sostíbel por suposto, descifrar os enigmas e desastres da
chegada do AVE a Barcelona e
cómo afrontar os retos da idade
(a soidade e a falta de recursos

que axexan a parte dos 330 mil
barceloneses maiores de 65
anos). Títulos de programa
iguais e contido substancialmente diferente pero no que basean a
súa campaña é no ataque.
Desde o equipo de goberno
do Concello de Barcelona son
constantes as criticas á Generalitat polo pouca marxe de actuación que lle concede e pola falta
de execución das súas promesas.

E á contra, CiU basea a súa campaña en desprestixiar o feito nos
últimos tempos polos socialistas
en Barcelona e en tentar conquistar o electorado nacionalista
con afagos a Esquerra Republicana, formación que se converteu na moza perfecta para os
dous grandes (CiU e PSC) para
formar goberno xa que todas as
enquisas institucionais de partidos de todas as cores e tenden-

cias, confíanlles un importante
aumento de votos.
Hai un punto en común que
incluso o PP trata con certa vergoña. É a Carta Municipal,
aprobada por unanimidade en
Catalunya e varada desde hai
seis anos en Madrid. Xustiza,
seguridade e financiamento son
os puntos nos que incide o texto
e nos que, precisamente, suspende Barcelona. Un suspenso
que todas as formacións achacan ao bloqueo da carta en Madrid. Así, de paso, sácanse as
pulgas de encima, critican o
centralismo do PP e énchense a
boca de novas promesas para facer de Barcelona a mellor cidade do mundo. ¿e terá o mellor
equipo de fútbol?, pensa o barcelonés agora que se achegan as
eleccións en Can Barça.♦
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A ETA acusa a PNV, EA e IU
de querer ‘beneficiarse’ da ilegalización
A.N.T.
O diario vasco Gara publicou o
pasado 11 de maio un comunicado da ETA, no que a organización armada fai a súa propia
análise da actual situación en
Euskadi. Segundo a súa reflexión, a ilegalización de Batasuna primeiro e das plataformas
ligadas a AuB despois supoñen
unha “agresión directa ao pobo
vasco” desde o poder español.
Para a ETA, a ausencia de iniciativas políticas da esquerda

abertzale o vindeiro 25 de maio
favorece os partidos que forman o actual goberno vasco.
A ETA considera que hai
unha decisión política do goberno de Madrid que seguen
punto por punto todos os poderes do Estado, co beneplácito
dos partidos gobernantes en Vitoria. “O PNV, EA e IU xa están
a beber a apócema do fascismo,
mirando para outro lado e dicindo que o culpábel é o agredido”. Segundo a tese etarra, es-

tes partidos deixan impune o
ataque ao contorno de Batasuna
para se beneficiaren nas urnas
da súa ausencia.
A organización coida que
cómpre seguir votando polas listas ilegalizadas. “Só así poderemos plantarlles cara aos que se
negan a aceptar a decisión democrática dos vascos”. A súa análise conclúe que ata agora non se
produciron ningúns comicios realmente democráticos en Euskal
Herria e que os partidos vascos

deben buscar vías de entendemento e avance na autodeterminación.
Veladamente, a ETA ofrece
un compromiso de cambio de
atitude respecto á violencia se
se produce unha consulta popular sobre o futuro político de
Euskal Herria. “Vemos con bos
ollos as iniciativas que se basean nunha mudanza autenticamente democrática. Se finalmente se lles pregunta aos vascos qué é o que queren, nós sa-

beremos respectar a súa decisión”. Para o grupo armado, é
posíbel dialogar para solucionar
o problema da violencia. “As
portas da ETA están abertas,
son as dos outros as que parecen fechadas”.
A ETA anuncia que seguirán
a defender as mesmas ideas
mentres non muden as circunstancias políticas actuais. Tamén
reflecte no seu comunicado un
proceso asembleario do “se dará
conta proximamente”.♦

Bilbao
Estamos ante o proceso electoral máis convulso e atípico desde a chegada da democracia. A
ausencia da esquerda abertzale
nos comicios non ten precedentes, e pode supoñer bastantes
cambios na configuración municipal. Tanto, que hai uns 20
concellos onde non haberá eleccións: aqueles onde só se apresentaba a candidatura popular:
varios guipuzcoanos e navarros. En Navarra hai ata 11 onde non se pode votar. É o caso
de Etxarri-Aranatz, onde goberna Batasuna. A lista foi ilegalizada. En Biscaia e Guipúscoa
pasa algo semellante, pero en
moitos deles hai outra candidatura, o PP. Os populares xamais
colleitaron un só voto en lugares como, por exemplo, Amoroto, Lizartza ou Orexa. Pero agora podería darse o caso de que
cun só voto, a corporación sexa
do PP, con membros “importados” de Murcia, Zamora ou
Pontevedra. AuB repite que as
súas papeletas estarán presentes
o 25 de maio. Estes sufraxios
acabarán contando como nulos
no reconto final e un só voto
válido para o PP, poñería os
ideólogos desta estratexia de
tensión fronte ao seu espello.
¿Que é o que verán nese espello? Seguramente lles dea
igual, o que me gustaría ver a
min é como aparece José López
Martínez, por exemplo, veciño
de Almendralejo, en Lizartza
para ser investido alcalde. ¿Esa
é a rexeneración democrática
que propón o PP, deixar os cidadáns sen os representantes que
queren? Agora por Batasuna xa
non se poden apresentar, por
AuB, tampouco. As tradicionais
formacións que gobernaron durante toda a democracia estes
concellos deixan de servir de
expresión democrática dos seus
concidadáns, sen dereitos para
recibiren votos pero sen cargos
para ingresaren na cadea.
Á parte diso, a ausencia de
AuB favorece a entente PPPSOE. Ese baleiro electoral fai
que os representantes que a esquerda abertzale non cobre pasen
aos outros grupos. Canto máis
voto nulo, máis representación
para o PP. A pesar deste sistema
de “democratización”, as previsións xa afirman que os populares
volverán fracasar nas urnas. Pode
que a dereita acade algunha praza
importante, pero estamos ante un-

A ausencia de Batasuna remexerá
o cóctel electoral vasco
Dani Álvarez

As urnas poden traer algo máis que votos nacionalistas ou constitucionalistas. Será curioso saber cómo reaccionarán os que apoiaran a Batasuna hai
catro anos, ben con votos nulos a AuB, con abstención ou “sufraxios útiles”.

Maragall e moi unido persoalmente a Ernest Lluch, asasinado pola ETA. É favorábel a un
referendo semellante ao do
Quebec. Tamén é o gran reto da
coalición PNV-EA. O seu candidato é o, ata agora, Deputado
Xeral de Guipúscoa, Román
Sudupe. Un candidato que EA
non aceptou ao principio. Representa o talante máis moderado do PNV. Non hai que esquecer a aposta do PP, María San
Gil (coautora do relatorio sobre
Patriotismo Constitucional).
Seguramente o máis votado será Elorza pero, ¿con quen pactará? O seu partido non quere
facelo co PNV, senón co PP. O
que a el menos lle apetece é servir de portavoz a unha opción
que subliña ante todo o antinacionalismo.
Vitoria-Gasteiz

Ao redor de 21.000 persoas asistiron á manifestación a prol da Udalbiltza, o sábado, 10 de maio, en Bilbao.

ha segunda gran derrota, como a
que sufriron nas autonómicas.
Tamén está claro que a coalición PNV-EA vai saír beneficiada pola ilegalización. Moitos farán voto nulo, pero outros moitos
farán voto útil, como xa fixeron
nas autonómicas. A defensa sen
paliativos por parte dos nacionalistas dunha alternativa á persecución ditada desde Madrid acabará por reunir o voto nas opcións “si” admitidas.
Outra curiosidade é a atitude do PSOE: case chega ás
mans co PP no resto do estado,
pero en Euskadi está ás súas ordes coa escusa do Plano Ibarretxe. Votar socialista en Euskadi
é votar PP. A proba é Araba.
O 25 de maio producirase tamén a estrea electoral de Aralar,
a escisión de Batasuna, con poucas probabilidades de ter repre-

sentación, excepto en Navarra. da da liberdade) a José María AzHai tamén boas expectativas pa- nar, os xornalistas Germán Yanke
e Iñaki Ezkerra, e
ra Ezker Batuaa profesora da
IU: as iniciativas
UPV,
Edurne
de Madrazo no
ode que a dereita Uriarte. O actual
Goberno vasco
alcalde, Iñaki Az(Lei de parellas
kuna, da coalición
de feito, Lei de acade algunha
PNV-EA repite
vivenda) terán a praza importante,
candidatura, ten
súa recompensa.
ao seu favor a pepero estamos
onalización da ciBilbao
ante a súa segunda dade, do tranvía e
da modernización
É unha das prazas
gran derrota.
que vive.
que se pode ver
afectadas pola auDonostia
sencia de AuB.
Aínda que EH só
O actual alcalde
tiña 3 concelleiOdón Elorza é o
ros, eses votos orparadigma da difos poderían darlle a victoria ao candidato do PP, visión do socialismo vasco. É o
Alfonso Basagoiti, que leva nas máis vasquista do PSE xunto
súas listas (a lista autodenomina- con Gemma Zabaleta, amigo de

P

Gobernada polo PP, ao igual que
a Deputación, desde hai 4 anos co
apoio dos socialistas, vai ser a batalla electoral máis emocionante.
Para os de Aznar, estamos ante o
baluarte que pode frear o Plano
Ibarretxe; para os abertzales, a
praza que demostra que o PP non
é capaz de xestionar nada en Euskadi sen apropiarse del. Unha pista: nas eleccións de hai dous anos
(autonómicas), PNV e EA gañaron en votos. O alcalde, Alfonso
Alonso, di que é a cidade da liberdade. Desgraciadamente, os
ameazados pola ETA tamén teñen
que ir con escolta por Gasteiz.
Que goberne o PP non é garantía
de ausencia de violencia.
Navarra
As autonómicas farán mudar moito o panorama político. Batasuna
era a segunda forza política, e entra en escena Aralar, que podería
ser herdeira de parte do seu electorado. O obxectivo da oposición é
desterrar a UPN, a sucursal navarra do PP, que en catro anos reduciu ao máximo o euskera, pretendeu multar os concellos que teñan
a ikurriña nos seus balcóns e pretende desvasquizar Navarra todo o
que pode. O propio Aznar xa advertiu, durante un mitin electoral
en Tudela, que el mesmo pelexará
contra calquera que queira “atacar
a identidade dos navarros”, en clara alusión ao sentimento de pertenza a Euskal Herria de moitos cidadáns desta comunidade.♦
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Aplausos
MONCHO LEAL

O
Primeira
edición
do premio
Lois Tobío
A.N.T.
O Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (Igadi) vén de aprobar a creación do Premio
Lois Tobío de Investigación,
en homenaxe ao finado galeguista, que formara parte do
Consello Asesor desta entidade. O certame terá carácter anual e premiará cunha
bolsa de investigación aqueles estudos internacionais
baseados na pescuda na historia contemporánea de aspectos relacionados coa proxección exterior de Galicia.
A figura de Lois Tobío é
clave para explicar os anceios galegos por participaren nos foros internacionais.
Falecido en marzo en Madrid, Tobío foi cofundador do
Seminario de Estudos Galegos, traballou como diplomático e investigador, sempre a
prol do galeguismo republicano. Tamén deixou achegas
de alto valor na poesía, no
xornalismo e no ensaio.♦

O paro foi especialmente masivo nos transportes públicos. Na imaxe, a estación de Saint Lazare en París

Éxito da folga contra a reforma
das pensións en Francia
A.N.T.
Os sindicatos convocantes da folga xeral en Francia conseguiron
paralizar o transporte público o
pasado 13 de maio. O paro foi
unha protesta contra a reforma do
sistema de pensións que quere
impoñer maiores cotizacións á
seguridade social para percibir
as pensións máximas. Se a nova
lei for aprobada, a partir de
2020, todos os traballadores terí-

an que traballar durante 42 anos.
Ademais de paralizar o transporte ferroviario de cercanías e
de longa distancia, os autobuses
urbanos e interurbanos, o metro
e o 90 por cento dos voos nacionais e internacionais, o paro
foi case total especialmente nas
áreas de xestión pública. As escolas e centros administrativos
pecharon masivamente, pero
tampouco traballaron as grandes

empresas, como Citroën, Alcatel
ou Peugeot. Incluso os medios
impresos non puideron distribuírse xa no propio día da folga.
O goberno de Jean-Pierre
Raffarin aínda lembra que unha
protesta social semellante paralizou as reformas da seguridade
social en 1995. A presión cidadá
foi tal que o goberno conservador de Alain Juppé acabou por
caer en 1997.♦

O FBI investigará os atentados de Riad
A.N.T.
A pesar de que o reino saudita
pretendía gardar a súa autonomía
na investigación do atentado suicida que provocou máis de 90
mortos en Riad, o FBI estadounidense xa anunciou que serán os
seus axentes os que procuren os
responsábeis. Aínda que os norteamericanos non teñen xurisdi-

ción en Arabia Saudita, o embaixador dos EE UU admitiu que as
autoridades locais non se negarán “en virtude da loita contra o
terrorismo” que estamos desenvolvendo en todo o mundo.
O ataque foi cualificado de
novo golpe de Al-Qaeda, a organización supostamente responsábel dos atentados do 11-S. Ho-

xendía, a policía federal estadounidense xa mantén equipos operativos en Pakistán, as Filipinas,
o Irak e Afganistán. Malia que a
invasión destes dous países se
vinculou coa loita contra o terrorismo, o suposto máximo dirixente do grupo, Osama Ben Laden, continúa en paradoiro descoñecido.♦

28 de xaneiro,
George W. Bush,
en solemne
sesión no Congreso do
seu país, dixo
textualmente: “máis de
3.000 sospeitosos de
terrorismo foron
arrestados en moitos
países. Moitos outros
tiveron un destino
diferente. Digámolo
deste xeito: eles xa non
son un problema para
Estados Unidos”. A acta
recolle aplausos.
Hai que lembrar o
feito de que non se sabe
exactamente canta
xente permanece detida
despois do 11 de
setembro, sen
acusacións formais, e
sen asistencia letrada.
Sábese que a maioría
son inmigrantes,
sospeitosos pola súa pel
escura. Non houbo
denuncias, nin
protestas. Ningunha das
persoas que participan,
roubándose a palabra,
disputándose o insulto,
nas tertulias, dixeron
algo. Non mereceu
ningunha editorial de
xornal que presume de
progresista. Reporteiros
sen fronteiras non se
encadeou a ninguna
embaixada dos EE UU
Xa o temos dito, as
vidas non cotizan o
mesmo en todos os
lugares. Só Ricardo
Alarcón, presidente da
Asemblea do Poder
Popular de Cuba
denunciou o feito.
A administración
responsábel desas
desaparicións é a que
ditamina qué países e
organizacións son
incluídas cada ano na
lista de promotores do
terrorismo
internacional. Aznar, o
campión para Bush,
tamén fai os seus
esforzos electorais para
que a lista se complete.
Calquera día meten ao
Athletic de Bilbao.
Despois do xenocidio de
Iraq, dese acto
xenuinamente
terrorista, non se sabe
moi ben con qué
autoridade moral poden
actuar eses dous
dirixentes. Xa o dixo
Bertolt Brecht, primeiro
viñeron por… pero
coma eu non era… non
me preocupaba. Ao
mellor algún cineasta
destes modernos, dos
que soñan coa frase
“The winner is...”,
acordan boicotear os
premios Oscar. Iso si
tería mérito: “Ata aquí
♦
cheguei”.♦
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Ata seis grupos armados puxan por un negocio de un millón de euros ao mes

O coltán mantén abertas as feridas no Congo
Aínda que a Guerra do Congo que xurdira en 1998 entre a
alianza invasora (Uganda e
Ruanda) contra as potencias rexionais que apoiaron o goberno
de Joseph Kabila –Suráfrica e
Angola– está en fase de resolución, a través da mediación das
Nacións Unidas, a loita por controlar as minas continúa. Todas
Dúas faccións armadas ata ago- estas potencias manteñen os
ra supostamente aliadas con seus propios mecanismos para
Uganda no caos armado da Re- sacar o produto cara aos mercapública Democrática do Congo dos ocidentais.
Segundo unha análise do Ser(RDC) protagonizaron o último
episodio polo momento do vio- vicio de Información para a Paz
lento armisticio declarado na Internacional (Ipis), arestora
zona. 118 persoas morreron en operan na RDC empresas radicadas en Bélxica,
Bunía o pasado
os EE UU, Ale12 de maio nun
maña, Holanda e
enfrontamento
0.000 refuxiados Kazakhastán, alcon artillería. A
gunhas delas vinrazón última desculadas aos pretas mortes é a pu- carecen
sidentes de
xa entre os dife- de alimentos,
Uganda e Ruanrentes grupos por
da e outras con
controlar os xa- ameazados
influencia de
cementos de coldestacados trafitán e garantir, ar- polas matanzas.
cantes de armas,
ma en man, a súa
c o m o Vi c t o r
distribución cara
Boult ou a paa Ocidente e
quistaní Azazi
Asia.
Kulsum. No inO coltán é unforme do Ipis
ha aleación de
dous metais, a columbita e a aparecen nomes de transnatantalita, que se encontra masi- cionais tales como a H.C. Starck,
vamente na RDC e que chamou filial da Bayer xermana ou a bela atención das grandes empresas ga Cogecom.
de alta tecnoloxía, por ser un
material moi útil na fabricación Florecente negocio
de teléfonos móbiles, microprocesadores ou naves espaciais, A importancia estratéxica da cientre outras aplicacións. O 80 dade de Bunía é obvia. Situada
por cento das reservas mundiais na área de dominio ugandesa, o
deste mineral agóchase nesta exército dese país vese obrigazona do centro de África e ao do a pactar con diferentes gruredor da súa explotación estase pos violentos a seguridade do
a producir un caos neocolonial transporte do coltán cara ás reque encaixa á perfección en cal- finerías da Ulba, corporación
quera manual sobre o tema.
kazaka presidida polo xenro do
CÉSAR LORENZO GIL
Día tras día chegan noticias
de mortes na suposta paz da
República Democrática do
Congo. A tensión rexional ten
unha orixe, a explotación do
coltán, unha aleación que ten
nesta zona o 80 por cento
das súas reservas mundiais.

3

Non lle foi fácil a dixestión das eleccións arxentinas ao índice Merval. Máis
de oito pontos baixou, ao día seguinte, o
termómetro que mide a saúde da bolsa.
Os resultados quebraran as expectativas
dos grandes grupos de poder que devecían por unha segunda volta entre Menem
e López Murphy. Ambos os dous, neoliberais, ambos, seguidores do Consenso
de Washington, ambos directamente ligados aos intereses das grandes corporacións. Calquera dos dous, era óptimo,
ningún cuestionaba o modelo. Mais se o
agraciado presidente resultaba ser López
Murphy, mellor que mellor. Ningún dos
dous renega do Consenso de Washington
como manual rigoroso de política económica, a pesar de ter sumido ao país na
maior crise da súa historia. Consenso baseado nas 10 receitas básicas de economía liberal que expuxera Willianson, no
seu célebre artigo publicado en 1990.
Un deles, Carlos Menem, representaría
o rostro que traería da memoria o éxito da
burbulla económica dos felices 90, na que
navegaba a depauperada sociedade arxentina. O outro, López Murphy, simbolizaría
o cambio, o político que se desligou das
ataduras dos partidos desprestixiados, o
candidato non tocado pola corrupción.
Pero se Menem sería quen de camuflarse baixo calquera roupaxe ideolóxica
que lle permitise controlar e manexar o
poder, tal como confesou na entrevista

Joseph Kabila, actual presidente congués, estará obrigado a pactar un novo goberno
de transición cara á paz.

presidente dese país, Nursultan
Nazarbaev en camións fretados
por Salim Saleh, irmán do pre-

sidente de Uganda, Yoweri Museveni. Deste xeito, a república
ex soviética converte o centro

Aquí fóra

O xusticialismo biface
LINO PELLITERO
concedida no ano 93 á revista Gente so- Non se pode desprezar os fíos do poder
bre as astucias de manual que debe se- que manexa Duhalde, actual inquilino da
guir todo candidato a presidente “ As tres Casa Rosada. Néstor Kirchner era o canregras de ouro son: estar mellor infor- didato oficialista apoiado polo actual gomado que ninguén, gardar o secreto de- berno e tiña moitas posibilidades de dar o
sa información e acsalto dende a despotuar por sorpresa”.
boada provincia de
irchner propón
Pola contra, López
Santa Cruz ata a caMurphy representaba
pital para dirixir o
un
programa
no
que
ao académico fiel á orpaís. O seu populistodoxia neoliberal,
mo, con devalos cenas
obras
públicas
sexan
que lonxe de asumir a
troesquerdistas, pode
histórica frase do Preser asumido perfectaa trabe para crear
sidente do Banco
mente polo peronisemprego e reactivar
Mundial, pronunciada
mo, sempre e cando
en Río de Janeiro o 20
lles permita manter o
a
economía”
de novembro de 2002
poder, obxectivo últi“O Consenso de Wasmo de calquera perohington morreu”, lenista que se prece.
vaba no seu programa
É certo qie ambos
liñas de actuación, coñecidas como refor- contrincantes na ballottage do día 18 de
mas neoliberais de segunda xeración. maio, Kirchner e Menem, son xusticialisPrescribía, como terapia, máis liberalismo tas, mais Carlos non representa o mesmo
para corrixir as doenzas causadas polo pro- que Néstor, como Bush tampouco é Clinpio liberalismo.
ton, por máis que participen da mesma
Pero o candidato preferido do esta- concepción sobre o papel do liderado
blishment sucumbiu na primeira rolda. mundial que deben exercer os EE UU e

‘K

de Asia nunha plataforma de saída para o mineral que logo empregarán nos seus produtos Alcatel, Sony Ericsson, Motorola,
Nokia, Siemens, Compaq,
AMD, Intel, HP ou IBM na manufactura dos modernos teléfonos e ordenadores.
Segundo cálculos feitos pola propia Organización das Nacións Unidas, o tráfico de coltán alcanza a cifra de 1 millón
de euros ao mes –o mercado de
diamantes producía 200.000 euros–, só desde as cidades de Bunía ou Kivu. Estes centros de
e x tra c c ió n s o n v e rd a d e iro s
acampamentos onde comparten
pó mineiros semi escravizados
polas diferentes milicias, soldados de 16 anos aditos á heroína,
contrabandistas amparados por
auténticos exércitos mercenarios e queridos clientes da banca suíza que negocian minuto a
minuto o prezo deste novo ouro, que ha ser desenterrado ás
présas entre o balbordo dos
morteiros.
O conflito da RCD trasvestiuse en moitas ocasións de guerra de etnias, de persecucións na
sabana a golpe de machete. Esta
ima x e c o n s e g u iu d e s p ra z a r
30.000 refuxiados, que carecen
de agua e comida pola incapacidade das Nacións Unidas de organizar a axuda humanitaria.
As últimas mortes provocaron un chamado de emerxencia
dos funcionarios internacionais,
que esixen que sexa a Comunidade Internacional quen dirixa o
ex Zaire nesta época de transición cara á paz. Os cálculos de
varias organizacións humanitarias consideran que o país podería reconstruírse nun 50 por cento tan só encanando o fluxo de
divisas do coltán cara ao erario
público.♦

traballen polo dominio económico universal da superpotencia.
Menem coñece as pésimas espectativas que lle prognostican as sondaxes. Para tentar captar os votos os indecisos, xa
anunciou ao menos liberal dos seus ministros para a carteira de Economía, un
pragmático heterodoxo descreido da
convertibilidade, Carlos Melconian. Quizais procure contrarrestar o marcado cariz liberal e pro norteamericano de seu
candidato á Chancelería, Jorge Castro.
Pero fracasada a operación de conseguir
os apoios de Rodríguez de Saa, a cambio
da carteira de Interior, o perfil do resto do
equipo ministerial é liberal-conservador.
Está formado por empresarios, rectores de
universidades católicas, colaboradores do
ditador Massera, letrados defensores de
Menem no proceso por tráfico de armas...
Kirchner, pola contra, pretende un goberno de consenso formado mesmo por
persoas independentes, cun programa no
que as obras públicas que sexan a trabe para crear emprego e reactivar a economía.
Tamén é certo que ninguén se atreve
a por a man no lume por Kirchner. Xa se
sabe o dicía Borges “ Os peronistas non
son nin bos nin malos, son sinxelamente
incorrixíbeis”♦
LAUDELINO PELLITERO é analista do Instituto
Galego de Análise e Documentación
Internacional (IGADI)
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O Liceo da Coruña confirma a supremacía do seu hóquei en Europa

A lenda do ‘tetra’
CÉSAR LORENZO GIL
O Liceo da Coruña venceu a súa
cuarta final da Copa de Europa
de hóquei sobre patíns logo de
superar o Igualada en Riazor.
Despois de once anos nos que
o fútbol foi o rei de Galicia, os
títulos volven ir sobre patíns.
Para a historia quedarán as bágoas do capitán Facundo Salinas, abrazado ao adestrador
Carlos Gil, mentres todo o pavillón tarareaba o We’re the
champions de Queen. Nunca
tan ben soaron as rodas dos patíns no piso de Riazor na última
década: o Liceo superaba todas
as súas dificultades e obtiña o
seu tetracampionato.
A final a catro tivo emoción
e bo xogo, dúas obvias razóns
para pegar os afeccionados ás
súas poltronas. O partido decisivo, diante do Igualada, empe-

zou con moitos problemas para
os galegos. O conxunto catalán
xa gañaba 0-2 no minuto 26 de
partido, gracias aos goles de
Guillén e Cáceres. Mais o equipo que dirixe Gil non se amedoñou diante da superioridade visitante.
O protagonista do encontro
foi o arxentino Carlos López,
que marcou tres goles. O tramo
final dos coruñeses foi unha auténtica ofensiva total que puxo
contra as cordas o porteiro do
Igualada, Llaverola. Ata 44 lanzamentos tiveron na segunda
parte. Mágoa que o esforzo do
Liceo acabase frustrado por un
gol de Cabestany.
Nos penaltis, o protagonista
absoluto foi o outro arxentino,
Facundo Salinas. Poñendo a
épica que toda lenda precisa e
unha imaxe de heroe acabado
de chegar ao Orzán, o histórico

xogador ata confesou terse trabucado ao lanzar. “Quería mandala arriba e saíume abaixo”,
confesouse no xornal La Opinión.
Para Salinas, esta é a súa primeira Copa de Europa. Logo de
tres Copas do Rei, unha Recopa
de Europa, unha Copa Cers e un
campionato do mundo con Arxentina, afirmou que só lle falta
vencer a liga.
A liga, aínda lonxe
Sen tempo para celebrar ao xeito o título, o Liceo volveu á
competición polo título de liga.
Na primeira eliminatoria da liga
final, os galegos conseguiron
forzar o cuarto partido, logo de
venceren en Girona o Lloret de
Mar, que se adiantara en dúas
ocasións en Riazor con senllas
tundas, 2-6 e 2-7.
A Coruña agora quere o ‘dobrete’. Non é que os deportes
coruñeses dependan unicamente do fútbol e do hóquei, pero
ambas as dúas disciplinas viviron entrelazadas durante moitos
anos. O último título europeo
dos verdibrancos chegou cun
tal Augusto César Lendoiro no
posto de presidente e o silencio
da alegría dos sticks no Pavillón de Riazor coincidiu coa
madureza do Deportivo campión. As pancartas dos Riazor
Blues saen da bancada do campo para o Palacio dos Deportes
sen perderen nin o gato de Los
Suaves nin a maxia das cancións de La Mosca e demais mitos do repertorio, unhas veces
branquiazul e outras veces verdibranco.♦

Riazor estourou en albízaras ao erguer o Liceo a Copa de Europa.

Sálvanos
dos números vermellos
C. LORENZO
Era unha bancarrota anunciada a dos clubes
do fútbol profesional español. Xa o adiantaramos nas nosas páxinas hai máis de seis anos: a
crise das plataformas dixitais procedía principalmente dos custos de televisar o fútbol, polo
que agora a única compañía que xestiona os dereitos decidiu pechar a billa. O ‘mundo feliz’
que trouxera consigo o pago por visión, a Lei
Bosman e o monopolio nos medios do fútbol
pode rematar en reconversión, con menos vítimas que a naval pero cunha total renovación
dos parámetros deste deporte en Europa.
Mais os clubes profesionais teñen outra idea
para solventaren a súa grave crise: todos eles
piden a intervención gobernamental coa fin de
reformar o seu estatuto empresarial. A través da
Liga de Fútbol Profesional, faise un chamamento a Mariano Raxoi para que conduza os
cambios precisos. Ao xeito de pedimento preconstitucional ás “graciosas” autoridades, os
directivos que fixeron o agosto gracias ao papo
hinchado do balón, queren agora que a lei faga
atallos e vías rápidas para sanear as contas que
eles deixaron descolorir desde o negro ata o
vermello.
A débeda recoñecida alcanza os 1.625 mi-

llóns de euros –a cuarta parte dos orzamentos
da Xunta de Galicia– e podería duplicarse se
Facenda fixese o control que se leva nas demais
empresas. Mais non contentes cos favores actuais, os presidentes apelan á importancia “estratéxica” do fútbol para esixiren vantaxes copiadas dos parágrafos de canto volume hai sobre neoliberalismo nas bibliotecas das universidades de Chicago.
O fútbol español pretende flexibilizar o despedimento, especialmente cando o descenso
supón a queda dos ingresos. Pide treguas fiscais semellantes ás de Italia ou Inglaterra,
maior porcentaxe nas quinielas, vantaxes no
pagamento do IVE e demais medidas que garantan a Torre de Almafí na que o mundo do
fútbol vive en relación con outros negocios
cando entran en crise.
A corda que os clubes terman é a do interese
social do fútbol, o factor decisivo deste espectáculo na cohesión colectiva ao redor dunhas cores
determinadas. Neste primeiro tira-puxa co PP, a
mensaxe é clara: os políticos que deixen esmorecer o poder da liga española sufrirán un golpe
electoral maior ca o de 100 Prestiges ou guerras
en Oriente. E hai quen o cre.♦

Borobó, homenaxe
ao xornalista
Xosé Luna premio
Avelina Valladares
O escritor e profesor estradense Xosé Luna
Sanmartín gañou con “Memorias do Cairo”
o premio de poesía Avelina Valladares. O
xurado, formado polos escritores Gonzalo
Navaza, Miro Villar, Mari Reimóndez e Dolores Arauxo, como secretaria, valorou entre
todas as obras presentadas a ironía contida
no texto e a coherencia do poemario. O galardón, cunha contía de 1.503 euros, será entregado a Xosé Luna, quen fora xa premio
Blanco Torres, o venres 16 na casa de Vilancosta, dos propios irmáns Valladares.♦
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Xosé Luís Abalo,
De paso
Xosé Luís Abalo, autor dunha importate
serie sobre os voluntarios do Prestige, abre
na Casa das Artes de Vigo a exposición De
paso. Son tres series fotográficas realizadas nos últimos anos nos que os protagonistas son homes e mulleres que viaxan,
persoas anónimas que se prestan a ser captadas polo obxectivo do fotógrafo. De paso componse de retratos realizados nas estacións de autobuses galegas, no barco que
cruza a ría de Vigo e no expreso Vigo-Barcelona, coñecido como Shangai.♦

Luís Seoane
en español
Só en español están escritos os letreiros
que identifican o antigo cuartel de Macanaz como nova sede da Fundación Luís
Seoane, o pintor e intelectual galego autor
dunha obra de fondo calado nacionalista.
A inauguración preparada desde a alcaldía
da Coruña eliminou de forma radical a
presencia do galego e o mesmo acontece
coa nova páxina web da entidade. Aasistentes ao acto inaugural comentaron o feito de que os dous carteis colocados na entrada estean escritos en español.♦

xornalista Borobó é homenaxeado en Pontecesures, que lle dá o
seu nome a unha rúa o vindeiro
día 16. Faino na semana de máis
actividade cultural de todo o ano
con Antón Avilés de Taramancos centrando a
maioría dos actos como indubidábel protagonista do mundo cutural, malia que a TVG teime en pasar o documental sobre a súa figura a
altas horas da madrugada. Preséntase o xoves a
Difusora de Letras, Artes e Ideas en Compostela co seu primeiro libro Xuro que nunca vol-

O

verei pasar fame, unha antoloxía dos poetas
das Redes Escarlata e boa parte deles participan nun recital conmemorativo. Coñecemos
esta semana que serán dúas as candidaturas á
Xunta Directiva da Academia Galega do Audiovisual, unha encabezada polo productor Manuel Gomez e outra pola actriz María Bouzas.
O 31 de maio decidirán os socios. E en Vigo, no
Museo de Arte Contemporánea celébrase o resfest, o festival internacional de cine dixital que
comparte con Barcelona, Madrid e Vitoria
mentres ás pantallas chega Blanca Madison.♦

Nº 1.082
Do 15 ao 21 de maio de 2003
Ano XXVI

Crónica de Taramancos,
a aldea que lle deu nome ao poeta
Os veciños lembran o tempo compartido co escritor das Letras Galegas
CARME VIDAL
En pouco máis de cinco minutos pasan tres burros por este cruce
de camiños de Taramancos. Chegaron á aldea da man do señor
Avilés que vía nestes animais a mellor maneira de aliviar as cargas da labranza. Explícanolo Alfonso Avilés Vinagre, o viciño da
casa que ten na parede unha placa na que se lembra que alí naceu o poeta ao que este ano se lle adica o Día das Letras Galegas.
Despois da casa de Alfonso xa
non pasan os coches. O camiño
estréitase e conduce directamente á ría de Noia que se ve na lonxanía. Nesta última casa de Taramancos naceu en 1935 Xosé
Antonio –como aquí aínda o coñecen–, o maior dos fillos de
Manuela Vinagre, Lela da Pastora, e Severiano Avilés. O máis
cativo sería Alfonso, nacido dez
anos despois e que agora continúa a vivir na casa familiar.
Alfonso non dá creto a que
seu irmán fose bo poeta. “Como
vou crer daquel rapaz que viña
conmigo ás vacas e berraba igual
ca min. ¡Ca! ¡Paréceme que é
moita cousa! Ese non podía ser bo
poeta” di e engade ademais que
ninguén da familia daría fe diso.
“Nin meu pai nin miña nai pensaban tal” afirma, para dar forza á
súa desconfianza. De todos xeitos,
Alfonso promete ir o sábado aos
actos oficiais que se celebren en
Noia e móstrase gabancioso de
que se lle teña esa grande estima
tanto a Antón como a súa obra, títulos que el non leu porque, segundo di con ironía, non pasa de
Mortadelo ou Estefanía.

Alfonso Avilés, irmán do autor.

“El por Taramancos daba os ollos da vida” di Mª Carme Pais, veciña de Avilés.

Os ollos da vida
Pero a Alfonso véselle feliz. Non
tarda en dar datos deste lugar berce do gran poeta, sabedor de que é
iso, xunto a cara máis familiar de
Antón, o que se procura. “Antón
viviu aquí e cando marchou viña
con frecuencia. Como calquera de
nós muxía as vacas, ía ao marisco
e cargaba con el desde a praia ata
Boa” di. Pouco parece que mudara a aldea desde aqueles anos nos
que os Avilés baixaban a rolos polas corredoiras ata dar no piñeiro
que se mira á fronte. Mentres Alfonso fala achégase o primeiro
burro, conducido por Mª Carme
Pais Fariña. “Como non vou estar
contenta. ¡El por Taramancos daba os ollos da vida! Mira si daba
que cando estaba en América poñía nas cartas para Pepa da Pastora de Taramancos” comeza a
dicir Mª Carme a quen non lle hai
que tirar demasiado para que se
solte a falar con paixón do poeta.
Lembra, por exemplo, que Antón
lle trouxo unha peza de tea cando
veu de América e mentres tira do
burro despídese dicindo “eramos
como irmáns”.
Non tarda en marchar a Carme e pasa o Pepe con outro burro
e presa. As leiras rodean á aldea e
non ben perdemos a vista o segundo animal cando aparece o
terceiro de seguido. “O primeiro
burro tróuxoo meu pai. Toda a

“Non hai peza de bondade máis grande” sinala Ana María Castro, veciña.

xente levaba a carga na cabeza e
el, cando volveu a Taramancos
decidiu traer un para alixeirar o
traballo. Chamouno Emilio e de
aí quedou o dito que aínda se conserva de non sexas como o Emilio
de Avilés” conta Alfonso e a anécdota dálle para facer un apurado
censo de Taramancos. Son 26 casas habitadas, uns 60 viciños, 4
nenos por baixo dos dez anos e 8
burros. O repolo e a labranza
–millo, patacas, trigo e centeo,
fundamentalmente- son as principais ocupacións desta terra na que
o de zapateiro é o oficio máis tradicional. De emigración tamén
saben e, como exemplo, a propia
casa dos Avilés. “Unha irmá da
miña avoa marchou para Manaos, o meu avó para Cuba, a tía
Carme foi para a Arxentina. En
cada familia hai alguén fóra” di
Alfonso ao explicar tamén a marcha do irmán para Colombia.
“O galego era o seu. Era moi
galego e tamén lle gustaban as
cousas da aldea. Con Taramancos
estaba encantado” di a amiga Carme mentres pincha a Alfonso recordándolle que Antón foi o único
dos irmáns que tivo querencia por
estudiar. A idea de Alfonso é que
Antón nunca quixo facer Náutica,
que marchou para a Coruña e se
meteu na “vida bohemia”. “Por-

que el era así e nunca o entenderon. Listísimo, ¡mira que era destacado! Comezou a ler desde ben
pequeno” comenta Ana María
Catro Lado, viciña de toda a vida
da casa dos Avilés. Ana María ten
tres anos menos que Antón pero
lembra compartir con el todas as
festas e verbenas da comarca, a de
San Roque ou Santa Lucía. ¿Era
festeiro? “¡Como non había de
ser! Levabamos unha cesta coa
comida á romería e que ben o pasabamos” di. Nestes días anda a
voltas cunha biografía de Antón
Avilés e di que non se lle dá pasado a pena. ¿Por que Ana Mª?
“Porque non o apoiaron como
merecía. O pai andaba empeñado
no da Náutica que era a febre que

había aquí e el non quería, tiña outras ideas. O que fixo foi a pleno
pulso e non había necesidade de
que lle custase tanto”. Di Ana María que cando Antón volveu da
Coruña o pai castigouno mandándoo ao monte ao batume –toxo,
herbas, fieitos... e a ela bátelle unha idea na cabeza: “¡quen non nos
di que el aproveitaba aquel tempo
para escribir!”.
Boa parte da lenda que se
creou arredor de Antón Avilés
desaparece en Taramancos.
Aquí todo o mundo fala del como un veciño máis, iso si, especialmente querido. Ana María
ofrécese a ensinar todas as fotos
nas que ela está á beira do poeta. Métese na casa e saca unha

Reportaxe Gráfica: A. PANARO

tirada no seu comedor o día do
San Roque onde hai unha morea de xente, en especial, mocidade. “Despois fomos para a casa dos Avilés a tomar o café.
Sempre era igual, dunha casa a
outra” comenta diante do retrato do grupo. Sinala entre todos a
Antón Avilés e non pode conter
unha exclamación, “¡non hai
peza de bondade máis grande!”
di. Estes días andan especialmente revolucionados coa grande celebración do Día das Letras Galegas. Están contentos de
que o viciño máis famoso de
Noia sexa de aquí, de Taramancos, e agradécenlle que presumira de todos eles no nome co
que asinaba os libros.♦

Día grande en Noia
Unha placa colocada en 1996
lembra que na última casa de
Taramancos naceu Antón Avilés. Poucos se achegan ata esta aldea pero as marcas do poeta agroman nestes días por
todo o concello de Noia. Nalgúns dos principais edificios
relacionados coa súa vida –o
Concello, a Tasca, a Casa de
Cultura, o Coliseo ou o Instituto– penduran pancartas alusivas á celebración que inclúen versos seus. Na entrada do
instituto, unha exposición percorre a súa vida e é visitada
cada día por centos de estudiantes e veciños. En Boa, no
cemiterio, repousan aínda a
flores brancas, azuis e vermellas da homenaxe do BNG celebrada días atrás e na entrada
unha cerdeira e unha placa re-

memora o tributo da Asociación de Escritores en Lingua Galega que el presidiu.
Todo Noia lembra estes
días a Avilés e boa parte dos
libros que se publican arredor
destas datas proveñen de autores do concello, veciños e
amigos do poeta. Dolores Arxóns, Ana Romaní, Aurora
Marco, Xosé Lois Agrelo,
Martín Veiga, Pilar Sampedro
ou Xavier Castro son algúns
deles. A revista Casa da Gramática saca dous números especiais dedicados ao poeta
cun libro de Manuel Álvarez
Torneiro, autor xunto con
Salvador García-Bodaño e
Xosé Mª Álvarez Cáccamo a
quen se lle deben textos próximos neste ano no que a cercanía da morte e a vitalidade

do autor fan que o Día das
Letras Galegas se espere cunha especial emoción.
O 16 en Noia Xosé Lois
Agrelo, Dolores Arxóns, Xavier Castro, Pilar Sampedro e
Salvador García Bodaño presentarán os seus libros publicados neste ano. Pero o día
grande será o sábado cando o
a Academia se traslade a Noia
para celebrar a sesión extraordinaria na que intervirán
Xohana Torres, Luz Pozo
Garza, Salvador García-Bodaño e Xosé Ramón Barreiro
Fernández. O acto solemne
será ás 12.30 horas no Teatro
Coliseo Noela e unha hora
antes inaugurarase na Alameda un busto do poeta. Os actos continuará pola tarde neste día grande de Noia.♦
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A maré
de onte
LOIS DIÉGUEZ

A

índa onte, a maré
humana, enchia de cores e de berros as
nosas ruas e prazas, de
consignas e esperanzas, de
pombas de luz e de futuro.
Aínda onte. Lembrades a Praza do Obradoiro ateigada de
xente a pedir unha resposta ao
desprezo manifestado polos
governeiros do PP con ela
mesma, coa nosa nación
burlada outra vez como unha
vaca tola? E pouco despois,
lembrades, digo, aos grandes
construtores da nosa desgraza,
vestidos esta vez de
imperialistas e asasinos, a
invadir un país indefenso e rico para rouba-lo e masacra-lo
como nos mellores tempos da
era colonial? Lembrades?
Coido que non. Todo se
borrou. Desde hai dous meses
aproximadamente, os meios
de comunicación viraron a denúncia para suavizar a crítica
e preparar un camiño de rosas
no novo tempo eleitoral. Interesaba-lle ao PP e mais ao
PSOE, tanto monta monta tanto. Que curioso, aos dous. O
mau do bipartidismo é isto,
que até para governar se
poñen de acordo. E se por tras
del hai intereses de estado, desa sagrada unidade da patria
franquista, dese maniqueísmo
cos e coas que reclaman direitos colectivos, o acordo resulta máis contundente. Habia,
pois, que suavizar páxinas,
ondas e pantallas para entrar
na mascarada dunhas
eleicións sen problemas de
guerras nen petróleo. Touriño
xa se distanciou na última manifestación de Nunca Mais
porque coidaba que ia ser un
fracaso, precisamente debido
ao silencio informativo tan
ben preparado. Pero
equivocou-se. A Praza do
Obradoiro volveu-se encher e
non lle faltou tempo para
dicer que el sempre apoiaria á
Plataforma. Os cucos aproveitan o traballo dos demais. E
tampouco nós esquecemos
aqueles governos pesoé onde
os barcos tamén botaban chapapote sen que nada se arranxase para atalla-lo, ou aqueles
tempos en que nos meteu na
OTAN porque si, para axudar
ao ianque tamén. Cambiaria
algo a postura oficial do
governo español a respeito de
Iraque se governase o pesoé?
A Maré, a maré humana
como unha serpe de prata a
desprazar-se en músicas populares por outro mundo de paz,
libre, sen imposicións dos
ladróns e asasinos. Acaso foi
un soño só, ou un desexo, unha visión? Pensamos isto ao
ver que o panorama político,
máis ou menos, vai seguir
igual: os que traballaron
contra as inxustizas e as
guerras, esquecidos. Os que as
produciron, outra vez na sua
poltrona. E os cucos,
arrepañando o esforzo dos primeiros. A Maré, a Maré
humana da Galiza, existiu?♦

Avilés chega ao teatro
C.V.
Presentan o espectáculo como unha aventura poética con Avilés
de protagonista. A compañía Áncora Produccións leva a escena
a vida do escritor a través da súa obra narrativa e poética. Gustavo Pernas, Ánxela Abalo e Eva Veiga soben ao escenario a obra
de Avilés en Hai que romper, onde a música, a cor e a poesía compoñen o particular mundo do escritor do Día das Letras Galegas.
Hai que romper! estreouse o día
8 en Ferrol, os días 14,15, 21 e
22 pasará pola Sala Iago de
Santiago e o 17 representarase
en Ordes. Ánxela Abalo, unha
das “autoras” do espectáculo
quédase coa expresión de Sofía
Baquero –a compañeira de Avilés- despois da estrea en Ferrol
cando dixo que volvera ver Colombia diante dos seus ollos.
Este era un dos obxectivos da
compañía, recrear botando man
dos recursos do teatro, a vida de
Avilés de Taramancos e o seu
mundo creativo como ponte entre Galiza e América.
“Foi unha aventura apaixonante, raptounos e namorounos
tanto a súa vida como a potencia

da súa obra, títulos de grande actualidade e lucidez e nos que reflexiona sobre unha morea de temas que nos interesan” di Ánxela
Abalo ao tempo que explica que
nada mellor para levar a figura do
escritor á escena que botar man
da súa propia obra, onde queda
marca de todo o seu periplo vital.
Consideran desde Áncora
Produccións que Avilés fixo
mesmo un seguimento dramatúrxico da súa vida a través dos
textos e, por iso, comentan que
lles resultou fácil montar o espectáculo Hai que romper, que
contou coa axuda do concello
de Ferrol. O difícil foi elaborar
a escolma de textos cos que preparar a obra xa que foron moi-

Carteis do Día das Letras en Noia, ao pé da taberna de Avilés.

tos os que fascinaron os membros da compañía. No escenario, Eva Veiga e Ánxela Abalo
representan Galicia e Colombia
e Gustavo Pernas fai o papel do
narrador, alter ego do poeta. En
Hai que romper a música ten especial relevancia, interpretada
ao vivo no escenario por Bran-

dam e Bernardo Martínez que
recrean os sons de Galiza e o
Caribe con gaitas, clarinetes,
paus do Brasil e unha morea de
instrumentos. “O obxectivo era
crear un mundo visual e de sensacións que contaxiara ao espectador e todo iso está na obra
xenial de Avilés” di Abalo.♦

Actos de Sarria ao Bierzo
A.N.T.
En Noia celebrarase o sábado
17 os actos oficiais da Academia pero estes días por todo o
país unha manchea de conferencias, recitais e homenaxes
lembran a figura de Antón Avilés de Taramancos. En Sarria
inaugurarán o Bosque das Letras e tamén no Bierzo darán a
coñecer a súa obra.
O domingo 18 inaugurarase
en Sarria o Bosque das Letras
plantando un carballo na memoria de Avilés de Taramancos.
Cada ano teñen a idea de que o

bosque vaia tomando máis corpo cunha árbore distinta por cada escritor ao que se lle dedique
o Dia das Letras Galegas. Nesta edición, de xeito excepcional, plantarase tamén un ciprés
en homenaxe a Sarmiento, o
homenaxeado na pasada edición e recitarán os gañadores
do Fiz Vergara Vilariño, Xesús
Pereiras e Estevo Creus e o poeta Cesáreo Sánchez Iglesias. A
inauguración do bosque porá
fin a toda unha semana de cultura promovida de forma conxunta polas Asociacións Cultu-

rais da Comarca de Sarria composta por conferencias de Paco
Martín ou Víctor Freixanes, actuacións de grupos de baile e
música, representacións teatrais
e mesmo a entrega de premios
do certame literario escolar, celebrados os actos en distintas
localidades da comarca.
No Bierzo, o colectivo Fala Ceibe dedica tamén un programa especial a celebrar a
data que inclúe recital poético, teatro, música coa participación de escritores como
Anxo Angueira, Alexandre

Banhos e Raúl Gómez Pato.
Entidades, organismos e
asociacións celebran de distintos xeitos a Avilés e, entre a
morea de actos destes días atópanse o maratón de lectura e a
conferencia de Olga Novo na
Fundación Granell, o recital de
Anxo Quintela e Ana Romaní
no Consello da Cultura –onde
se presenta un CD con entrevistas- a representación da súa
obra teatral en Allariz ou a estrea da curtametraxe de animación A Xaguarana, baseada na
Nova Crónica das Indias.♦
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Os amigos
de Antón

Da revolución francesa a
un barco corsario, pasando por un harén
Xavier López López publica A estraña estrela
Título: A estraña estrela.
Autor: Xabier López López.
Edita: Galaxia.

Emilio Amarante, o protagonista
de A estraña estrela, símbolo do
home, ten un existir sen compás,
desnortado, desgobernado, que
lle provoca non poucos quebrantos e, desde logo, méteo en moitas e variadas aventuras. Como
unha chiscadela de ollos, como
cando, no cinema, se fai o negro
e aparece unha nova acción, así é
o seu existir. Unha eterna sucesión de aconteceres que descorre
no espello dos seus ollos, velaí
que ao abrilos se atopa no París
de Robespierre, pero cunha chiscadela pode reaparecer na illa
Utopía ou nun barco corsario ou
mesmo nun
harén.
Este Nin o
existir, ou esta humor,
condena, é unnin as
ha sucesión de
fugas (de sa- aventuras
gas-fugas) que son máis
padece e non que o
controla,
o entretido
único fixo e escaparate
certo é que en tras do cal
cada unha dese agacha o
las perderá a
vida, morrerá estudio da
para reapare- condición
cer, espido co- humana.
mo un recén
nado pois está
nacendo de novo, en calquera
outro ignoto lugar.
Partindo de aí semella lóxico
agardar situacións divertidas,
que as hai, e aventuras múltiples, que tamén as hai. Pero nin
o humor, un fino humor, nin as
aventuras son máis que o entretido escaparate tras do cal se
agacha, na rebotica, o estudio da

condición humana, a
interpretación da existencia do ser humano.
No remate, co tarot e o
simbolismo de que é
portador, esta é facilmente visíbel. Sen que
chegue a convertirse
claramente en novela
de tese, aquí ofrécese
o simbolismo, a interpretación final corresponde ao leitor.
Sen embargo, xa
antes dos capítulos finais se puido advertir
esta dimensión que se
sobrepón á aventuresca e á humorística,
cando, na illa Utopía,
ambas dúas se amal- Xabier López López.
sonaxes non exceden da súa
gaman a unha durísima, e ben
función coral, todo está disposto
artellada, crítica da sociedade
para as contínuas mortes e renaoccidental (porque vivimos necencias, para as fugas, de Emilio
la, pero, en realidade atinxe a
Amarante, relator das súas avencase calquera civilización, e de
turas e desventuras a uns Feixoo
calquera época histórica, vista a
e Sarmiento nos que, dito sexa
ubicuidade temporal e espacial
de paso, non se nota moito a súa
do protagonista, eixos que a
condición de relixiosos. A carón
posmodernidade quebra decote)
deles, unha rica nómina de pere do seu sistema de valores.
sonaxes curiosas e ben deseñaDesde aí estaba claro que o disdas, desde sir Walter Raleigh, ao
curso non era unha simple sucemédico Sicofante Crescente,
sión de aventuras inocentes e un
Xacobe Bule-Bule, o harén do
algo risíbeis, logo han intermeturco Piali Paxá, ou o Banquete
diar os biringuxeiros (que só vide Conxo con Pondal.
ven onde hai guerras) e a cidade
Xabier López López, queniño de vóboras (cristiá) para
rendo facer unha homenaxe á
certificalo.
nouvelle dezaoitesca constrúe
Xabier López López (Biff,
unha novela que foxe do relato
Bang, Pow, 1977; Doutor Deus,
único pero que, á súa vez, ela
1999; O caderno, 2001) déixamesma se acaba constituíndo
nos esta vez unha novela de peren relato único no que a vida se
sonaxe fulcral, Emilio Amaranvolve xogo (inaturábel, tantas
te, arredor da cal xira absolutaveces, de aí o suicidio), fortumente todo, arredor del, de quen
na, azar de consecuencias moi
non controla a súa vida, tremenserias, moi traumáticas.
da ironía. Todas as demais per-

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

Mais a novela, a pesar de
que nas personaxes a traxedia
se instala como directiz vital
basilar, ofrece unha lectura desenfadada, amábel, gozosa. Do
mesmo xeito que o narrador e
as personaxes se compracen no
contar demorado, búscase que
o lector se deleite non só coa
variedade de situacións aventurescas (en dispares lugares e
tempos) ou humorísticas (da
man de pesonaxes curiosas, linguas estrañizantes, receitas tamén curiosas, ou tipoloxías
raras ademais do mesmo desenvolvemento da acción) senón
tamén co propio acto da narración, co mesmo acto de ler.
Eis, logo, unha novela, trufada dun certo eruditismo, escrita con vontade de clasicismo
(o cal non se exclúe co carácter
posmoderno, aínda que puidera
parecelo) que vén como auga
de maio en tempos nos que a literatura padece unha seca lectora alarmante, crónica, que só
parece preocupar a quen vive
de perto a cultura e que despreocupa vergonzantemente a
quen debera facer que todos a
vivamos intensamente.
Para todos os públicos, como se di no cinema (xa vimos
que tamén o carácter fílmico se
fai notar nela), adultos, mozos e
nenos inclusive, e que tamén,
tamén, dará moito xogo no ensino porque, por exemplo, desde ela se accede a diversas épocas da historia e da literatura,
ademais de fornecer oportunidade de múltiples debates sobre
as mortes (todas diferentes), a
vida e as súas conxunturas.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. RESISTENCIA.
Rosa Aneiros.
Xerais.

1. A CORUÑA
DE PACO VÁZQUEZ.
Manuel Monge.
A Nosa Terra.

2. NEGRA SOMBRA.
INTERVENCIÓN POÉTICA
CONTRA A MAREA NEGRA.

Varios autores.
Xerais / Espiral Maior.
3. O LIBRO DA EGOÍSTA.
Iolanda Castaño.
Galaxia.
4. POLOS FILLOS DOS FILLOS.
Xosé Manuel Sarille.
Candeia.
5. O CORVO DE CHAPAPOTE.
Luís Rei Núñez.
A Nosa Terra.

2. NUNCA MÁIS.
GALIZA Á INTEMPERIE.
Suso de Toro.
Xerais.
3. A. AVILÉS DE TARAMANCOS.
VIDA E OBRA.
Lola Arxóns e Xavier Castro.
Xerais.
4. A REBELIÓN MUNICIPAL.
Xoaquín Álvarez Corbacho.
Xerais.
5. ANTÓN AVILÉS.
O CORSARIO.
Aurora Marco.
Toxosoutos.

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

Antón Avilés de Taramancos.
Vida e obra é o título co que
Xerais homenaxea o escritor
protagonista do Día das Letras
deste ano. Dúas das persoas
que mantiveron estreito
contacto
co autor
noiés, Lola
Arxóns e
Xavier
Castro, presentan agora este
volume que
serve de
percorrido
ameno pola
biografía e
bibliografía do poeta. Arxóns
narra a súa existencia
seguindo as etapas máis destacadas. Castro perfila e reseña
as súas obras literarias. Finalmente inclúese un índice
sobre as referencias existentes
sobre o escritor de As torres
no ar.♦

Dicionario
de Avilés
Amancio Liñares e Antonio
Puentes editan en 3C3 o
Diccionario Antón Avilés de
Taramancos, unha obra de estudo sobre o escritor apoiada
na súa biografía, nas súas creacións, nas imaxes, obras, unha escolma, diferentes
recursos
didácticos
relacionados co autor e, finalmente, unha cronoloxía comparada entre
as vivencias
de Avilés,
Galicia e o
mundo.
Volume destinado ao ensino,
xa que serve de achegamento
ao poeta e tamén de texto
escolar.♦

Era unha vez
en Taramancos
Galaxia achégase ao autor
homenaxeado no Día das
Letras cunha obra asinada por
Xosé María Álvarez Cáccamo,
Vida de Antón Avilés de
Taramancos.
O achegamento ao
noiés faise
con intimidade e amplo coñecemento dos
principais
momentos
da súa
vivencia, primeiro no seu
Barbanza natal, logo en
Colombia en varios labores, e
finalmente outravolta en Noia,
á fronte dunha taberna que se
converteu en Ítaca literaria ata
o seu falecemento en 1992. Relato dunha vida chea de intres
líricos e épicos dignos de ser
contados e lidos.♦
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Desde Samoa a prevención co home branco
Positivas publica os discursos do xefe Tuiavii en galego
Título: Os Papalagui. Crebadores do ceo.
Autor: Tuiavii.
Edita: Positivas. Colección Popular.

A colección de discursos do
xefe samoano Tuiavii, da aldea de Tiavea, da illa de Upolu, apareceron por primeira
vez en español no ano 1977,
ilustrados polo aínda non
famosísimo Mariscal, mais a
orixe do libro data dos ledos
anos vinte, concretamente de
1929, nunha edición en holandés por Erich Scheurmann,
amigo persoal do xefe e que
permiteu o espallamento dos
discursos por Europa.
O xefe samoano nunca tivo
intención de publicar os discur-

Ska vigués
Título: Arredista.
Grupo: Skarnio.
Edita: Propaganda Pel Fet.

Baixo o título Arredista, o grupo vigués Skarnio saca á rúa o
seu segundo traballo, co fin de
recuperar a memoria histórica
sobre os emigrantes galegos de
principios do século pasado en
Cuba, fundadores da póla política do nacionalismo, coñecida
como Arredismo. Composto
por doce cancións skatalíticas
máis a versión do tema de Suso Vaamonde “deus fratesque
galaequia”, o novo traballo fai
un repaso crítico pola realidade
coa colaboración de Alex de
Inadaptats e de Iñaki
Betagarri.♦

sos, é o propio Erich por decisión persoal quen decide ordealos e darllos a occidente baixo o
título da palabra samoana Papalagui que literalmente significa “crebador dos ceos” que
responde ña fermosa lenda samoana que data do primeiro
avistamento dun home branco
que chegou á illa nun barco de
vela. Os nativos ao velo creron
que habia unha fenda no ceo
por onde se coara, pero que popularmente asumeuse como home branco ou incluso cabaleiro.
Tiavea era unha sociedade
comunal, cando Tuiavii viaxe
e percorre Europa vese na
obriga ao voltar de comunicarlle os membros da aldea o que

primeiro traballo de longa
duración, Hedatuz, a
formación vasca R, nacida a
mediados dos noventa,
déixase influír por ritmos que
van dende o pop ata o metal
pasando por sons máis
rockeiros, tomando sempre
como referencia o hardcore.
As guitarras de Íñigo e Iosu,
os baixos de Rober e as
baterías de Axier van dando
forma as dez cancións que
compoñen o disco contando
ademais coa colaboración de
Eneko Abrego, no tema
“Dogmak”.♦

Irún encóntrase
con Bristol
Título: Irun meets Brístol.

Do metal
ao Hedatuz
Título: Hedatuz.
Grupo: R.
Edita: Metak.

Para a creación do seu

Autor: Fermín Muguruza.
Edita: Metak.

Despois de saír a rúa con
álbum In-komunikazioa hai
pouco máis de seis meses, o
controvertido Fermín
Muguruza reaparece cun novo
disco, Komunikazioa, un
arranxo do traballo anterior
onde os sons de Brístol
mestúranse cos de Irún. Para
recrear eses ambientes dub e
drum’n’bass o exlider de Kortatu, e Negu Gorriak precisou
un ano de traballo e contou
coa colaboración do músico
vasco Martín Mantxo,
militante do Kebele Kulture
Project.♦

veu, os discursos non son máis
que o analise feito polo xefe
samoano da nosa cultura, medios de vida, sociedade,... un
estudo de antropololoxía comparada feito con sinxeleza,
procurando o
cerne das cousas para acadar un maior
entendemento
aínda que nos
pareza infantil, do noso
propio mundo, hai nel
dous libros
dependendo
de quen o reciba. Nós podemos ver a
loita de clases, o materialismo histórico, a enfermidade
industrial, a dubida sobre a
existencia de Deus,... O habitante de Samoa só ve un modo
de vida que ameaza a súa, que
destruirá unha cultura onde as
palabras meu e teu desígnanse
co mesmo vocablo “laú”, onde
o roubo é descoñecido,... por
iso o derradeiro capítulo do libro é o máis reivindicativo (O
Papalagui quere arrastrarnos
para a súa escuridade).
Traducidos ao galego polo
misterioso Onofre Sabaté, o

atractivo do libro non é a súa
calidade literaria, non podemos
esquecer que a súa fin era a
oralidade senón a reflexión,
meditación e concienciación ao
que hai que engadirlle o ameno
e divertido que resulta o que fai
máis atractivo, debemos destacar a lucidez do xefe e como
soubo valorar ao home branco

e as súas accións “Irmáns destas moitas illas: temos que andar con coidado e permanecer
atentos; pois as palabras dos
Papalagui saben como bananas
doces, pero están cheas de dardos ocultos, feitos para matar
toda luz que hai en nós.”♦
XOSÉ FREIRE
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Página Abierta
Nº 136. Abril de 2003. Prezo 4 euros.
Dirixe: Manuel Llusia.

Observación do mundo rural e vitalismo
Núñez Sobrino afírmase seguidor de García Sabell
Título: Un ímpeto do tempo. Unha fixación

deleitosa.
Autor: Ánxel Núñez Sobrino.
Edita: Edición do autor, Coimbra, 2002. distribución e pedidos a librería Librouro, Vigo.

Este libro conta, ademais de cos
artigos do autor, con ilustracións tomadas da súa colección
persoal, debidas a Enrique
Campo, Carlos Gozar do
Sobrino, Rafa- mundo rural
el Monleón, e defender
Rosoto, e ou- o vitalismo
tros (algunhas esixe unha
non asinadas). certa
H a i , n e s t a s postura de
ilustracións,
unha proximi- aristocrácia
dade deleitosa cultural.
co mundo rural, do que os
mesmos textos nos ofrecerán
abondosos exemplos.
Ánxel Núñez Sobrino é
profesor de filosofía, pero xa
na páxina 58 chámanos a non
“identificar realidade diaria
con traballo”. Con esta obra está a reivindicar a non pertenza
a ese grupo de “individuos que
levan unha vida normal, entendendo por esta o corrente seguimento do establecido”; ao
fin, “unha vida normal, sen altibaixos, nin desacougos, nin
tentacións, conduce a non decatarse da existencia como un
xogo con dificultades, con riscos e satisfaccións”. O que procura o noso autor é máis ben
aquelo que resoa coma nun eco
nietzscheano; é a procura da
autenticidade, da inquedanza;
en suma, da alegría de vivir. Iso
procura el para si, e a iso nos
invita reiteradamente ao longo
das páxinas dos seus artigos.
As referencias a pensadores son unha constante; referencias que non pretenden
ser expositivas, senón máis
ben evocadoras de aspectos
dun vivir creativo; evocacións
da heterodoxia na que atopar o
pracer estético, un hedonismo
a acadar na excelencia.
Para este ser “si mesmo”
(non un “ser” impersonal) chámanos unhas veces a unha sorte
de retiro existencial, pero outras
á procura da compañia escollida, da amistade auténtica, dos
riscos do con-vivir; dúas chamadas non contradictorias, senón
que mencionan ora unha plenitude na vida privada, ora a emoción do trato humano. Pero tamén, hai que dicilo, non se escapa dunha pose elitista, dunhas
mencións a unha aristocracia da
cultura; pois: “os ofrecementos
que proporciona a natureza deberán quedar como un asunto
público da arte, con dereito a todos, pero, en verdade, só apreciado por unha minoría selecta e
inqueda, que ao resto só lle interesa o fútbol” (páx. 113).
Falabamos da aristocracia
da cultura, e iso porque a cultu-

Inclúese un monográfico sobre
a invasión do Irak, con
traballos de varios autores. Eugenio del Río dá conta do
modelo de mundo que está a
impoñer George Bush. José Ignacio Lacasta-Zabalza
repasa as
denuncias
de torturas
no Estado
español. Antonio Duplá
considera
que a ETA
enturbia de
xeito
fundamental a
normalización
da vida democrática en Euskadi. Antonio Antón reflexiona
sobre a proposta do PSOE de
lanzar a renda básica para
garantir a subsistencia de todos
os cidadáns.♦

Pueblos
Nº 5. Marzo de 2002. Prezo 4 euros.
Coordina: Luis Nieto.

Igrexa de Fisterra, de Carlos Sobrino. Técnica mixta.

tantas institucións e sociedades,
moitos coñecidas só para os que
“viven intensamente na cultura
propia”.
Nese contacto coa cultura,
tamén é innegábel unha mostra
de nostalxia, da que xa as ilustracións, pola súa temática, son
evidencia. É a nostalxia pola
ruralidade, pola amabilidade
desa Galicia rural, coas suas aldeas, coas súas casas, coas súas
igrexas, fundamentalmente barrocas (case o único estilo arquitectónico que cita, e moitas
veces, neste libro), coa súa paisaxe, coas súas pedras, coas súas festas; e chegando a dicirnos,
coma o mellor modo de vivir a
primavera: “a vida urbana debe
ser abandonada para o goce da
vida rural”. Pero non só na primavera, pois “nada sosega máis
que un paseo de inverno polo
campo galego, como un monumento vexetal de herba petrificada e limpa”. E tamén, “o verán en Galicia
Casa da Rúa Alta. Debuxo a lapis de Carlos Sobrino, 1909.
sabe marabillosamente á Galicia rural: a esas
aldeas de montaña cos seus segredos, con algunha xoia arquitectónica coñecida, e que a
luz e a atmósfera
impulsan a coñecer en detalle”. Finalmente,
“o outono é tamén a estación
propicia para os
paseos no bosque”. E poida,
quizais, ter moito que ver coa
propia biografía,
coma cando nos
fala daquelas
“persoas que sara é o modo de realización dese
compromiso vital, poético. Do
seu compromiso coa cultura
dan conta innumerábeis páxinas, non só polo extraordinariamente abondoso número de referencias deses “aristócratas”,
senón tamén pola diversidade
das mesmas. Agora ben, ese
cosmopolitismo cultural -¿pode
ser doutro modo que cosmopolita a cultura?- non esquece a inserción orixinal dende a que se
exerce e vive no devandito cosmopolistismo; é dicir, o compromiso coa cultura máis próxima, fronte da vaciedade “real”
dun presunto culturalismo que
ignora a cultura na que vive. Do
seu compromiso coa cultura galega dan fe, en moitos sentidos,
os muros do Museo de Pontevedra, por poñer un exemplo, que,
estamos seguros, será moi caro
a Ánxel Núñez Sobrino; pero
dese compromiso tamén dan fe
as innumerábeis referencias a

ben desfrutar das súas posesións na aldea galega”.
O cosmopolistismo cultural
maniféstase, máis que nada, co
estranxeiro menos estranxeiro
de todos; é dicir, a vital proximidade con Portugal. Portugal é
unha constante, non xa polo lugar de impresión do libro, nin
siquera pola “a maneira de apresentaçâo” do profesor Aníbal
Pinto de Castro, senón sobre todo pola afirmación do autor:
“considero a Coimbra como a
miña segunda Universidade”.
Toda esa procura de facer
chegar a nós un reclamo do hedonismo, da creatividade, da
humanidade, como Núñez Sobrino a entende, será por medio
do ensaio, dese ensaio humanista, antropolóxico, característico de quen el mesmo ve coma
o seu mestre: Domingos García
Sabell (e a quen adica un dos
ensaios): “García Sabell sabe
asomarse cunha mensaxe serea
e experimentada aos seus lectores. Utiliza a dobre experiencia:
a da cultura e a da vida”.
Os ensaios que recolle este
libro podemos dividilos, polas
temáticas aparecidas, nas dúas
seguintes: “aquela que ten que
ver coa investigación e coa erudición, e aquela que ten que ver,
con honestidade, na condición
humana, nun intento de clarificación. O meu esforzo, case diario, vai encamiñado cara unha
meta, e sinalo que é fundamental o Humanismo -o clásico e o
de agora, o eterno en todo caso,
para enmendar os problemas da
nosa época. E co Humanismo, o
compromiso, a acción e os resultados”. Só o lector poderá dicir se este libro lle axudou a esa
introducción, se non o está xa,
na “vida aristocrática”.♦
MANUEL Á. FORTES TORRES

Juan Manuel Ramírez, Daniel
Olesker, Ignacio Arboleya e
Daniel Campione. Javier de
Frutos entrevista o cineasta
Javier Corcuera. Ángeles
Díaz,
Javier
Callejam e
Adolfo Antón Bravo
perfilan un
dossier
sobre o estado actual
dos medios
de comunicación. Santiago Martín fai unha análise sobre a importancia da agua no
conflito de Palestina. Antonio
Santamaría dá conta das políticas agrícolas en África. Alejandro Pedregal explica as virtudes do director Paul Verhoeven.♦

Viento Sur
Por una izquierda
alternativa
Nº 67. Marzo de 2003. Prezo 7 euros.

G. Buster, Monique
Chemillier-Gendreau, Claude
Serfati e Mike Davis escriben
artigos sobre as causas e consecuencias da guerra no Irak.
Josu Egireun e Pierre Rousset
explican os avances do
FSM de
Porto
Alegre
2003. Inclúese
unha
entrevista
con Evo
Morales,
líder da
oposición
boliviana.
Michel
Warshawsky, Majed Nassar e
Nassar Ibrahim reflexionan
sobre Israel. No capítulo do
Brasil, hai unha conversa con
João Machado, representante
da IV Internacional no PT.♦
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A editorial Galaxia ven de inagurar felizmente unha nova colección á que denomina Memoria. Novidosa ata
certo punto, pois a mesma Galaxia tivo ao longo dos
seus corenta anos de historia, recén cumpridos, bon coidado de atender a historia, sobre todo a daquelas perso-

as máis achegadas á súa area de influencia, como agora mesmo tamén sucede. Estamos ante dous textos que
destacan pola facilidade e o agrado co que se len, é dicir, polo seu humanismo. Trátase das memorias de
Marino Dónega e das cartas de Cunqueiro a Del Riego.

As memorias inconclusas de Marino Dónega
Título: De min para vós.
Autor: Marino Dónega.
Edita: Galaxia.

Do libro de Marino Dónega hai
que dicir que está escrito en
forma epistolar e que lamentabelmente quedou truncado pola
morte do autor, de modo que
non podemos coñecer a súa visión dos anos da transición e
posteriores. Ao libro fáltalle este anaco, tamén desde o punto
de vista narrativo, pero con todo a obra resulta válida.
O que fora dirixente das
Mocidades Galeguistas, salvado
quizá do paredón por ter chegado tarde a un mitin proestatuto
na Coruña (dos intervintes só se
salvou Del Riego), escolle as
pasaxes preferidas da súa vida,
con algunha escea erótica e algunha bélica de por medio. Faino con luva branca e un chisco
de picardía. Da súa imaxe tiramos a conclusión de que aínda
os que non eran vermellos, nin
manifestamente separatistas,

Marino Dónega.

aínda os que vivían de profesións tan respetábeis como a
avogacía e cultivaban amistades
influintes, non deixaban por iso
de sofrir os rigores dun réxime
tan burro como eficaz.
Dónega lembra que non se
podía traducir ao galego ningún
texto que non fose antes trasladado ao español; conta como
non puido terse presentado a

unhas oposicións a notarías debido aos seus antecedentes e a
pesar de ter feito a guerra do lado “bon”; lembra a habilidade
do réxime para darlle a elexir
entre un expedente de responsabilidades políticas que o marcaba a todos os efectos ou convertirse nun traidor asinando de
propio puño un escrito de
anuencia co réxime; rememora
como en 1945, unha vez derrotado o exército alemán, o Goberno español suprime por decreto “o saudo brazo en alto e a
palma da man aberta”, seica, di
Dónega “de rancio abolengo
ibérico” e narra como os “servicios oficiais de información non
deixaban regandixa ningunha:
Mesmo tiñan establecido un xefe de casa, coordinado con outro de rúa, e os dous cun terceiro de barrrio, e así sucesivamente ata cubrir a cidade enteira”. Foron aqueles anos nos que
unha persoa coma el non podía
esperar que lle concedesen un
pasaporte. Ata para viaxar a Lu-

go ou á aldea precisaba dun salvoconduto expedido pola polícia da Coruña.
Marino Dónega lembra o
seu tempo na guerra e a compañía alemana de carros de combate co seu emblema: unha caveira con dúas tibias cruzadas.
Igual que menciona a súa amizade cos asturianos republicanos, prisioneiros de guerra, logo depurados e por último mobilizados de novo para os incorporar ao exército de Franco.
En fin, o autor reavívanos a
memoria cando di que o Estatuto de Galicia foi presentado
no Parlamento español o 16 de
xullo de 1936, dous días antes

do golpe. E un anímase a elucubrar que é unha virtude de libros coma este que tiran das
cereixas do noso propio pasado
persoal ou familiar, nunha sorte de terapia psicanalítica, hixiénica e necesaria.
Quizá, hai que dicilo, esta
escolla de lances da obra píntaa
máis dramática do que é realmente. E non. Trátase, como xa
indicamos, dun texto doce, para
unha vida que non foi das peores, pero que quizá por iso nos
dea un perfil máis exacto das
miserias dun modelo social que
se alongou corenta anos e para
os que algúns cren agora excesivo o cualificativo de ditadura.♦

O abrigo de Pedro Galán
Dónega ten memoria para un
compañeiro seu das Mocedades
Galeguistas, Pedro Galán Calvete, funerado tras o golpe do 36:
“fórono buscar de madrugada á
casa da nai, que lle axudou a pór

un abrigo por mor do fresco da
mañanciña. Non transcorreran
dúas horas e volvéronse a presentar na casa para lle devolver o
abrigo á nai, logo de lle dicir que
o fillo xa non o necesitaba”.♦

Cunqueiro,
os anos de tristeza e creatividade dun xenio
Título: Cartas ao meu amigo. Epistolario

mindoniense a Francisco Fernández del Riego (1949-1961).
Autor: Álvaro Cunqueiro.
Edita: Galaxia.

Se aínda houbese alguén non
convencido da estatura literaria
de Álvaro Cunqueiro, abondaría
con mostrarlle algunhas das opinións que o mindoniense verte
neste libro para facelo un fiel seguidor seu. Cunqueiro é a crema
da literatura do noso país, un lugar no que se encontra acompañado por non moitos nomes
máis. Estamos aquí ante a correspondencia que mantivo con
Francisco F. del Riego entre os
anos 1949 e 1961. Cunqueiro
galeguista de primeira hora, camisa azul na posguerra, procurador do éxito na prensa de Madrid, retorna na primeira das datas mencionadas á súa vila natal,
fóralle retirado o carné de xornalista e abandonárano as persoas que o apoiaran. Reclúese triste e sen moitas espectativas e recibe o calor de Del Riego que,
pola súa parte, fora afastado da
docencia e inabilitado para o
exercicio de cargos públicos.
Del Riego non o rexeita, todo o contrario, trata de que escriba, en galego, e de que volva
ao rego que nunca debera ter

Alvaro Cunqueiro.

deixado, o do galeguismo, ou
nacionalismo, unha palabra inconveniente daquelas. E Del

Riego trunfa en todos os aspectos. Pode coa galbana do recreador de Merlín e consigue del as

mellores pezas narrativas que
daría ao prelo e tamén algúns
dos mellores libros cos que conta a literatura galega. O Cunqueiro que se reflexa nesta correspondencia privada é de novo un galeguista a carta cabal e
un defensor da lingua galega,
sempre, claro está, na medida
na que un podía selo e practicalo en anos tan insatisfactorios.
Deste material, case documental, pero ao tempo vivo e
brincador, que se mostra nas
cartas, salienta a angostura económica na que Cunqueiro sobrevivía, imaxe ben ilustrativa vista
desde os tempos de hoxe. Unha
premura que Del Riego e Galaxia se esforzaban en aliviar no
posíbel. O esforzo valeralle que
o acusen de vivir “dos fondos
segredos de Galaxia, editorial
cripto-comunista e separatista”.
Atopamos nesta correspondencia unha boa mostra da loubada imaxinación do autor, detalles impagábeis das súas
obras en curso, hoxe clásicos,
testemuñas da basta labor da
censura sobre os seus traballos
e breves teorizacións sobre o
camiño que debería andar a nosa literatura, así como sobre as
características que debe reunir
unha lingua literaria culta, non
só de plena validez hoxe no no-

so sistema literario, senón, en
ben de casos, aínda non asumidas. Sen ningunha caste de
pendantería, case sen pretendelo, o autor das Crónicas do sochantre adiántase en anos o
moitos traballos teóricos que
só nos últimos tempos comezaron a abrollar.
Son anos en todo caso duros
que só unha intensa vontade,
sempre aguilloada desde Vigo
por Del Riego, foi quen de vencer. Cunqueiro ten que defender
o seu Don Hamlet da censura que
prohibe a representación teatral e
fai retirar o texto das librerias,
debe capear cun dono de La Voz
de Galicia, xornal no que colabora, que prefire a Moure Mariño:
“Emilio Rey di pola Coruña aos
que lle preguntan porque non escribo na Voz que os meus artigos
non os entendía naide, e que cando sae un de Moure Mariño sobre a automoción, ou as vacas
Devon, ou as fábricas de crebanoces, que reciben vinte cartas de
Chantada e de Arzúa con noraboas. ¡Un non é nada!”.
Case con ternura, un día de
1959, que ten previsto intervir
nun acto público en Padrón, preguntalle a Del Riego: “¿Falarei
en galego?”. Era unha valentía.♦
M. VEIGA

Nº 1.082
Do 15 ao 21 de maio de 2003
Ano XXVI

Miquel de Palol e a poesía como xogo
Unha voz singular na críse lírica de Cataluña
Título: Nocturns.
Autor: Miquel de Palol.
Edita: Columna. Barcelona, 2002.

Xunta Xeral de Accionistas

Convocatória de

A poesía catalá está a sufrir unha
profunda crise. As causas son
multiplas e non imos reseñalas,
mais compriría subliñar que a
falta de solidariedade entre o poético, o político e a ética levou a
un esquezo do suxeito e conduciu á maioría dos poetas cataláns
actuais a un cul de sac. Por outra
parte, unha certa heideggerización, ou sexa, esencialización, da
poesía, leva a considerar cada
creación “poética” como unha
mística e unha sacralización.
Outra das razóns da crise encóntrase en que a maioría dos poetas
usan o mesmo stock de palabras
–as palabras da “tradición poética”, é dicir, as palabras “poetizadas”–, esquecendo que a poesía
faise coas palabras de cada día,
ou como dicía Mallarmé, coas
palabras de cada día elevándoas
ao máximo de ordinario.
Por último, cómpre non esquecer unha falta total de compromiso –non coa sociedade,
senón co poema– da maioría,
sen esquecer certo papanatismo
dos críticos perante os restos do
academicismo da transgresión.
Ante tal panorama, un dos seniors da poesía catalá, Miquel
de Palol (1953), autor de poemarios como Delta, El Porxo de
les mirades, Llet i vi, etc, tamén
un dos grandes novelistas El
jardí dels set crepuscles, Sense
compromís de perversitat...,
acaba de publicar un libro de
poemas, Nocturns, que recolle
poemas publicados en varias
das súas novelas ou inéditos, escritos entre 1995 e o 2002, cun
polémico limiar, “Sempre estamos a tempo de abandonar”.
Comeza dicindo: “chegoume
a hora de recuperar a vella esixencia dos surrealistas: un dos
maiores praceres da escritura é
comprometerse”. Mais non cunha causa xusta, xusticieira, etc,
senón na “abitrariedade, no ab-

Miquel dde Palol.

surdo, no sentimento, no capricho, no insulto, en calquera cousa sempre podo dicir: escribo para me comprometer”. Comprometerse sobre todo porque hoxe
xa ninguén persegue ao poeta,
e ser covarde ‘O gosto
diante dun ini- da maioría
migo real pode da
ser máis ou me- poboación,
nos indigno, di Palol,
mais ser covar- é unha
de diante de nada é idiota. E porquería”
pasa directamente ao tema
do seu compromiso, a escritura, ou máis exactamente, o idioma no que escrebe,
o catalán literario. Para Palol, “o
idioma literario catalán é un instrumento desafinado, sen unha
xurisprudencia contrastada [...]
sen textos canónicos, sen un diccionario fiábel, cunha normas
gramaticais incoherentes [...]
cunha ortografía obsoleta e arbi-

Avui

traria [...] producto abortivo do
salto no vacío do idioma rural,
sen disciplina filosófica, ao inculto argot colonizado polo inglés estándar”. Segundo Palol,
con outro modelo literario, as posibilidades expresivas do catalán
non sabe se serían mellores ou
peores, mais si diferentes. Segundo o poeta, o catalán presenta
“boas condicións técnicas obxectivas para a hipotaxe, por riba do
castelán e o francés”, e os únicos
autores canónicos hipotácticos
son Espriu e Riba.
Pasa despois a cargarse a
Mercé Rodoreda, e os escritores,
críticos e lectores que non entenden da ironía e afirma que o
único destinatario dos poemas é
o propio poeta, o resto é “faramalla”. E afirmándose de esquerdas, recorda que os principios da democracia non teñen
proxección na arte. Para acabar
escribe: “O gosto da maioría da
poboación, aínda que moitos o
pensan poucos se animan a dici-

S

egundo acordo do Consello de Administración de 15 de marzo de 2003, convócase aos señores accionistas de PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS S.A., con domicilio en Vigo, rúa do Príncipe 22, á Xunta Xeral Ordinaria que se celebrará na citada sede social o día 6 de xuño ás 17 horas en primeira convocatoria e o día 7 de xuño, á
mesma hora, en segunda e definitiva, baixo a seguinte
ORDE DO DÍA

1.– Informe de Xestión, exame e aprobación, no seu caso, do Balance, Conta de Resultados e Memoria de Xestión do exercicio 2002.
2.– Ampliación de Capital.
3.– Renovación estatutaria de cargos societarios.
4.– Rogos e perguntas.
En Vigo, a 15 de marzo de 2003
Promocións Culturais Galegas SA
Cesáreo Sánchez Iglesias
Prresidente

lo, é unha porquería. Ademais
de pernicioso, escribir pensando
nos lectores é tan vacuo e vaidoso como, na vida en xeral, actuar
pensando no aplauso dos outros,
como actuar pensando só no
éxito. É, como mínimo, inmoral.
Aínda que seguramente non hai
para tanto, ou tanto dá”.
O prólogo, discutíbel en
certos sentidos, sobre todo no
que se refere á lingua, xa que,
que se saiba, en ningunha literatura o escritor impón a súa
lingua, senón que os lectores se
renden diante do estilo do escritor. E, polémicas –xa vellas en
Cataluña sobre o catalán, tanto
o literario como o normativo– á
parte, Palol non dá un modelo
alternativo mais, en verdade,
pon o dedo na chaga. Sobre o
gosto da maioría da poboación,
de cando en vez non vén mal
que un escritor denuncie a imposición dos gostos literarios
por parte, maiormente, da industria cultural e editorial.
O libro consta de corenta e
un poemas, diversos entre sí,
xa que hai dúas clases, os lóxicos e reflexivos e outros submetidos ao iloxicismo, mesmo
á escrita automática, mais todos, case todos, atravesados
tanto pola sátira como polo sarcasmo. Estes últimos denuncian tanto o efecto ridiculizador da tradición como a denuncia dun mundo que o poeta
abomina. Mais evita sempre o
xesto anárquico fácil, a imitación, a falta de autenticidade, a
demagoxia... aínda que recupere aportes do surrealismo
que –mal usados e/ou mal peneirados– podiano conducir
por fáceis camiños: a antipoesia, o prosaísmo, as condenas,
os tremendismos, os feísmos e
mesmo os malos modais. Malos modais que abrollan, máis

que en ningún outro poema, na
serie de epigramas que divide o
libro en tres partes: “Tolo, bébedo / e obseso sexual./ Túa
nai estará contenta”; “O delirio
emerxente do occipucio / axiña
irá a parar ao prepucio”, etc.
Pero máis que na sátira, é no
sarcasmo onde Palol brilla, un
sarcasmo que non aforra aos
seus poetas máis amados:
“Agora vexo que tamén me fixeron efecto os outros, / e a
subtil acumulación / dos anos
que eu me pensaba / que era
unha arte de Mercurio, e é unha arte de Saturno, / non é nin
tan só, como dixo o poeta/ o argumento único da obra, senón /
a proba da miña existencia”.
Mais non é todo sátira, sarcasmo, malos modais neste libro de poemas. Palol sabe que a
poesía é un dos lugares, e un
dos máis reveladores, polo que
nela está en xogo, da intelixibilidade do presente. E non só da
poesía, senón do presente ético
e político: “Este que non son eu,
desde o sorriso / obligador dos
outros me contempla/ cada mañá no odio do espello. / E tando
dá que o negue, se resulta / que
hai tempo que el comprou o billete. / Paxaros plantados, árbores con asas, nubes, / nubes... /
Quietude é viaxe”. Sabe que a
poesía é un pensamento do contra: “Esta é a casa de putas / onde se paga por non follar. / É o
convento do despracer / pra facer rezar contra a vida”.
Nocturns é un deses libros de
poemas no que se albisca que para o seu autor a poesía continúa a
ser un xogo vital e non un xogo
de sociedade, un funcionalismo,
un discurso de intencións “O poeta é o esprinter / da literatura /
[...] Acabar descobrindo / que
non viñemos a correr, / senón a
ver quen leva / as cirolas máis
bonitas”. Sarcasmos, sátiras, malos modais á parte; ademais dun
intento de saber que na poesía
está en xogo a intelixibilidade do
presente, o poemario tamén é
unha meditación sobre o presente (“Dolça balada de joventut”),
a memoria (“Exercici de memòria”, “La inusual blancor del cel
ponent”), a felicidade (“Nocturn”, “El sentint de la felicitat”),
o paso do tempo e a morte:
Vén ao silencio da neve,
vén ao xeo negro da pedra,
vén a facerte envexar polos anxos
desde a voz dun neno tan branco
como o máis branco dos ollos que te queren.
Vén a vir, ver a querer,
vén a morrerte comigo.
Vén a morrerte comigo.
Vén a escoitarnos sen palabras,
ata a pérdida, ata a infancia,
ata o vento de lúa e a mudez,
ata os xardíns insomnes, ata o desnacemento.
Vén a morrerte comigo.♦
X.G.G.
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BOROBÓ,
Homenaxe a un xornalista
Unha rúa de Pontecesures levará o seu nome e publícase o libro
O Cesures de Don Víctor
A.N.T.
O vindeiro sábado día 16 ás
19,30 h. Raimundo García
Domínguez, o decano dos
xornalistas galegos, vai recibir unha merecida homenaxe
na súa vila natal. Inaugurarase unha rúa que leva o seu nome e presentarase o libro O
Cesures de Don Víctor, unha
escolma dos anacos, a súa peza xornalistica característica,
que falan fundamentalmente
de acontecementos relacionados coa súa bisbarra familiar.
No prólogo deste traballo o
alcalde Manuel Luis Álvarez
Angueira lembra que Borobó,
fillo predilecto de Pontecesures, “regálanos neste libro un
anaco da súa intensa e comprometida vida. Con estes
Anacos recuperamos a realidade duns tempos que, aínda
que pasados, nos axudan a
comprender mellor o Pontecesures actual. Borobó, como fillo dun dos cesureños máis activos, o Dr. Victor García, foi
testemuña directa dos acontecementos máis sobresaíntes da
xove historia de Pontecesures:
a propia fundación do noso
Concello, a celebración das

Tropiezos con el maestro Asorey é unha das últimas novidades do tesouro
bibliográfico de Raimundo García Domínguez. A edición de Litoral das Rías
e Edicións Ánxelo Novo, recollen unha
manchea de textos sobre o escultor
galego do que foi conviciño.

primeiras Feiras do Automóbil
de Ocasión, a posta en marcha
da Cerámica Celta, etc”.
A homenaxe que agora se
celebra culmina un ano no que
o traballo de Raimundo García
Domínguez foi especialmente
recoñecido, coa edición dunha
antoloxía dos seus traballos pola Universidade de Santiago, O
novelo dos anacos e outros
exemplos, e en Edicións do
Castro unha antoloxía de artigos sobre a súa vida e obra titulada Homenaxe a Borobó.♦

Borobó no castelo de Soutomaior.

Un marco ante o xornalismo vellouqueiro
AFONSO EIRÉ
Se non hai fontes non hai historia. As fontes tamén
son a andamiaxe na que se sustenta o xornalismo,
pero, moi poucas veces, un xornalista se convirte en
fonte no seu traballo diario. A ese estatus xa chegou
hai tempo Borobó. Os seus “anacos” son unha fonte
directa para rescatar do esquecemento a figuras senlleiras que, no último século, turraron do carro do
país. Unhas veces aguilloadas pola vontade rexa,
forte e cobizosa da mocidade. Noutras ocasións co
chedeiro desconxuntado, as leitoiras prendéndolle
lume ao eixo e os inimigos póndolle pedras diante
das rodas, cando non volcando o carro con todos
dentro: o camiño é longo e cheo de dificultades, sobre todo cando se sabe a onde un quere chegar.
Borobó non só é un rescatador de figuras perdidas
nos anos escuros, cubertas coa pesada lousa da longa
noite de pedra. Non as saca unicamente do limbo do
esquecemento para que, á vista de todos, poidan ser
iluminadas, para que, co traballo de outros seguindo
os seus pasos de camiñante que fai presente o devalar, desprendan todo o seu arrecendo de exemplo e de
vida. Borobó descríbenos un mundo feito de “anacos”
que van encaixando nos anos, nas reviravoltas da historia. Dunha historia, da nosa Historia, que se nos
presenta moitas veces diferente, esquecida, maqueada, desnaturalizada ou inventada: furtada.
Borobó non é neutral, como non o pode ser ningún xornalista. El escolle un outeiro propio, situado
nun bando, tanto ten que sexa polas terras de Cuntis

coma pola de Trevonzos ou Madrid, sempre ao carón dun pobo, o seu pobo. Desde esta perspectiva,
baixo este prisma, descríbenos un mundo feito de vida, de esperanzas, de arelas, de vitorias e tamén de
fracasos. De moitos máis fracasos que quixeramos,
pero de moitas máis victorias das que a cotío trascenden ou se recordan. A resistencia convertida en
vitoria, do que é exemplo a súa propia andaina que
se vai achegando pouco a pouco cara o século, ao
trepidante ritmo do seu maxisterio.
O xornalismo, como as obras históricas, é selectivo. Borobó non só ten as mellores fontes, fontes
xornalísticas de primeira man, que non son lembranzas como alguén puidera crer, senón “anacos
vivos”, actuais, precisos, senón que ten criterio á
hora de seleccionalos, perspectiva á hora de analizalos, bagaxe de abondo para contextualizalos e explicalos e visión para traelos aquí e agora co impacto do xornalismo que ten pegada porque é actual. Un xornalismo con raiceiras, que aparece florido, impactante (ahí está o dato preciso, a anécdota necesaria, a frase engaioladora, o recordo que
ata) pero que non se murcha ás poucas horas porque
está contruído con ideas e sentimentos perennes: o
compromiso, a lealtade, a autenticidade…
Moitas veces caemos no erro de louvar tanto ao
Borobó de La Noche (facho aceso nos albores), de
convertilo en historia, no seu propio anaco, que
non nos damos conta, ou non queremos darnos

conta, que Borobó seguiu camiñando firme e baril
polo “chan” da aventura feita necesidade. Pola presencia continua na Terra desde a lonxanía de Madrid. Pola humildade de facerse un xornalista máis
con xeracións para os que el era un nome petrificado en Compostela como tantos outros que perderon
batallas que nós, desde a teimosía e a xuventude,
non estabamos dispostos nen sequera a pensar con
outro final que non fose conseguir o mundo libre
que arelabamos.
Nesas andainas aí estaba Borobó presente, aí está. Pero non vendo pasar o tempo, senón marcando
os ritmos co seu paso: facendo xornalismo para o
que quixera lelo, entendelo. Aí está Borobó como
grilón entre a Xeneración Nós e todos os que desde
a travesía do franquismo rexeitamos do xornalismo
vellouqueiro. Aí está Borobó como marco na extrema entre dúas concepcións antagónicas da profesión. Aí está Borobó como anta chantada recordando día a día, semana a semana, que o pasado é presente, que a loita continúa, que baixa a cabeza quen
quere, que o desánimo é unha desculpa e que a coherencia é a bandeira máis temida, pero tamén máis
louvada ata polos enemigos. Aí está Borobó como
exemplo. Borobó como “anaco” maxistral.♦
Nota do Autor: Este artigo debía ter sido publicado
no libro Homenaxe a Borobó, algo que non aconteceu por
causas alleas á nosa vontade.
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O creador da Xeración da Noite
GONZALO R. MOURULLO
A apertura das páxinas de “La
Noche” á mocedade universitaria que orientaba as súas inquedanzas culturais cara o galeguismo (Beiras, Franco Grande,
Méndez Ferrín, Bernardino Graña e outros), fixo que xurdira
arredor de Borobó a que el mesmo calificou como “Xeneración
da Noite”. Denominación xa
histórica e que constitúe un

afortunado achádego, pois con
ela Borobó trascende ao propio
nome do xornal pra sinalar que
era a nova xeneración que comezaba a sair da longa noite, do
que Franco Grande, espléndido
cronista da época, batizou como
os anos escuros e outros chaman a tebra.
Da “Xeneración da Noite”
tense dito que “abreu as portas

de Compostela aos renovadores
aires dunha resistencia cultural
sen precedentes dende o fin da
Guerra Civil” e que foi “unha
xeneración en pé de conquista
da propia identidade de Galiza”.
Pois ben, detrás desa xeneración está Borobó e sen a presencia de Borobó en “La Noche” sería inimaxinábel.
Borobó conseguiu catalizar

as inquedanzas dese grupo de
universitarios pola clase de periodismo que practicaba e polas súas cualidades persoais.
Borobó é un mestre no tratamento do acontecemento máis
actual desde os seus profundos
saberes históricos e esa mestría
púxoa naquel entón ao servicio
da conquista da liberdade de expresión. Atraíanos o seu modo

comprometido de facer periodismo e seguiamos con verdadeira
devoción a súa publicación cotián. Disfrutábamos coas mensaxes crípticas que a diario lanzaba
desde a súa columna (venme á
memoria aquele stupendo Anaco
“Operación Potenkim”) e solidarizábamonos con el cando a
Censura interceptaba esas mensaxes e lle abría expedientes.♦

Prehistoria de Borobó
CLAUDIO RODRÍGUEZ FER

Como Comisario republicano.

A guerra civil sorprendeuno
sendo becario na Universidade de Verán de Santander, desde onde se trasladou a Madrid,
integrándose como miliciano
no Batallón “Felix Bárzana”,
organizado a primeiros de Outuno pola FETE-GT, e do que
tamén formaron parte Ricardo
Carballo Calero, Alejandro
Casona, Jesús Prados Arrarte,
Xosé Gaos e Manuel Sanchis
Guarner.
En novembro de 1936, despois dun breve paso pola Primeira Brigada Internacional,
“Borobó”, como parte daquel
continxente, foi integrado na
Artillería da III División, insta-

lada en El Escorial, onde se publicou o voceiro Estímulo. Alí
publicou os seus primeiros traballos asinados co seudónimo
“El Sargento Levi”.
Borobó, que participara na
batalla de Brunete e que chegara a ser comisario de Transportes do III Corpo do Exécito republicano no Jarama e
Segorbe, afiliouse ao PSOE
nos ultimos días de guerra,
sendo detido tras a derrota, internado nun campo de concentración e finalmente encarcerado. Faltaba aínda moito
para que os seus catadióptricos anacos fosen “cómaros
verdes” en “La Noche”.♦

A Borobó roubáronlle unha pluma nova
do trinque o 28 de marzo do 39
VICENTE ARAGUAS

Un mar de caras enche
o corazón madrileño de xestos
o día da desfeita;
caras tristes, felices,
compunxidas, alegres,
impasible el ademán van algunhas

e outras, choromiqueiras,
poñen cara de poema.
de todas ficarei coa que ti pos,
perplexa, cando ese mangallón dos vencedores
arrapiña a parker recén mercada
que levabas no peto da guerreira.
Borobó e o pintor Carlos Maside polos anos cincuenta.

Mestre do xornalismo
X.L. MÉNDEZ FERRÍN
Sempre relembro a Borobó rodeado de xente faladora e itinerante:
no seu minúsculo despacho de redactor Xefe, no Fouciño de Antealtares, no Beadense, no comedor de Garcia Sabell, nas rúas. As
súas falas eran incesantes e, coma os seus escritos, cargadas de información, de dados, de retratos de xentes mil, de agudezas, porventura ás veces tamén tocadas de malicia divertente.
De modo e maneira que este que suscribe débelle a Borobó o coñecemento das leis xornalísticas da concisión e do interese necesa-

ALFONSO SASTRE

rios en calquera columna asinada que espere ser lida por unha franxa (sempre, ai, indeterminada) de público. E esta aprendizaxe fixémola moitos lendo sempre os seus “Anacos”. Pro tamén aprendemos da súa conversa, así de periodismo como de Historias e Vida.
Ver que Borobó continua activo entre nós ponme o corazón ergueito. Que os camiños da vida (agora apoño verbas de don Ramón) siga a serlle favorábeis para ben de todos nós. Que a sorte lle
sorría a Borobó durante moitos, moitos anos máis.♦

O meu Borobó
MANUEL MARÍA
Coñecida é a importancia de Borobó na restauración cultural galega dende a posguerra
aos nosos días. Para nós, ademais dun xornalista excepcional, tamén é un escritor de
primeirísimo orde. Asombra a súa enorme
cultura,. A súa memoria fiel e prodixiosa, a

súa erudición de primeira man e a beleza
do seu estilo literario, tan ameno e equilbrado. Moito do seu labor está nos xornais. Cumpría recollelo en libro e algñun
día farase. A súa información –a que nos
transmite aos seus lectores– só é compará-

Borobó

bel á que nos deixou Filgueira Valverde.
Do xornalista, escritor e humanista Borobó –un dos seus seudónimos, o máis divulgado– compre destacar o seu imenso
amor ao país, a súa honradez, a súa bondade e a súa ilimitada xenerosidade.♦

EXTRACTOS DOS TEXTOS DO LIBRO HOMENAXE A BOROBÓ. EDICIÓS DO CASTRO

Coñecín e leo esas fazañas
súas por obra e gracia da súa
sección, felizmente asidua, en
A Nosa Terra. Mercé ás lembranzas de Borobó o mundo
do pasado en Galiza non é un
simples residuo humano do
que xa se foi. Gracias a el a
memoria é unha especie de
grande cesto de cereixas no
que ao tirar unha delas comporta que saian outros, enguedelladas no labirinto das lembranzas e, devagariño, aí está,
diante de nós, o mundo vivo
que se tería perdido para sempre sen esta memoria activa,que nunca cesa.♦
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O argumento do libro céntrase no pacto que fan as elites
galegas que participan nos gobernos de Madrid para cambiar identidade por progreso.
¿Se o progreso non chega por
que non abandonan o pacto?
Que non funcione é unha
valoración que facemos agora.
As elites do momento non se
decatan diso. Ademais, o pacto
funciona persoalmente ben para
eles. Os líderes políticos que
son deputados por Galiza neses
momentos, acaban establecéndose en Madrid e acadan postos
de importancia. Nun gabinete
de nove membros chegou a haber cinco ministros galegos.
¿Este modelo de elites galegas que acadan éxitos en Madrid, pero logo non defenden
os intereses dos lugares onde
son elixidas, podería extrapolarse ao momento actual?
Hai bastante de extrapolábel
desta análise porque o libro trata unha época na que se conforma a nación española tal e como
a coñecemos nestes momentos.
Hoxe os piares da construcción
nacional seguen sendo os que se
crearon naquela época.
Fala da emigración como
un dos grandes males para o
progreso da Galiza de finais
do XIX e comezos do XX. Sen
embargo, hai opinións que defenden a versión contraria...
Hai dúas maneiras de analizar a emigración. A primeira sería a da elite gobernante tanto daquela coma de hoxe que afirma
que a emigración foi positiva
porque os emigrantes mandaban
grandes remesas de cartos. Outra
visión foi a dos nacionalistas que
sempre pensaron que a emigración foi unha desgracia. Aquí
analízase dende unha perspectiva máis complexa. A emigración
foi beneficiosa para algúns sectores, por exemplo para unha nacente banca. Os cartos enviados
tamén serviron nalgúns casos
para redimir foros. O que acontece é que o que se deu foi un
crecemento sen modernización.
Foi un crecemento dependente,
dependía da exportación de man
de obra, e especulativo, pois os
máis beneficiados eran os prestamistas que deixaban os cartos
para o billete a América a cambio de quedárselle ao paisano coas leiras. De aí que aínda que se
desenvolvesen certos sectores, o
país seguise atrasado.
¿Por que moitos galegos
que fixeron cartos investiron
en empresas en América e non
fixeron o mesmo en Galiza?
Aquí crearon algunhas empresas, pero poucas. Posibelmente porque non se deron as
condicións para crear industria.
Non contaban co apoio necesario por parte do Goberno, que
nunca ditou medidas que axudasen a ese desenvolvemento.
¿Conservan os galegos
que emigran a identidade?
Dígoo porque fóra crean Casas de Galicia e cando volven
crean escolas, hospitais, equipos de fútbol...
O nacionalismo ten falado
do labor dos emigrantes a favor
da identidade galega. É certo
que algúns emigrantes fixeron
iso, pero houbo unha gran

Manuel Veiga
‘O Goberno do Estado non lexisla
contra Galiza, simplemente nos ignora’
RUBÉN VALVERDE

O pacto galego na construcción de España é o título do ensaio, baseado nunha tese de doutoramento, no que o xornalista e escritor Manuel Veiga analiza un momento clave na historia do Estado español, aquel no que se conforma o actual concepto de España como nación. Os galegos renuncian á súa identidade, por exemplo,
ao idioma, para acadar o progreso. Aínda hoxe se viven as consecuencias dun pacto que, segundo o autor, non tivo o éxito agardado polas elites que o patrocinaron.

PACO VILABARROS

maioría que non estaban a favor
dunha idea galega, senón que se
identificaban cunha idea española. As escolas que creaban os
retornados ricos eran indutoras
da emigración, como as cualificou Risco. Non se pode dicir
que a maioría tivesen un compromiso con Galiza. A idea de
modernización que traen os indianos é a “española”. Por
exemplo, son os que levan, en
parte, o castelán as aldeas.
O libro contén a idea de
que a prensa xoga a prol dos
intereses das elites e está moi
condicionada por intereses
comerciais. ¿Ocorre o mesmo
hoxe en día?
A prensa na súa maior parte
sempre é amiga do poder. Entre
outras razóns porque é cara e para sobrevivir precisa de medios
económicos constantes. Naquela época os xornais que subsisten fano gracias aos anuncios
das compañías consignatarias
dos buques que levan os emigrantes a América. Outra cousa
é que sempre exista unha prensa
alternativa. Naquel caso había
xornais republicanos, anticlericais, galeguistas, agraristas...
Outro aspecto que se analiza é o do caciquismo. ¿É un
fenómeno propio de Galiza
naquela época?
Na Restauración, o caciquismo é algo xeneralizado a todo o
Estado. Quizais en Galiza teña
máis forza e boa proba diso é que

a elite dirixente autóctona queaínda sobrevive. Daquela, a dedou truncada, non como en Eusmocracia estaba moi restrinxida.
kadi ou Cataluña. O motivo hai
O pobo precisaba da relación caque buscalo no xeito en que se
ciquil como unha cadea de transproduciu a desamortización e no
misión dende o Goberno ata as
sistema foral. O Goberno central
provincias e o mundo rural. O caaboliu o dereito galego, pero cucique exercía a súa presión a trariosamente deixou os foros.
vés do uso arbitrario dos imposUn dos argumentos máis
tos. Un podía salvarse máis ou
estendidos por parte dalgúns
menos de pagar certos tributos se
intelectuais cando falan do fraera amigo do cacique e votaba
caso industrialipolo partido do
zador en Galiza,
turno que el repreé a falta de inisentaba. Hoxe en
ntes
ciativa empresalugar de condiciorial dos galegos.
nar por vía dos condicionábase
O problema
impostos, faise
non é psicolóxipor vía das sub- ao electorado
co. É a situación
vencións. O coneconómica a que
dicionante agora é cos impostos,
crea unha mentamáis doce, pero agora é coas
lidade e non ao
non deixa de selo.
revés. Non se po¿Por que o subvencións”
de criticar os garexionalismo
legos por non ser
non é capaz de
emprendedores e
callar entre as
ao mesmo tempo
clases populacualificalos de aventureiros
res, como si o fai en Cataluña
porque marchan á emigración.
ou Euskadi?
Demóstrase que os galegos
Non son as clases máis pocando cambian as circunstanpulares as que inician o nacionacias poden demostrar as súas
lismo nesas comunidades. Son
capacidades persoais.
máis ben as medias e con certo
Fálase das baixas rendas
poder de decisión. En Galiza, as
dos galegos e da situación de
clases puxantes fan unha aposta
atraso como un dos impediespañolista. Por iso o pobo non
mentos para ter un autogoten posibilidade de acceso ao reberno, ao precisar da redisxionalismo. Do movemento que
tribución das rendas doutras
estivo máis preto foi do agrariscomunidades...
mo. Pero non logrou empatar
O problema daquela época e
con el. Pero a clave está en que

‘A

de agora é que Galiza ten unhas
características propias que nunca foron aproveitadas. Aquí había uns sectores cárnicos, de
producción de millo, de pesca e
conserveiro que non existían
noutras partes do Estado. Pero o
goberno nunca amosou unha
preocupación por eles. É evidente que precisaban dunhas
condicións e duns incentivos
que nunca tiveron. Hai que pensar que a carne, por exemplo,
era naquela época tan importante como hoxe o petróleo, porque
as necesidades básicas como as
da alimentación non estaban cubertas. Un autogoberno tería tomado as medidas necesarias para aproveitar a riqueza propia.
Galiza nunca tivo o peso suficiente no Estado. Daquela, pola
contra, creouse unha lexislación
unitaria. Esa uniformación prexudicounos porque non estaba
adaptada á nosa realidade. Hoxe
acontece case o mesmo. Unha
lei común sobre realidades diferentes acaba resultando inxusta.
¿Non beneficiou en nada
o pacto?
Non se pode analizar en termos absolutos. Naquel intre a
exportación de carne a Inglaterra sofre unha caída pola incapacidade de competir no mercado
internacional, debido ao tamaño
das explotacións e á falta de
aplicación de métodos industriais no sector. Este pacto serviu
para orientar a carne galega cara
o mercado español. Aproveitouse algo, pero non na medida que
era posíbel, debido á importancia do producto do que estamos
a falar. O problema do minifundio impide acadar produccións
máis grandes. Non se crean centros de capacitación agraria. Os
nenos estudian os reis godos pero non estudian como modernizar o agro. Gran parte dos beneficios lévanos os monopolistas
dos abastos madrileños, non os
gandeiros galegos. Tampouco se
optimiza a producción de millo,
que é o alimento principal do
gando... Non é que o Goberno
español lexisle para prexudicar a
Galiza, senón que non lexisla
pensando en Galiza. E iso é traspasábel a outros campos. A primeira cátedra de galego creouse
en Madrid. En Galiza tardou setenta anos máis.
¿Pódese cambiar a situación herdada polo pacto?
O que aprende o estudio da
historia é que o futuro nunca
está escrito. En Bélxica, hai cen
anos, os valóns eran os industriais poderosos e os flamencos
os campesiños atrasados. Hoxe
a situación é a contraria e quen
manda en Bélxica son os flamencos. Iso demostra que as situacións poden modificarse. O
que necesitaría Galiza sería que
os cidadáns entendesen que o
autogoberno ten que existir
porque é o mellor para as características do país. Non se debe a
ningún afán ideolóxico separatista ou antiespañol, senón que
precisamos dun autogoberno de
verdade porque sería o coherente coa nosa estrutura social e
económica. En Madrid non se
preocupan demasiado por nós,
como se puido ver perfectamente no caso do Prestige.♦
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Tres editoriais
crean o Consorcio Editorial Galego
Bahia Edicións, A Nosa Terra e Sotelo Blanco constitúen a nova empresa

Un
catálogo
de máis
de mil
títulos

Xoán Pazos (Baía), Xosé F. Puga (A Nosa Terra) e Fabiola Sotelo (Sotelo Blanco).

A.N.T.
Únense para a produción do libro escolar e para a distribución e
comercialización do seu fondo de máis de mil títulos, pero cada
unha delas manterá a súa propia autonomía. As editoriais Sotelo
Blanco, A Nosa Terra e Bahia Edicións acaban de constituir o
Consorcio Editorial Galego, unha empresa que ten tamén a vocación de converterse na grande distribuidora do libro galego.
O Consorcio Editorial Galego
nace polo interese conxunto de
tres empresas consolidadas no
noso panorama editorial, Bahia
Edicións, Sotelo Blanco e A
Nosa Terra. Responsábeis dos
tres selos editoriais valoraron a
necesidade de agruparse para a
edición e comercialización do
libro de texto e demais materiais didácticos ademais de sumar esforzos na promoción do
libro galego tanto no ensino como nas librarías. Cada unha das
empresas manterá a súa independencia e liña editorial pero
editarán conxuntamente os libros dedicados ao ensino, o que
lles permitirá cubrir todas as
etapas e áreas educativas.
Se ben o obxectivo primeiro da constitución da nova empresa é o de crear unha estructura adecuada para responder a
todas as necesidades do ensino
con materiais propios, o Consorcio Editorial Galego ten tamén vocación de converterse
na grande distribuidora do libro galego. Cun organigrama
no que destacan os empregados
especializados en librerías e
centros de ensino, a nova empresa ofrece tamén os servicios
de distribución a outras editoriais e a diversas entidades e
organismos. En opinión dos

promotores dos problemas dos
libros publicados por entidades
públicas e privadas é saír do
ámbito reducido no que se producen e, neste sentido, o Consorcio oferécesecomo plataforma de difusión destes títulos no
circuíto comercial.
“Cada vez é máis difícil
competir coas grandes empresas de fóra. Mediante o Consorcio as tres editoriais podemos ofrecer todos os materiais
que precisa o ensino feitos desde aquí con custes reducidos e
un bo servicio tanto en centros
escolares como en librerías” sinala Xosé Fernández Puga, un
dos directivos da nova empresa. O Consorcio Editorial Galego distribuirá con este selo
todos os materiais necesarios
desde Educación Infantil ata
Bacharelato e para todas as
áreas, sumando o capital editorial de cada unha das tres empresas participantes.
1.500 puntos de venda
Un dos fins da creación do novo
grupo é o de abaratar os custes
tanto de promoción e distribución e conseguir unha maior difusión para o libro galego. Neste sentido, as tres editoriais farán
un esforzo conxunto para visitar

cada un dos centros de ensino e
cada un dos 1.500 puntos de
venda de libros de texto que
existen no país. “É unha tarefa
que non poderíamos facer cada
unha por separado e, por iso, o
Consorcio permitiranos non só
responder máis adecuadamente
no mercado do libro de texto, senón tamén difundir as coleccións que cada un de nós ten no
seu catálogo” apunta Xoan Pazos, outro dos promotores. Na
mente teñen o trato directo das
editoriais cos libreiros e a facilidade de repoñer fondos do catálogo que cada vez desaparecen
con maior rapidez dos andeis.
“O Consorcio beneficiará tamén
os libreiros xa que terán unha referencia para facer pedidos máis
amplos de libros e, por outra
parte, permitiranos a nós ter
maior presencia nos establecementos con títulos de fondo que

a miúdo non se repoñen cando
se venden” sinala pola súa banda Fabiola Sotelo.
“Os materiais escolares serán elaborados desde unha óptica galega, pero terán un proceso de produción e distribución permitirá que compitan
sen complexos coas grandes
empresas editoriais que están a
copar este campo” defende Xosé Fernández Puga para quen
ata o de agora os problemas para acceder directamente aos
centros de ensino e puntos de
venta era un dos principais
atrancos cos que sobrevivía o
libro de texto producido en Galiza. As tres editoriais participan de forma paritaria na empresa e representantes de cada
unha delas constitúen o novo
consello de administración. O
Consorcio Editorial Galego
ten a súa sede en Redondela.♦

A idea da creación do
Consorcio Editorial
Galego naceu hai tres
anos por parte dun
grupo de editores
galegos que vían a
necesidade de xuntar
esforzos ante os novos
retos do panorama
editorial. Sotelo Blanco,
A Nosa Terra e Bahía
Edicións chegaron a bo
termo nas negociacións e
conseguiron materializar
un proxecto que
presentan aberto a novas
incorporacións. “Crear
unha distribuidora para
unha soa editorial é
inviábel e este acordo
permítenos asumir con
garantías a difusión dos
libros, contando ademais
coa experiencia que
temos as tres empresas”
di Xosé Fernández Puga.
Como punto de partida,
o Consorcio Editorial
Galego mostra un
catálogo conxunto de
máis de mil títulos no
que se inclúen todos os
xéneros literarios e as
categorías editoriais,
desde libros para nenos,
guías de viaxes,
narrativa, poesía, ensaio
ou investigación. As tres
empresas editoriais
contemplan tamén a
posibilidade de chegar a
acordos puntuais para
producir proxectos de
grande envergadura que
requirisen o seu esforzo
♦
conxunto.♦

‘Que o libro galego se vexa’
“O nacemento do Consorcio
vai significar unha maior presencia dos libros non só nas
cidades senón en todos os
puntos de venda e unha atención personalizada aos libreiros que beneficiará á promoción dos títulos” explica Xosé Fernández Puga que defende a necesidade de coidar a
“visibilidade” dos libros nos
establecementos de venda para conseguir que cheguen a
un maior número de persoas.
“As editoriais galegas non

contamos cos medios das españolas e por iso crear unha
rede comercial profesional é
moi importante e vai beneficiar a todo o sector” di Fabiola Sotelo para quen o Consorcio permitirá “que os libros
cheguen en tempo e forma a
todos os puntos e cuns custes
mínimos e un mellor servicio
para todos, solucionando, entre outros, o problema da desaparición dos fondos editoriais nas librarías”. Poderán
asumir ademais conxunta-

mente, ao seu dicir, campañas
de promoción específicas que
requiren unha forte capacidade empresarial.
O modelo do Consorcio
Editorial Galego é pioneiro
no sector. Existen experiencias de acordos empresariais
para a distribución pero a definición da nova empresa é innovadora ao se xuntar tres selos para a producción conxunta de materiais para o ensino e
conservar ao tempo a súa
♦
identidade e independencia.♦
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Seguro Azar

Lingua

Xurxo Alonso gaña o Bouza Brey
cun poemario sobre a guerra do Irak O

DAMIÁN VILLALAÍN

CARME VIDAL
Cando aínda resoan o horror da invasión bélica americana en
Irak o libro Cidades de area de Xurxo Alonso proclámase como
vencedor da segunda edición do premio Bouza Brey convocado
polo concello de Vilagarcía. Arredor de vinte días tardou o escritor en compor o libro, unha crónica poética da guerra de Irak.
A sorpresa da segunda edición
do premio Bouza Brey foi o tema do libro gañador. A recente
guerra de Irak entraba na literatura conseguindo trunfar no
certame literario. O escritor
Xurxo Alonso comezou a elaborar o poemario nos primeiros
días da invasión americana e
tardou arredor de vinte xornadas en rematar o libro, pouco
antes tamén de que pechara o
prazo de admisión dos orixinais. “Animábame pensar que
Pessoa a través dun dos seus
heterónimos escribiu trinta poemas nun día e o tema era abondo forte como para darme forza
para seguir” comenta Alonso.
Sen embargo, ao igual que a
guerra, o libro foise fraguando
naquela sinistra espera. “Impactáronme os primeiros días
pero a verdade é que había xa
unha crónica anunciada e o día
que o conflito estoupou o fermento estaba xa botado” sinala
o escritor. Para construír Cidades de area, Xurxo Alonso
atendeu ás crónicas xornalísticas que se recibían cada día pero tamén se introduciu na riqueza artística e histórica de Irak,

elementos que forman parte da
composición dun libro onde se
privilexia a paisaxe do deserto.
Recolle tamén unha certa orde
cronolóxica, ao xeito de crónica de acontecementos, e así pasa do presentimento da guerra
ata o cruel desenlace e a esperanza dun futuro mellor para a
zona asediada. Recrea Alonso o
ambiente e a cultura iraquí e
mergulla ao lector nun mundo
de area distinto e, por veces,
idílico do que esperta cun verso
directo: “¿Por que nos estás a
apuntar amigo?”
“A guerra é inxustificábel e
no libro hai unha denuncia de
como os intereses económicos
están a primar sobre os humanos” di o escritor. Para Xurxo
Alonso a poesía ten un ámbito
reducido de actuación pero permite unha comunicación directa
co lector, aínda que, ao seu ver
“hai que desmitificar a capacidade da literatura para cambiar
o mundo”. Móstrase satisfeito
dun certo “rearme de compromiso” que se está a experimentar nos escritores pero pregúntase Xurxo Alonso se esta implicación social da literatura vai

Xurxo Alonso.

transcender os excepcionais
acontecementos que acabamos
de pasar. O autor, residente en
Vilagarcía, é tamén artista plástico e a guerra é un tema que xa
tratou na súa pintura, en especial, nunha serie sobre batallas
realizada hai uns cinco anos.
O libro de Xurxo Alonso foi
valorado por un xurado composto
polos escritores Fermín Bouza
Álvarez, Miguel Anxo Fernán
Vello, Xosé Mª Álvarez Cáccamo

e Camilo Franco que consideraron, entre outras cousas, a actualidade do poemario e a aposta
arriscada do autor ao elaborar esta crónica lírica da guerra. Dado o
asunto que trata e o interese social
que suscita, o xurado recomendou a rápida publicación do libro
que sairá baixo o selo de Espiral
Maior, editorial que acaba de publicar o primeiro poemario de
Xurxo Alonso, gañador do premio Johán Carballeira.♦

Emilio Insua e Carlos Novo
gañan a edición sobre Vilar Ponte
A.N.T.
Emilio Xosé Insua e Carlos Novo Cal veñen de gañar o Premio
Ánxel Fole cunha investigación
sobre a época de formación de
Antón Vilar Ponte. O certame,
convocado polo grupo El Progreso e a Fundación Caixa Galicia, xa anunciou que a convo-

catoria do próximo ano dedicarase ao estudio sobre a figura do
poeta Uxío Novoneyra.
O primeiro Antón Vilar
Ponte. Achegamento ao período de formación do fundador
das Irmandades da Fala (18811908) é o título da investigación de Emilio Xosé Insua e

Carlos Novo Cal que resultou
gañadora da décimo sétima edición do Premio Ánxel Fole. Un
xurado composto por Xesús
Alonso Montero, Manuel María, José de Cora e Ramón Soilán valorou o rigor e a novidade
do traballo gañador. O premio
está dotado con 9.000 euros

ademais da publicación da obra
escollida. As entidades convocantes anunciaron que a próxima edición deste premio estará
dedicada a Uxío Novoneyra. O
Premio Ánxel Fole céntrase cada ano na promoción da investigación arredor dunha figura
da cultura galega.♦

Os Premios da Crítica recoñecen
a Carlos Casares e ao mago Antón
A.N.T.
En dúas categorías decidiron os
xurados convocados pola Fundación Premios da Crítica recoñecer á figura de Carlos Casares. Conseguía o escritor ser recoñecido a título póstumo no
apartado de creación literaria e
ensaio e pensamento. O mago
Antón foi nomeado “galego
egrexio” na gala celebrada o
pasado día 10 de maio en Vigo.
O escritor Carlos Casares
foi o protagonista da XXVI
edición dos Premios da Crítica

ao facerse cos galardóns na categoría de creación literaria,
pola novela O sol do verán, e
na de ensaio e pensamento polo libro Da miña acordanza.
Memorias de Ramón Piñeiro,
os dous publicados despois da
morte do autor no mes de marzo do pasado ano. Na categoría
de Ciencias e Artes da Representación o galardón recaeu en
Arturo Baltar mentres David F.
Alonso recibía o premio no
apartado de música ao ser valorada a súa proxección inter-

nacional no ámbito da música
clásica. O libro Diccionario de
verbos galegos. Laverca (Edicións Xerais) de Manuel González, Carme García, Eduardo
Rodríguez e Elisa Fernández
mereceu a valoración do xurado de investigación ao tempo
que a Biblioteca Galega 120 de
La Voz de Galicia se facía coa
distinción de iniciativas culturais, categoría esta na que se
quixo facer unha mención especial ao dinamismo cultural
desenvolvido pola Plataforma

Nunca Máis e, en especial, por
Burla Negra, o colectivo do
mundo da cultura integrado
nela.
Presidida por Xosé González e con Bieito Ledo como vicepresidente, a Fundación Premios da Crítica convoca anualmente os seus galardóns que
entrega nunha gala celebrada
en Vigo na que, ademais das
seis modalidades de cada edición, noméase ao “galego egrexio” do ano, título que desta
volta recaeu no mago Antón.♦

soño utópico dunha Galicia exclusivamente galego-falante esváese coa
mesma rapidez coa que medra o
pesadelo indesexable dunha Galicia unicamente castelán-falante. Este horizonte pode parecer
esaxerado ou histérico, pero os
datos que van subministrando as
enquisas menos tendenciosas
fan cada vez máis verosímil este
prognóstico. Os resultados do
último estudio do que teño noticia, realizado pola Universidade
e o Concello de Vigo, lindan o
catastrófico: en Vigo só un 14
por cento da poboación usa habitualmente o galego, e case o
50 por cento da xente non o emprega nunca. A transmisión
interxeracional pérdese, mentres
que, curiosamente, a demanda
do uso público da lingua e o seu
prestixio medran. Estes datos
fanse aínda máis preocupantes e
duros no que respecta á
poboación máis nova.
Este proceso,
aparentemente contradictorio,
é o que está a ter lugar, segundo parece, na cidade máis activa e de maior dinamismo económico de Galicia, cun alcalde
nacionalista e cunha longa tradición de industria editorial e
de xornalismo galeguista. Na
cidade de Cunqueiro e “Cantares gallegos”, de Ferrín e de
Casares, de Galaxia e A Nosa
Terra, na cidade de Os Resentidos e da Fundación Penzol o
galego está ameazado de desaparición como lingua viva.
Buscar xentes particulares,
por moi relevantes que sexan,
ás que poder botarlles a culpa é
fácil pero inútil. Facer a Paco
Vázquez ou a Mariano Rajoy
responsables de que as nais
non lle falen en galego ós seus
fillos é tan disparatado como
atribuirlle a Fraga, a Touriño
ou a Beiras a pervivencia do
galego na vida familiar. A
alcaldía nacionalista en Vigo
–ou en Ferrol, ou en
Pontevedra– e os seus escasos
éxitos sociolingüísticos demostra tamén que as opcións ideolóxicas non determinan mecanicamente as prácticas idiomáticas. Son precisamente cidades
con alcaldes socialistas e
conservadores –Santiago, Lugo
e Ourense– as que presentan un
panorama social e cotián máis
claramente favorable ó galego.
A utilización do galego como arma política foi durante algúns anos unha estratexia resistencial necesaria. Hoxe, sen
embargo, percíbese socialmente como unha presión artificiosa e litúrxica, non moi distinta
das esixencias xunteiras de
“cursiños” para acceder á
función pública. Fan falta
outras políticas, tanto por parte
do PP, como do PsdeG, como
do Bloque. Fai falta, cando menos, unha política que debería
ser pactada e asumida por
todos, no entendemento de que
a supervivencia e o brillo do
galego é tan importante para
Galicia como a vida do noso
mar sen chapapote.♦

“Boas noites,
somos os
Piratas e
vimos
de Vigo”.
Coa voz
desgarrada de
Iván Ferreiro
preséntase
por todo o
mundo o
grupo galego
que máis
vende con tan
só facer o que
lle peta. Desta
volta veñen de
publicar
Relax, doce
cancións
hipnóticas,
sen regras,
que recollen a
esencia do
que son Os
Piratas.
PACO VILABARROS

VOLVEN OS PIRATAS CON RELAX, PARA
QUE A XENTE NON PERDA OS NERVIOS
MAR BARROS

Dous anos despois do éxito do
seu último traballo Ultrasónica,
co que Os Piratas se abriron camiño polas sendas da música
electrónica, o sampling e as programacións e co que acadaron o
seu segundo disco de ouro, a
formación viguesa diríxese aos
seus fieis cun novo álbum, Relax, cargado de crítica e actitude
politicamente incorrecta.
“Como reflexo dun momento
determinado” Os Piratas presentan este último traballo, con poucas colaboracións e mantendo a
teima que lles imprimiu personalidade, facer o que lles dá a gana
para “non prostituírse como músicos”. Despois de que os seus
seguidores berrasen todos os
seus éxitos, saltasen cos ritmos
brutais de temas como os de My
Way e despois de converterse
nun grupo cun potente directo,
Os Piratas veñen de sorprender
a súa comunidade de fieis co título Relax. Con esta chanza o
grupo vigués non pretende marcar un punto de inflexión, dirixíndose cara actitudes máis tranquilas, senón que busca no público
“un estado de relaxación, para
que poda afrontar con tranquilidade temas complicados, cos
que a xente perde os nervios”.
Con ritmos electrónicos que

foxen do pop latino máis comercial, o vocalista Iván Ferreiro, Alfonso Roman na guitarra, Paco
Senén, con guitarra e teclados, o
baixo de Pablo Álvarez e o batería Hal 9000 foron concibindo durante a pasada xira de Ultrasónica por todo o Estado, un dos traballos máis agardados do grupo.
Como indica o cantante da formación “para Relax non nos propuxemos crear un disco, simplemente foron xurdindo os temas e
a medida que falábamos co productor foron cobrando forza”.
Sen perder a marcada personalidade acadada polos vigueses,
este sétimo traballo presentase
“como unha evolución propia” que
aposta por unha visión musical
máis madura, con novas ideas, un
novo productor e un xeito diferente de ver a realidade e a música.
“Crecemos, non sabemos se cara
o lugar axeitado. Traballamos do

mesmo xeito, pero se os nosos temas cambian é porque nos cambiamos”, indica o cantante.
Despois de traballar durante
moitos anos co guitarrista de Presuntos Implicados, Juan Luis Giménez e Vicente Sabater, para a
producción de Relax, os Piratas
rodeáronse de Suso Saíz, artista
polifacético e colaborador habitual de Aute, Esclarecidos, Los
Planetas, Javier Álvarez ou Steve
Roach na procura “doutro xeito de
expresar música porque –como
indica Iván Ferreiro– xa estabamos
bastante
cansados”.
Relax foi gravado no estudio vasco IZ durante os meses de xaneiro e febreiro deste mesmo ano
dun xeito moi particular, “totalmente improvisado”. “Levamos os
nosos ordenadores e fixemos que
nos colocasen unha conexión telefónica para poder estar conectados á internet en todo momen-

to”, explica Iván. Os Piratas apostan forte por esta rede sen fronteiras “que molesta e temen os poderosos porque –como indica o
vocalista-ábrelle os ollos á xente
e proporciónalle coñecemento”.
Moito cambiaron as cousas
dende que os Piratas comezaran
a rodar en 1992 polos escenarios
do país co seu primeiro disco titulado Piratas, seguido no 1993 por
Quiero hacerte gritar e, dous
anos máis tarde, por Poligamia.
Despois de once anos Os Piratas
levan nas súas costas unha traxectoria ateigada de discos, de
vendas e de grandes cancións
que marcaron o pop-rock que se
xestou no estado durante a década dos noventa. Temas como
“Promesas que no valen nada”,
“Mi matadero clandestino”, incluído na banda sonora orixinal de
Batman e Robin ou a versión do
tema “My way” que acompañou
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unha campaña publicitaria son
proba do éxito e do recoñecemento internacional que foron
acadando durante estes once
anos, tempo no que adquiriron un
estilo propio e un público fiel.

O pirateo dos Piratas
A pesar de que acadan sen problemas as 50.000 copias vendidas, non son alleos aos problemas que están a bater forte nos
cimentos do sector discográfico.
O éxito rápido que están a ter os
participantes de Operación
Triúnfo e o acaparamento dos
primeiro postos das listas comerciais parecen non importarlle aos
vigueses porque, segundo Iván
Ferreiro “non ten nada que ver
con nós, non nos interesa. Cada
un gasta os cartos onde lle apetece e se hai xente disposta a someterse ás presións dun productor é a súa elección”. Sen embargo, con respecto á piratería e ao
tema da internet teñen un postura máis crítica. “Coido que é lexítimo que se grave un disco para
escoitar, que se baixe para un
amigo ou simplemente para coñecer a un grupo. O que non é
lexítimo é que me roubes o meu
disco, o meu traballo e que lle
saques proveito”.♦

55, St. Mark’s Road
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Minsk (1)
CÉSAR VARELA

E

VERBALIDADES,
a arte que reside
nas palabras
MAR BARROS

O significado das verbas coqueteou ao longo dos tempos coa arte, establecendo unha
relación de amor-odio inseparábel. A través de graffitis, lámpadas popeiras, litografías
e obras conceptuais oito novos creadores exhiben na exposición Verbalidades a súa
perspectiva sobre a unión da arte e a palabra.
A Sala dos Peiraos de Vigo acolle dende o pasado martes a mostra Verbalidades, na que oito novos artistas presentan a súa visión particular da relación que se
establece entre as verbas e as artes plásticas. Creadas in situ e ex
profeso as frescas propostas presentadas abarcan o mundo da palabra dende as temáticas máis diversas. A literatura infantil, os
discursos da publicidade, os rótulos, os apuntamentos, as pintadas das rúas ou as reflexións persoais son cuestións que fan reflexionar a estes novos artistas.
Paula Aneiros, Roi Fernández,
Federico Fernández Alonso, gañador do Premio Nacional de Ilustración Infantil, Irene Formoso
Beloso, Lorena Gandoy, Alexandre Gómez Martín, Carlos Isla e
Xurxo Migoya xogan coas palabras e a arte dende propostas moi
diferentes que van dende o graffiti ao pop art, pasando pola ilustración infantil ou a arte conceptual.
Obras intimistas, como a que
propón o compostelán Carlos Isla, reproducindo pensamentos
sobre os mobles e as paredes
brancos, ou as da artista Paula
Aneiros, máis centrada no mundo do manuscrito e do expresionismo conviven na Sala dos Peiraos coa ironía popera de Xurxo
Migoya e de Irene Formoso Beloso, sen esquecer o inmenso
graffiti de Alexandre Gómez
Martín, que ateiga a parede de
falos e puntos negros.

Na exposición teñen cabida
as apostas máis orixinais, nas
que a singularidade imprímese
ademais de pola temática e da
creación in situ, polos materiais
empregados. Centos de chicles
de fresa compoñen a frase en relevo “que guay” de Jorge Migoya, autor tamén de lámpada
blanca de luares azuis, na que
aparece cosidas en vermello as
palabras “Lolaight, lolaight”, facendo unha chanza entre o termo
luz e a imaxe de España que se
vende no estranxeiro. Pero tamén con tinta, xeso, papel ou
madeira, os outros autores foron
dándolle forma ao seu diálogo
persoal coa arte.
A exposición, que se clausurará o vindeiro 10 de xuño, conta co patrocinio da Concellería
de Cultura do concello de Vigo.
“Este tipo de exposicións alternativas son moi caras, porque
cómpre adaptar o espacio os artistas –indica o comisario da exposición Xosé M. Buxán Bran-.
É interesante contar co apoio da
administración, para que os autores só se teñan que preocupar pola obra, como profesionais”.
Verbalidades preséntase como a segunda exposición dentro
da iniciativa Malas Artes 2003
coa que se pretende, dunha banda, a dinamización e recuperación dun espacio abandonado e,
doutra, ofrecerlle aos novos creadores un lugar de exposición
para as súas obras.♦

GONZALO

sta cidade é a capital da
república de Belarus.
“Bieli”, en ruso significa “branco”, e non se sabe se
a orixe do nome se debe á albura da pele dos nativos ou á
blancura da súa vestimenta
tradicional. Estivemos alí o
dia da Pascua ortodoxa, que
cadrou unha semana depois
da católica e poidemos seguir
os seus litúrxicos actos desde
a TV do cuarto do hotel.
¡Kristós Voskriesit!
(¡Cristo resuscitou!)
interpelan varias veces os
barbados popes aos fieis que
responden algo parecido confirmando a súa fé na
Resurrección. As igrexas
ortodoxas teñen unha movilia
e decoración como teatral; o
altar dispón dunhas portas
que abren ou pechan aos fieis
dependendo do que deban
ver ou non, detrás das portas
están os Popes.
A escoita dos cantos dos
cregos ortodoxos, coas súas
graves voces, de remeiros do
Volga, retrotráenos aos
antigos tempos de Constantinopla e Bizancio e ao que debeu ser na antigüedade a loita
política pola primacía
política e relixiosa do
Imperio ao ser Roma
conquistada polos bárbaros.
A importancia de Bizancio na
Idade media debeu ser maior
do que nos contan os nosos
historiadores e a súa influencia tivo que ser moi grande
se pensamos a data aínda relativamente recente da súa
caida.
Lembramos dos nosos textos escolares de Relixión que
para xustificar a “enorme ” diferencia que había entre católicos e ortodoxos era que:
mentras que os católicos dicíamos (¡como é evidente!) que o
Espíritu Santo procedía do Pai
e do Fillo, os ortodoxos (¡hai
que ser obcecados!) que o Espíritu Santo só procedia do
Pai! Non é de extrañar que ante tamañas discrepancias non
podería haber entendimento
posíbel. Bonito xeito de escamotearnos a verdadeira causa
da disidencia que non era nin
mais nin menos que aquela tan
vella de ¡quen manda aquí!
Contrasta a xubilosa
Pascua dos Ortodoxos coa Semana Santa española que
viñamos de padecer; coma
sempre inzada de cruces,
coroas de espiñas, sete puñais
de door, azoutes á columna e
sangue arreo. Unha visión relixiosa, a do pobo español, que
non é homologábel á de
calquer outro país católico da
contorna. Freud tería algo que
dicir sobre o sadismo, o masoquismo e o exhibicionismo
dun pobo que insiste tanto no
sufrimento, na morte e no sangue. Parécenos ben mais optimista e positiva a visión ortodoxa da Resurrección. Ao
final, nascer e morrer a todos
nos compete, Agora xa, resuscitar, iso si que ten mérito e
parábola para a
Humanidade.♦
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M.B.-C.V.

Noelia
Rodríguez
‘As editoriais
galegas non
apostan polos
novos poetas’

Blanca Madison regresa
ao seu pasado convertida en cantante de boleiros, cancións de vida intensa e arrebatada. Quere vingarse de Xesús
Bocanegra, o propietario do clube nocturno
que aparece como un
pesadelo da súa infancia. Como un regreso ao
pasado vívese tamén agora a estrea de Blanca Madison, unha película rodada hai cinco anos que
chega agora ás pantallas.

A vinganza de Blanca Madison

Mario Gas e Pilar Punzano.

A.N.T.
O pasado sábado presentou na librería Torga de
Ourense, o poemario Sons
de Baleas, da editorial galego-portuguesa CALIDUM.
¿Por que elixe a poesía para levar a cabo o seu primeiro traballo?
Xa escribira algo en prosa, artigos e pequenos relatos, pero ao comezar a estudiar en Compostela apaixoneime pola poesía e empecei
a compor versos e a participar en recitais. Pero Sons de
Balea non o definiría como
un libro de poesía, senón como prosa poética. Nel conto
historia, con personaxes e
enredos, algo que se afasta
un pouco da poesía clásica.
Publica o libro nunha
editorial galego-portuguesa. ¿Ten que ver co feito
de ser unha galega nacida
en Lisboa ou existen outras razóns?
Esta circunstancia e a intercalación de poemas nas
dúas linguas influíron de xeito importante para que, finalmente CALIDUM apostase
polo libro. Pero primeiro
intenteino na Galiza. Recorrín case todas as empresas
co libro debaixo do brazo pero a ningunha lle interesou o
proxecto. Dicíanme que lles
gustaba o estilo pero que
preferían ver a miña prosa.
No eido da poesía as editoriais non queren arriscarse
cos novos escritores.
¿A qué se debe?
A poesía é un xénero minoritario que se rexe pola lei
da oferta e da demanda. Coido que para mudar esta situación habería que potenciar a lectura de poesía na
escola para crear hábito.
Ademais de escribir
poesía e prosa, tamén fixo
teatro.
Fun membro do Comité
Teatro pro-Autores Perseguidos, un grupo universitario de
teatro alternativo, porque a
interpretación era outro xeito
de me expresar. Sempre tiven
unha boa relación co teatro.
De feito, neste poemario presento poemas concibidos en
actos e teño en mente escribir
un guión teatral.♦

En 1993 Carlos Amil presentaba
o proxecto de Blanca Madison.
Cinco anos despois rodábase na
Coruña e arredores coa participación de actores como Rosa Mª
Sarda, Mario Gas, Pilar Púnzano
e uns trinta profisionais galegos.
Desde hai tres anos, a película
xira por festivais como o Fantasporto, o Internacional de Cine de
Ourense, o de Florianópolis ou o
de Toulouse. Só agora Blanca
Madison consigue chegar ás
pantallas comerciais co aínda entusiasmo do director Carlos Amil
e o productor Xosé Xoán Cabanas Cao.
¿A que se debe esta tardanza?
“Despois dun percorrido por varias distribuidoras ao final non
quedou máis remedio que ser a
propia empresa produtora a que
afrontase a distribución” explica
Cabanas, responsábel de Vici
Produccións. Blanca Madison
distribúese a partir do día 16 de
maio en pantallas galegas e asturianas, á espera de que a recadación permita proxectala en todo
o Estado. Gábanse, sen embargo,
de que a cita non chegue só as cidades senón que se poda ver en
distintas vilas galegas e tamén
presumen dunha “distribución
masiva de copias en galego”.
“Con infinita paciencia e con
esperanza” levou o director Carlos Amil ter durante todos estes
anos o filme na gabeta. “Estou
bastante tranquilo, estivo por
festivais e a acollida foi boa así
que confío en que a película guste” sinala, pero ten unha explicación particular para esta tardanza
na estrea: “é que Blanca Madison fala de temas que ninguén
quere tocar e ademais faino con
posicionamentos adultos nun
momento no que o cine está copado por miradas adolescentes”.
Sen embargo, a película pon á
vista os problemas de distribución das produccións independentes tanto máis cando o productor di que non se trata dunha
“película experimental que busca un público minoritario senón
que pensamos que ben podería
ser un filme comercial”.
Fuxindo “dun tratamento
deshonesto” Carlos Amil esperta
en Blanca Madison “os fantasmas familiares agochados baixo
sete chaves” na procura de reflexión e debate sobre situacións
“duras propias da normalidade”.

Reportaxe Gráfica: MONOPÉ

Rosa María Sardá.

Javier Albala e Mario Gas.

“Hai incomodidade por parte do
espectador –sinala Calos Amilporque é unha historia actual, semellante a que moitos viviron
nese intento de protexer a familia por riba de todo, acalando os
abusos que nela se cometen”.
Con Nani García e Rosa Cedrón
Preséntase Blanca Madison. Escuma de mar –nome completo
da cinta- como un boleiro e non
só porque a súa protagonista sexa unha cantante deste xénero
por veces desgarrado e tráxico.
Paixón, vinganza, traizón, amor,
odio e ciumes son algúns dos
elementos que se conxugan nunha trama na que os personaxes se
mesturan nun escenario por necesidade nocturno. “Un conto de
fadas contemplado desde o outro
lado do espello” é a metáfora
que emprega Amil para definir
esta súa primeira película que se-

gundo di, “tivo un cocer lento
que a favoreceu”. Beneficiouna,
por exemplo, na relación que se
estableceu cos “outros” personaxes da película, o músico Nani
García e a cantante Rosa Cedrón,
voz de Luar na lubre que sorprenderá en Blanca Madison como intérprete de boleiros.
Para Nani García a película
de Carlos Amil é a primeira longametraxe á que lle pon música
“que se estrea”, di con certa ironía o autor dunha banda sonora
que sae tamén publicada en CD.
Rosa Cedrón ponlle voz a tres
boleiros que toman as letras de J.
M. Fonollosa . “Yo quiero que tú
sufras lo que sufro/ Y aprenderé
a rezar para lograrlo / Yo quiero
que te sientas tan inútil / Como
un vaso sin ron entre las manos”
di un deles no que a cantante desexa a morte do home ao que
odia e promete aprender a rezar
♦
para logralo.♦
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Tolerancia,
esa extraña
XURXO G. LEDO

A

tolerancia é unha cualidade que favorece a
convivencia, non só
coa sociedade, senón tamén
cun mesmo. Ser tolerante có
veciño, ser tolerante coas
campañas electorais, ser
tolerante co emigrante, coas
personas que pensan de
forma diferente. A tolerancia
pódese aprender e practicar
a cotío, só é necesario
querer e entender a súa
necesidade.
Coido que é unha gran
manifestación de liberdade
ser tolerado por aqueles que
non pensan o mesmo ca min.
O feito de permitir que poida
expresarme, disentir, criticar
ou aplaudir cando ideas, persoas ou acontecementos
provocan a miña atención,
amosa sensibilidade e desexo
de entendemento
A tolerancia é un gran
antídoto contra a crispación,
o fascismo ou calquer tipo
de extremismo. Hai que
valorar todo aquelo que é
formulado dende o respeto e
o recoñecemento da diferencia e desta forma será moito
máis sinxelo ser respetado,
escoitado e mesmo
entendido.
Non sei que pensarán vostedes, mais pareceme percibir
que a xente escomenza a
dubidar da existencia desa tolerancia subliñada.
Parece sentar mal que a
xente se manifeste
maioritariamente de forma
pacífica, que millóns de
persoas pensen que a invasión
dun pais militarmente sexa
innecesaria e os mortos
vítimas inocentes. Parece que
solicitar solucións axustadas e
o máis rápido posíbe a un
barco afundido con petróleo
sexa unha manipulación política.
Non sei que pensarán vostedes cando se prohibe os
alumnos/as realizar murais referentes o seu mar e as súas
praias contaminadas, ou
expresando un “non a guerra”
como parte da educación para
a paz. A este mesmo alumnado ensínaselle a condenar o
terrorismo como parte desa
educación transversal.
Pode que a miña perspectiva esteña trabucada por crer
que teño unha identidade, lingua e cultura galega dentro
do estado español; quizáis isto me converte en radical nacionalista excluínte. Se así fose pido perdón aos posíbeis
ofendidos que ven en min un
intolerante perigoso.
Pido por último perdón se
a miña existencia causa
problemas de conciencia e
desacougo a persoas como
Paco Vázquez, Paco Alvarez
Cascos ou deshonro a memoria de santos varóns como Paco Franco.♦

Soños Eléctricos

Mar Barros

Combarro, a fusión do mar e o agro
O océano Atlántico foi cuspindo ao longo de toda a nosa costa pequenas vilas mariñeiras
que nada teñen que ver co caos
urbanístico e a deshumanización das grandes cidades costeiras. Pequenos lugares onde a vida das súas xentes foise xestando ao redor do rebulir atarefado
do mar e da constancia do agro.
Desta interrelación harmónica
entre elementos xurdiu un xeito de vida diferenciado e unha
arquitectura típica. Combarro,
como exemplo disto, segue sendo un dos recunchos máis fermosos de Pontevedra onde semella que se detivo o tempo.
Situada no concello de Poio,
Combarro parece aboiar na beira da Ría de Vigo. Os seus canastros na primeira liña de costa mestúranse simbioticamente
coas barcas que veñen de recoller as redes e as capturas, nunha sorte de enredo de elementos, de agro e de mar, de colleitas e de peixes, que non perden
o encanto do pasado.
Hai quen asegura que a orixe desta vila fora un castro costeiro, pero apareceron poucos
restos arqueolóxicos que corroboren esta hipótese. Sen embargo, o que si está comprobada é
a doazón da Illa de Tambo e de
Combarro por parte da Raíña
dona Urraca ao mosteiro de
Poio no século XII.
Declarada zona artística e
monumental, o casco vello de
Combarro consérvase en per-

PACO VILABARROS

fecto estado, co seu pequeno
porto pesqueiro, importante pola súa actividade económica no
pasado, cando o tráfico marítimo daba gran riqueza a toda esta zona do Salnés, e os seus
máis de trinta hórreos de cantería ou palleiras. As prazas e as
rúas que vertebran a vila manteñen unha estructura que data do
século XVIII. As casas, pequeniñas pola falta de espacio ao
non poderlle roubar terreo ao
mar, nin reducir as terras cultivábeis, mostran semellanzas
coas construccións típicas das
Rías Baixas. Combarro é unha

sorte de pequenos rueiros de pedra ateigados de soportais columnados de planta baixa, balcóns e as características terrazas ou patíns. A esas primeiras
rúas, testemuñas da descarga do
peixe e do arranxo das redes, o
mar, cando a marea está alta,
atrévese timidamente a entrar.
Tamén do século XVIII son
algúns dos cruceiros que se espallan entre os recunchos da vila, como é o caso do de san Roque no adro da igrexa parroquial. Dende aquela foron construíndose elementos cristianizadores deste tipo, que nunca per-

deron a súa carga simbólica, a
protección dos veciños ante a
aparición da Compaña, a procesión das almas en pena.
Pero Combarro ten outros
atractivos que seducen os turistas
e que fixo mudar, en certa medida, as rutinas da vila. A gastronomía e a tranquilidade do lugar
fan que Combarro sexa unha boa
elección para visitar e pasar o
día. En calquera recuncho da vila, escollendo calquera das casas
vellas convertidas en bares e restaurantes, pódese disfrutar dos
mellores viños e mariscos, no
medio dun ambiente familiar.♦

Meu Santo, Miña Santiña

Santo Bonifacio de Tarso
Ben parecido, alto, forte, de longa cabeleira e vestido con túnica
escarlata, segundo se describe
nas haxiografías, Bonifacio foi
buscar a morte a Tarso despois
de se separar da que ata aquela
fora a súa xefa e amante. Tampouco ela era desprezábel, pois
segundo as descripcións haxiográficas, ademais de moza fermosa, tiña entre as calidades
máis atractivas a de ser rica e nobre, filla dun afamado senador e
encaprichada, namorada e engaiolada do seu mordomo, Bonifacio, con quen facía contas en
privado e en público andaba nas
linguas da romana veciñanza.
on queda claro se foron os
escrúpulos relixiosos, ao
tomar conciencia do cristianismo, ou se foi por mor doavoengo familiar da moza, que os
amantes, nun determinado momento decidiron saír das bocas do
mundo, e ela, xenerosa con quen
foi o administrador da súa fortuna
e dos seus praceres, cedeulle unha boa dote entre a que incluía a
un grupo de criados, que canda el
marcharon con rumbo a Asia Menor, procurando unha nova vida
lonxe da fonte dos seus pecados.
O namorado varón chegou a
Tarso un mal día da primavera
do ano 290, e encontrouse cun
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horrendo espectáculo de axustizamentos masivos, por certas revoltas contra autoridade imperial
que, desde occidente, pretendía
modificar os costumes e administrar os bens dos nativos, acusando a aqueles desgraciados de
proclamar unha especie de revolución social contra os dereitos
da nobreza Romana.
Hai que ser moi duro de corazón para non se emocionar e
desesperar ao ver tanto sangue e
corpos mutilados no camiño de
entrada á cidade.
Imperio, sempre tan seguro de si, tamén daquela dicía que o facía todo
pola liberdade e polos dereitos
sociais, pero Bonifacio, especialmente sensíbel naqueles días
de sufrimento amoroso, maldiciu aos catro ventos tanta barbarie, asoballamento, e discriminación, que tamén el sufría o abuso egoísta dos poderosos, e levado dunha repentina solidariedade cos desgraciados nativos,
dunha paixón cristiá segundo os
doutores da Igrexa, Bonifacio
comezou a predicar para aqueles
cadáveres e corpos moribundos,
masacrados, cravados en “árbores, torturados, espelicados e rotos, primeiro cunhas palabras de
sosego para os familiares que

O

choraban a horrenda masacre, e
logo, contaxiado de tanta dor,
sobre as recompensas con que o
Deus dos cristiáns acolle a quen
dá a vida por El, como recibe e
lle outorga a Gloria Eterna a
quen se mostra en rebeldía contra os inhumanos gobernantes
que de tan criminal maneira xustifican o que eles chaman progreso e concordia.
—¿Concordia de quen?
¿Progreso para quen?
Os gardas que tal proclama
oíron fóronllo contar ao xuíz, e
este, sen acabar de escoitar os
seus esbirros, estendeu unha orde de arresto contra aquel forasteiro que ousaba poñer en dúbida
a xustiza imperial e predicaba
contra a autoridade.
onifacio, non dubidou en
presentarse como o que era,
o administrador dunha dama
romana, servo dun senador romano, en viaxe medio de negocios,
medio de pracer. Pero Roma ficaba moi lonxe e a súa actitude non
tiña perdón; así que mandou que
o interrogasen segundo os costumes da época, e antes de cada
pregunta, os verdugos do pazo de
xustiza metíanlle lascas de pao
entre as uñas e o papo do dedo,
zorregábanlle con látegos que
acababan en pugas de ferro e ra-
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francisco a. Vidal
buñaban o seu lombo con garfas
incandescentes, pero Bonifacio,
non dicía nada, porque realmente
tampouco podía dicir nada xa
que era un recén chegado, e só
que el falou das promesas do
cristianismo porque era o máis
adecuado para consolar tanta desesperación. O xuíz, obcecado
por encontrar ao dirixente daqueles revoltosos, mandou que lle tosen metendo chumbo derretido
pala boca, a ver se así lle alixeiraban a lingua, pero o chumbo
entrou pola gorxa e Bonifacio seguía sen dicir palabra. Agora menos palabras aínda.
ansas de non sacar unha
acusación formal, o xuíz
ordenou que lle meteran a
cabeza nunha bañeira de piche
fervendo, e el seguía sen indicar,
nin por sinais, a ningunha persoa.
El, a aquelas alturas do interrogatorio xa non vía, nin oía, nin sentía nada. E entón foi cando lle
cortaron a cabeza, porque quedara mudo e xa non lles servía para
nada, un 14 de maio de 290. Cando os criados conseguiron recoller os seus restos, a cabeza de
Bonifacio abriu os ollas para lles
indicar que seguía vivo aínda que
non tose na terra, e entón eles,
cheos de xúbilo, levárono ata Roma, ande a súa ex-amante lle
construíu un suntuoso mausoleo
na Vía Latina, oande foi depositado o santo corpo o nove de xullo daquel mesmo ano.♦

C

Britonia
FRANCISCO CARBALLO

N

estes días de balbordo
da campaña das Municipais, busco a paz da
historia, a liberación do
ruído e aportar un raio de luz
para “aceptar no rumbo”. Temos urxencia de poñer firme
a dirección do presente, desde
o presente e coa vivencia da
nosa memoria..
Tempos houbo, neste
territorio, de cruces de pobos,
de cambios de dirixentes, de
enfrontamentos. Así, nos 480
aos 530 d. C, a Gallaecia era
terra sen unidade política nin
relixiosa, sen mandos certos,
sen límites definidos. Era o
tempo dos galaicosuevos en
veciñanza; era un tempo de
acollida de inmigrantes como
os “celta-británicos.”.
Na armadura biolóxica do
país galego interviron uns “celtas británicos”. Hai unha
historiografía desta expansión
tanto na “Bretaña” como na
“Bretoña”, a finais do s.V d. C.
Os bretóns conservan a lingua e
a memoria da ocupación nonoroeste da Galia; a Bretaña
luguesa é só un outeiro
testemuña do triángulo celta
británico que ía do Eo a Pontedeume.(Britonia. Camiños Novos, de Simon Young, 2002.)
Anos hai, sentinme feliz
coa tan grata como insuficiente
información de Pierre David
acerca de Maeloc, bispo britoniorum. O franciscán García e
García engadiu documentación
conciliar sobre a súa querida
Bretoña até formar con David
un corpus documental valioso.
Mais quedan zonas oscuras e
desensamblaxes na
historiografía destes “bretóns
galegos”, dos que Bretoña non
era máis ca un dos seus
lugares de traballo.
Estou seguro do gozo dos
habitantes de Mondoñedo, Foz,
Pontedeume etc. ao ler o
fermoso libro de Simon Young
“Britonia”. Aborda con exquisito coidado os dados soltos
dun estudio sobre os celtas británicos na Gallaecia, a realidade da diócese étnica destes bretones, o seu paso á diócese
territorial, a vinda de inmigrantes de Dume e a posterior creación de Mondoñedo. Para
Simon o mosterio “Maximus”
estaba en Bretoña. De Martiño
de Mindonieto, en Foz, ese
templo provocador, de beleza
acougante e pasado tenro, niso
non entra.
Moito a investigar, moito a
dicir sobre terra tan dotada de
glamur, (Bretoña, Mondoñedo,
San Martiño: monxes, bispos,
piratas, inmigrantes, fantasmas
e comerciantes...) Simon
Young avanza dados, analiza
pisadas, suxire triángulos, relaciona a investigación galega
coa de Walles, Bretaña, a Galia etc Todo un alento a
campañas de luz encristalada.
Naquel remoto pasado de
finais do s. V, aqueles galaicos
saíron a luz dun s. VI, o dos
concilios de Braga, de Martiño
de Dume, do primeiro reino
medieval de Europa. A Gallaecia prateada de Miro, rei, e dos
galaico-suevo-celtas.♦
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Anacos de Borobó

O exemplo de José Goñi Aizpurúa
Tras o exemplo dun columnista
de alto nivel nado en Santiago,
pero que desenrolou en Barcelona a súa tarefa xornalística, ben
cabe poñer aquí o exemplo do
gran periodista vasco, nado en
Donosti, que renovou a prensa de
Compostela. Tras Álvaro Ruibal,
José Goñi, o meu inesquecíbel
director, e predecesor, na Noite.
on é obice para incluir a
Goñi niste sarille de galegos exemplares o feito de
ser nativo de Euskadi, sen afinidade ningunha co noso país. Pola contra das tres únicas persoas
alleas que ata agora retratamos
nistas páxinas, por estar vinculadas a Galicia, o filósofo José Gaos tiña raíz galaica, e casaran con
duas galegas o egrexio politólogo Manuel García Pelayo –coa
luguesa Mercedes Pimentel– e o
trostkista extremeño Rastrollo,
víctima aquí da represión facciosa, e que deixou viuva a unha Cimadevila de Santiago.

pousando da súa labor periodística, aproveita as súas horas libres
para convencer aos seus amigos
picheleiros, de que o axudasen
na realización dun dos seus moitos proxectos: a fundación do
Real Aero Club de Santiago, que
aínda sigue... voando.
Con semellante capacidade
de convencer foille moi doado a
Don José Goñi engaloiarme para
que me sumara á redacción da
Noite, ao principio do 1947; na
que xa colaboraba, cos meus lacóns con grelos e cachos de broa
que axiña se nomearían anacos,
dende súa creación, o 1º de febreiro do ano anterior.
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■ A CHAMADA DE SANTIAGO.
Mais a Goñi Aizpurúa nacéronlle
os fillos máis novos no Preguntoiro compostelán, namentras foi
director de El Correo Gallego e
de La Noche, nos anos coarenta e
cincoenta do século pasado. O
recordo de Goñi, sempre latente
no meu miolo, acentuouse hai
uns días ao escoitar de novo a
voz preciosa da súa filla maior
Ana María, que dende os anos
sesenta non oíra.
Falábame telefonicamente
Ana María Goñi Etchevers,
dende Donostia, onde casou e
reside coa súa propia familia
guipuzcoana. Para evocar súa
dourada mocedade en Compostela, na que quedou filmada a
súa fermosa imaxe na película
que Antón Beiras encargou da
xira rosaliana polas moradas da
Cantora do Sar e tamén a
ofrenda ante seu monumento da
Ferradura. Entre as rosas e os
caraveles que Ana María portaba nas mans nise documental
momento, a flor máis belida
veu ser ela mesma.
■ O CARLISMO DE GOÑI.
Goñi, de segundo apelido Aizpurúa, que asegun me explicou
o seu fillo Xosé Luís, ten dous
acentos en vascuence, era naturalmente de raíz carlista e, nen
embargantes, posuía un sentido
barojiano, e cecais paradoxiano (de Silvestre Paradox) que
lle proporcionou, supoño que
de extranjis, a lectura das novelas de Don Pío, tan oposto ao
carlismo.
A tradicón fuerista do País
Vasco compaxinábase co rexionalismo, de abondo lexitimista,
de Alfredo Brañas e do seu consocio do Ateneo León XIII, Vázquez de Mella; quen pasou de
ser, dende Santiago, a voz máis
preclara e elocuente da causa
carlista. Esta causa procuraron
revivila, durante o horroroso
trienio da represión galega, os irmáns Pedro e Juan Sáenz Díez,
netos do almacenista camerano
Simeón García. Para que servira,
se cadra, de portavoz dos seus

José Goñi e Puro Cora co director de La Vanguardia de Barcelona.

ideais mercou El Eco de Santiago, xornal lido somentes na cidade xacobea dos Alvite. Fundaron
con ise motivo a Editorial Compostela, da que serían os maiores
accionistas, e trouxeron de Vitoria, onde dirixía El Pensamiento
Alavés, propiedade dos Oriol, a
José Goñi, para poñelo ao frente
da nova empresa periodística.
Pertencía Goñi á mesma ponla carlista que os Sáenz Díez, a
de D. Xavier de Borbón Parma,
adailada por Fal Conde, enemigo
acérrimo de Franco. Desa ponla
era tesoureiro e mecenas Juan
Sáenz Díez, quen depositou no
talento de Goñi toda a súa influencia económica no desenrolo
posterior da prensa santiaguesa.
■ A FUSIÓN DO CORREO CO
ECO. Ocurreu entón a promulgación da primeira lei franquista de
Prensa, na que se exixía aos xornais contar con oito redactores,
cando os máis pequenos non tiñan siquer un en nómina. Ante
tal circunstancia, e para non
arruinarse, os Barcón donos de
El Correo Galego, que se editaba no Ferrol, venderon o seu xornal á Editorial Compostela, levando a cabo Goñi a fusión do
Correo con El Eco de Santiago,
para o que o trasladou ao Preguntorio compostelán, os talleres, a redacción e o persoal en
nómina do periódico ferrolán.
omprida esa tarefa, e acabada a Guerra, Goñi decidiu irse a Madrid, coma
redactor xefe de Cifra Gráfica,
na Axencia Efe. Deixando no seu
sitio ao seu paisán Albéniz, reemprazado cando iste se foi a
Manila, por Barberá, un novo
periodista que estaba aínda facendo en Santiago o servicio militar, e sería logo pai da actual alcaldesa de Valencia.
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■ A CREACIÓN DA NOITE. Ata
que, reclamado polos seus donos,
retorna Goñi á Editorial Compostela para darlle maior pulo, coma
director e xerente, ao periódico
que xa fusionara. De ahí a pouco
vanlle a propoñer a Goñi o caixista Oubiña e o novo redactor de El
Compostelano, Emilio Merino,
que comprase tamén a Editorial
Compostela por “catro mil pe-

sos”, se non erro, daquel xornal
de escasísima tirada.
Aceptan tal proposición Goñi
e súa empresa, convertindo a El
Compostelano en La Noche; vespertino que tanta trascendencia
tería na recuperación ideolóxica
e literaria da galeguidade. Obra
singular dun periodista vasco e
carlista, pero dotado dun paradoxial espíritu liberal.
Secundou a José Goñi nos
primeiros meses da Noite, o
mesmo Merino, namentras o bó
de Emilio non marchou á Coruña, contratado por El Ideal Gallego. Foi precisamente iste admirábel xornalista e viaxeiro
santiagués quen conectou a Goñi con Otero Pedrayo; facilitando así a colaboración dos egrexios escritores de Nós e de A
Nosa Terra no xornal dirixido,
tan abertamente, polo intrépido
xornalista guipuzcoano.
ista xa histórica cooperación da nosa inmensa minoría, trato con máis detalle en O novelo dos anacos e outros exemplos (recentemente
editado pola Universidade de
Santiago) e nel indico que ninguén merece tanto un Premio
Trasalba coma Emilio Merino,
por ter sido o vinculador do glorioso Reiseñor daquela Casa
Grande co creador da Noite.
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■ O DON DO CONVENCEMENPosuía Goñia Aizpurúa un
don de convencemento fora do
común. Disgustáballe falar en
público, pero nos consellos de
administración ou nas reunións
con outros colegas ou escritores,
levaba sempre a voz cantante.
Mostrando a súa sorna norteña
que suavizaba a novidade das
ideas que se lle ocurrían conforme ía falando.
Oíanno, coa boca aberta, os
conselleiros composteláns, e os
intelectuais máis elocuentes,
mesmo Don Ramón de Trasalba, calaban ao escoitar a Goñi
expoñer os seus plans, tan orixinais e comprometidos, que tiña
que interrumpir, as veces, como
o do Suplemento do sábado, de
La Noche, por motivos que mellor que ninguén sabe Fernández
del Riego.
Se ben, anos máis adiante, reTO.

■ A REDACCIÓN DA NOITE.
Contaba entón Goñi para facer
A Noite, dende que se lle foi
Merino, cun xornalista novo, e
sen carnet, mais de enorme sabiduría literaria, Xosé Landeira
Yrago. Os demais, o taquígrafo
Castiñeiras, os Alvite... repartíamos a nosa xornada laboral
entre El Correo e La Noche.
Tendo ista, en puridade de verdade, un redactor e medio, e para iso ventureiros.
Fun eu ise semi-redactor da
Noite, ata que Landeira emigrou
ao Brasil e quedeime co traballo
e a honra de facer aquel xornal,
creado por Goñi, e trocado no órgano vivo do pensamento e sentimento de tres xeneracións que
confluiron nil.
oñi permiteume facer
canto eu maxinaba, e
cando se foi a Madrid, de
conselleiro delegado da Editorial
Castellana, propietaria do Informaciones, sen deixar de ser director dos xornais compostelans,
a miña independencia e responsabilidade foi casi absoluta. Somentes me daba algunha ilustración cando volvía no verán a
Santiago, e xantábamos chocos
na súa tinta –que non sei si era a
da Noite– no Estradense.
Aquela situación, interina,
que duraría un lustro, acabou
cando Goñi procurou o nomeamento do seu fillo Xosé Luís
para sustituílo na direccón dos
dous periódicos. Dise breve período no que o novo Xosé Luís
Goñi, estudante ou recén licenciado en Dereito, exerceu as dúas direccións, trata con palabras
moi esclarecedoras nun artigo titulado Borobó, mi padre y yo, co
que colaborou no meu recentemente editado Homenaxe.
Mais, Xosé Luís renunciou
para darme paso as direccións,
cando Augusto Assía estivo a
punto de facer de La Noche a
Vanguardia de Galicia e argallou
que Borobó as desempeñara legalmente... Compríase, exactamente, a maioría de idade da España de Franco. Onde iste servidor de todas as causas perdidas
interpretou un papel disidente,
escrebindo moitos dises papeis,
mercede, ante todo, ao inconcebíbel liberalismo de D. José Goñi Aizpurúa. Alicerce da miña situación periodística que fallou
en canto sucedeu o pasamento en
Madrid do meu gran director e
protector.♦
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O Trinque
Vinte anos da Festa do Salmón
A ESTRADA acolle a vixésima
edición da súa Festa do Salmón o domingo 18 de maio.
Os que a alí se acheguen poderán degustar de balde unha
ración deste peixe, que xa se

converteu nun dos tres que
máis se consomen na Galiza.
Centos de maneiras de preparar un manxar que aguanta
ben todos os experimentos.♦

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O

D E

C U L T U R A

Cabanas

Skarnio

O Barco
Barco
■ CINEMA

ILEGAL
Película dirixida por Ignacio Vilar que poderemos
ollar na Casa da Cultura
ata o venres 16.
■ EXPOSICIÓNS

VISIBLES
AOS OLLOS ABERTOS

Mostra que recolle unha selección de fotografías feitas
nos Colexios Municipais
con motivo da Festa da Muller Traballadora. Tamén está exposta a mostra Mulleres
de Fani e Iria González.
Sala de exposicións da Escola Laica, ata o 23 de maio.

■ MÚSICA

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.
■ MÚSICA

MARY LYN

LEILÍA

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

O popular quinteto de pandereteiras presentará o seu novo disco Madama, con textos do escritor Suso de Toro,
o venres 23 de maio ás 22:30
na Casa da Cultura.

CHAPAPOTE
NUNCA MÁIS
Thèmes et variations "D 1". Litografía de Henri Matisse. Colección galería Mun. Os seus mestres, os seus amigos, título
da mostra que podemos ollar na nova sede da Fundación Seoane, na CORUÑA, que axuda a contextualizar o universo
criador de Luís Seoane.

LETRAS GALEGAS
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.

AVILÉS DE
TARAMANCOS

II edición que se celebrará este domingo 18 no Mercado do Gando de
MONTERROSO. Hai premios (abalan
entre os 180 e os 30 euros) para
eguas e cabalos do país e eguas e cabalos cruzados. Os gandeiros que
desexen participar poden inscribirse
antes das 9:15 h. do mesmo día. De

SEMPRE FOMOS

Cambados

Cangas
■ EXPOSICIÓNS

OS ECOLATAS
Axúdanos a salvalo planeta
é o lema dunha mostra dirixida aos nenos que pretende educar en valores ecolóxicos. Ata o 31 deste mes
no Auditorio Municipal.

A Caniza
■ TEATRO

INFAMIA
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.

E S P E C T Á C U L O S

Feira Exaltación de Gando Cabalar

■ EXPOSICIÓNS

O sábado 17 van tocar na sala Nasa de
COMPOSTELA, acompañados polas bandas
Comfrontaçom e A Matraca Perversa.
Estarán en COIMBRA (Portugal) o venres
23 para dar un concerto na sala L’exom. O
sábado 24 van tocar en LISBOA.♦

E

18 ata o sábado 31 deste
mes. Nel terase que descubrir un personaxe misterioso
a través de dez enigmas incluídos nun folleto que se
repartirá o día 18, encartado
nun diario da cidade, e que
será válido para xogar ata o
31 do mesmo mes. Os que
resolvan o enigma participarán nun sorteo.

O GRAVADO
CALCOGRÁFICO
Organizado polo Museo de
Belas Artes, o mércores 21 e
venres 23 deste mes vai ter
lugar esta actividade dirixida
por Anne Heyvaert, de 17 h.
a 20 h. Introducirase aos participantes nas diversas técnicas do gravado calcográfico.
■ CINEMA

CGAI
Do xoves 15 ao sábado 17 as
sesións estarán reservadas a
Cartoon Future. Dentro do
ciclo adicado ao director
John Ford, o luns 19 e martes 29 van proxectar Two road together (EUA, 1961); o
mércores 21 e xoves 22 Río
Grande (EUA, 1950).

conodosor II (s. VI a.n.e.),
na que intervirá o profesor
Juan Luis Montero Fenollós, da Faculdade de Humanidades. No museo arqueolóxico e histórico Castelo de
San Antón.
■ EXPOSICIÓNS

SEOANE E A VANGARDA
Os seus mestres, os seus amigos: Henri Matisse, J. TorresGarcía, Pablo Picasso, Fernand Léger, Manuel A. Cruz,
Carlos Maside, Francisco
Bores, Maruxa Mallo e Óscar
Domínguez, constituen a exposición que axuda a contextualizar o universo creador de
Luís Seoane e serve para
inaugurar a nova sede da
Fundación Luís Seoane no
vello Cuartel de San Francisco. Ata o novo de xullo. A
colección permanente de Seoane, a súa biblioteca de arte
e arquivos persoais estarán a
disposición do público nos
catro mil metros cadrados da
nova sede da fundación

VENENOSOS
POR NATUREZA

A Domus acolle ata o mes
de setembro esta mostra.

■ CONFERENCIAS

O URBANISMO E A
VIDA EN BABILONIA...
...baixo o reinado de Nabu-

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

É o título da mostra fotográfica de Federico G. Cabezón sobre a Costa da
Morte e o desastre do Prestige, que poderemos ollar
na Esola de Imaxe e Son,
ata o 16 de maio.

querer máis información pódese solicitar nos telf. 982 377 001 ou 609
005 388. Ademais poderase comprar e vender como en calquer feira
normal. Tamén haberá concurso de
saltos de obstáculos, á 12:30; baloncesto a cabalo, ás 16:30; e grande exibición de doma, ás 17;30.♦

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.

FESTIVAL MOZART

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.

A VI edición deste festival
traerá, ata o teatro Rosalía,
a ópera Júpiter y Semele o
sábado 17. O domingo 18,
martes 20 e xoves 22, o Pazo da Ópera será o escenario para A frauta máxica.

EVOCACIÓNS

IRON MAIDEN

A TORRE DE BABEL

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

DARÍO ÁLVAREZ BASSO
Expón, xunto con Tono
Galán e Xurxo Oro Claro,
as súas obras no Centro de
Arte Atlántica.
■ MÚSICA

FORUM CELTICUM

O primeiro concerto da xira
mundial de Iron Maiden vai
ter lugar no Coliseo o venres 23 de maio. O prezo das
entradas é de 21 euros (Servicaixa e Centro Comercial
Catro Camiños).

A Estrada
■ EXPOSICIÓNS

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

Esta sala acolle o concerto de
Bandido y el club 78 (A Estrada, pop rock) este xoves
15. O xoves 22 Garaje Jack
(Madrid, rock & roll). A banda de rock & roll de Ribeira
Forraje tocará o xoves 29.

Ferrol
Ferrol

DUENDE X

■ ACTOS

Concerto para celebrar o
Día das Letras, organizado
por Galiza Nova, no que vai
tocar esta banda rock este
xoves 15 ás 22:30 no Mardigrás con entrada de balde.

ALFABETIZACIÓN
MUSICAL
Estes concertos, dirixidos a

FEMINISMO,
NACIONALISMO E
MULTICULTURALISMO
Curso organizado polo Seminario Interdisciplinar de Estudios Feminista da Universidade da Coruña no Salón
de Actos do Vicerrectorado
do Campus ferrolán ás 18:30.

Castro
Castro de Rei
■ EXPOSICIÓNS

A MEMORIA DUN POBO

O Museo
do Castro de
VILADONGA
acolle a
mostra A
memoria
dun povo,
do Consello
Galego de
Museos.

Betanzos
■ EXPOSICIÓNS

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

Burela
Burela
■ MÚSICA

FESTIVAL DA MOROSA
Co gallo da celebración do
Día das Letras Galegas, vai
ter lugar esta festa o sábado
17; tocarán os Diplomáticos
de Monte Alto, que están de
xira presentanto o seu novo
disco Komunikando!!!

Museos de Galicia. A Memoria dun Pobo é unha
mostra producida polo
Consello Galego de Museos que contén información
escrita e gráfica sobre as 29
entidades que constituen o
citado Consello. O Museo
do Castro de Viladonga albergaráa ata o 30 de xuño.

Cedeira
■ EXPOSICIÓNS

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

A Coruña
■ ACTOS

MISTERIO NO MUSEO
Con motivo do Día Internacional do Museo, o de Belas
Artes organiza este xogo para crianzas desde o domingo

Carteleira
Carteleira

☞

XERACIÓN ROUBADA. Para encontrarse coa
súa nai, tres rapazas mestizas foxen do hospicio onde foron recluídas polo goberno australiano
co fin de “protexer” aos aborixes.

☞

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.
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.

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 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.♦

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

BIENAL INTERNACIONAL
DE GRAVADO

Rodrigo Romaní presenta un disco creado
a partir da obra poética de Avilés de Taramancos, ao que lle rinde homenaxe. Dará
un concerto o venres 16 no Auditorio de
Galicia en SANTIAGO; o sábado 17 tocará
no auditorio Gustavo Freire de LUGO.♦

As obras participantes neste
certame, organizado por
Caixanova, poden ser olladas, ata o 31 de maio, no
Museo Provincial.

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

FERNANDO VILLAPOL
Comezou o pasado luns 12
coa charla da profesora Mª
Xosé Agra Romero, Donas
de seu, señores do mundo:
feminismo, nacionalismo e
cidadanía, e chegará ata 16
de xuño. Este luns 19, Lourdes Méndez García, catedrática de atropoloxía da U.
do País Vasco, falará sobre
Galicia: retóricas políticas
en torno ao sexo, a etniciade
e a nación. O 26 de maio será a vez de Carme Blanco,
profesora de Literatura Galega da U. de Santiago, que falará sobre Ser e estar en todos os lugares do mundo. O
2 de xuño, Arantza Campos
Rubio, profesora de Dereito
da U. do País Vasco, falará
sobre Feminismo e nacionalismo: reflexións sobre a posibilidade da súa fundamentación teórica. O 9 de xuño,
Verana Stolcke, catedrática
da U. Aut. de Barcelona, faráo sobre Cidadanía de segunda no estado-nación. E o
16 de xuño, Rosa Cobo Bedía, profesora de Socioloxía
da U. da Coruña, disertará sobre Debates contemporáneos en torno ao feminismo e o
multiculturalismo.

O
Clavicémbalo
de LUGO
acolle, este
venres 16, a
actuación do
grupo local
de pop rock
Isla Bikini.

Outro que
tamén
estará no
Clavicémbalo
lugués será
o canta
autor
madrileño
Javier Krae,
pero o luns
19 e martes
20.

■ CONFERENCIAS

SAÚDE E MEDIO
AMBIENTE

Estas xornadas están organizadas pola Fundaçom
Artábria. Este 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.
■ EXPOSICIÓNS

SUSO BASTERRECHEA
Diálogos 2003 é o título da
mostra de escultura que
acolle a galería Sargadelos.

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

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.

COLECCIÓN AENA
Obras de arte contemporánea, en varios soportes, son
expostas na Fundación
Caixa Galicia e na Sala de
Exposicións da Deputación
ata o 8 de xuño.
■ MÚSICA

ISLA BIKINI
A banda de pop rock lucense
dá un concerto na sala Clavicémbalo este venres 16. 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. O xoves 22 o
escenario é de Transportes
Sanjurjo & Hernández, unha idea de Rómulo Sanjurjo
(Diplómáticos) e Julián Hernández (Siniestro Total).

FESTIVAL
CIDADE DE LUGO
XXXI edición deste festival
no que se enmarcan multitude de concertos. 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.O luns 19 ás 20:30 na
Igrexa de San Pedro, Música
francesa á italiana, da man
de L’Assembée des honnestes curieux. O mércores 21,
ás 20:30 no Círculo das Artes, a Orquestra de Cámara da Sinfónica de Galiza,
baixo a dirección e como
violín solista de Massimo
Spadano,
interpretando
obras de Mozart.

BATUKO TABANKA

teca 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.

Rianxo

Monforte
Monforte

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

Ribadavia

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

Nigrán
■ CONFERENCIAS

AVILÉS DE TARAMANCOS
Este 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
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.

■ EXPOSICIÓNS

Hollywater estará, este venres 16, na sala Camawey de
PONTEVEDRA.

grafía (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
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.
■ MÚSICA

LOS NUGGET
A banda madrileña dá un
concerto no Rock Club o
venres 16 ás 21 h.

Padrón
■ EXPOSICIÓNS

Ourense
Ourense

AS IMAXES
DE CASTELAO

■ CONFERENCIAS

Mostra fotobiográfica que
está sendo exposta no Claustro do Convento do Carme.

O RETO AMBIENTAL
DO III MILENIO
Ata o 22 de maio este ciclo
de conferencias vai ser impartido ás 20 h. na Aula Sociocultural de Caixa Galicia.
■ EXPOSICIÓNS

CHILLIDA
O CC da Deputación, Edificio Simeón, acollerá, a partir
deste xoves 15 e ata o 15 de
xuño, a mostra Eduardo
Chillida, vida e filosofía. Dividida en catro bloques: libros de bibliógrafos ilustrados por Chillida; esculturas;
posters e gravitacións e debuxos figurativos de animais
e plantas. Esta é a primeira
exposición após a súa morte.

XOSÉ LUÍS DE DIOS
A galería Visol alberga unha mostra coa súa obra ata
o 31 de maio.

SINFÓNICA DE COR

ÓRGANO ESPAÑOL E

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

COUSAS DA VIDA

■ EXPOSICIÓNS

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

JOÃO DA NOVA

MARÉ NEGRA

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 Biblio-

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 Foto-

Maceda

PERNAS AO ALCALDE

PABLO REY

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

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

NON LLE BUSQUES TRES

■ EXPOSICIÓNS

Este xoves 15 vai ter lugar
este concerto no Auditorio
Gustavo Freire ás 21 h.
PORTUGUÉS

■ TEATRO
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FORON NOVÍSIMOS

Cantos Caucanos

Pontevedra
■ ACTOS

CORRELINGUA
Remata o venres 16 na cidade, despois de percorrer case
todo o país, a carreira lúdica e
reivindicativa do noso idioma, que protagonizan os estudiantes de primaria e secundaria dos centros de toda Galicia. O programa comeza ás
10:45, pois a carreira sairá ás
11 da Ferrería, polo roteiro
Sarmiento. Ás 12 h. haberá
unha serie de actos nesta mesma praza: leitura do manifesto do Correlíngua, animación
a cargo de Xurxo Souto, actuación musical de Pepe Vaamonde e Nacho Tobio, e para rematar reparto de agasallos entre os participantes.

■ CONFERENCIAS

O RETO AMBIENTAL
DO III 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

ESQUECIDOS POR NOÉ
Mostra organizada coa colaboración do Museo de
Ciencias Naturais español
que poderá ser visitada na
sala de exposicións Caixa
Galicia ata o 31 de maio.

ARTE EN PONTEVEDRA
A III edición desta mostra
vai permanecer no Pazo da
Cultura ata o 29 de maio.
Exhibición dunha serie de
obras de artistas vinculados á facultade de Belas
Artes como Ignacio Barcia, Natividad Bermejo,
Chavete, Manuel Dimas,
Dolores Gálvez, Jesús
Hernández, Manuel Moldes, Jesús Pastor, Andrés
Pinal, Lola Solla, Rosa
Úbeda e Celso Varela.

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.

Sada
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES DO MAR
DE GALIZA
Teremos a oportunidade de
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.

L´Altra

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 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.

■ CINEMA

■ MÚSICA

O RÍO DO OURO

CAMAWEY

Fita portuguesa rodada no
ano 1998, e dirixida por
Paulo Rocha, que vai ser
proxectada o mércores 21
ás 20 h. e 22:15 no salón de
actos de Caja Madrid polo
Cineclube.

ÁLBUMES PARA O
REENCONTRO

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

O venres 16 ás 22:30 h, esta
sala acolle o concerto de
Hollywater. 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.

Porriño
■ LEITURAS

POESÍA
Recital o venres 30 ás 20 h.
no Círculo Recreativo, con
Nazaret Vaqueiro Grandín.

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.♦

Salceda
de Caselas
■ MÚSICA

TREIXADURA
Esta banda de gaiteiros levará a música do seu novo
disco Unha noite non é nada ata o Auditorio Municipal na noite do sábado 24.

Santiago
■ CINEMA

YAGO
Nesta sala, o xoves 22 ás
20:15 e ás 22:30 e o venres
23 tamén ás 18 h., proxeccións en versión orixinal.
■ CONFERENCIAS

CONFLITOS BÉLICOS
NO LIMIAR DO S. XXI
Organizada polo Seminario
Galego de Educación para a
Paz, celebrarase este xoves
15 ás 20 h. na Aula Sociocultural de Caixa Galicia
(Carreira do Conde) e será
impartida por Carlos Taibo.

CARLOS CASARES
Este xoves 15 ás 19 h. no
Consello da Cultura Gale-
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ga, falarase sobre O escritor
e os escritores, e os participantes serán Xavier Alcalá,
Luís González Tosar, Ramón Loureiro e Bieito Iglesias. Remata o ciclo o martes 20 na sede da Fundación
Caixa Galicia, coa conferencia ás 19 h. sobre Carlos
Casares como editor, coa
participación de Manuel Janeiro, Xosé Fernández Puga, Xosé Manuel Soutullo e
Bieito Ledo. Ás 20:15 será o
acto de clausura, no que intervirán Kristina Berg, Xesús Pablo González Moreiras, José Castro, Damián
Villalaín e Henrique Monteagudo.

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

Convocatorias
CURSOS DE GRAVADO EN VERÁN
A fundación CIEC abre o prazo de inscrición para os seus cursos de verán, baixo a denominación de Gráfica. Os cursos vanse desenvolver no centro (r/ do
Castro 2, BETANZOS, A Coruña) entre os
meses de xullo e setembro.Trátase de aulas teórico-prácticas sobre técnicas tradicionais: grabado calcográfico, serigrafía,
xilografía, litografía e as derivacións
destas técnicas así como novas tecnoloxías industriais e artísticas aplicadas á estampa. Os alumnos poderá matricularse
en cantos cursos queiran, sempre que
non coincidan nas datas e o importe de
cada un é de 194 euros, a excepción dos
alumnos que participaron en edicións anteriores que terán un desconto do 10%.
Cada un dos cursos ten unha duración de
50 horas e para participar hai que formalaizar a inscrición antes do 1 de xuño.
Máis información no telf. 981 772 964
ou visitar www.fundacionciec.com.

PREMIO XORNALÍSTICO
M. REIMÓNDEZ PORTELA
A Fundación de Exposicións e Congresos da ESTRADA convoca a VIII edición
deste premio en honra do persoeiro estradense co obxectivo de contribuír ao
fomento a difusión da lectura. Seralle
outorgado ao mellor traballo ou serie de
traballos (5 como máximo) sobre a lec-

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

KEITH HARING &
WILLIAM BURROUGHS
Trespasando,
espectáculo
de danza
na sala
Galán de
SANTIAGO
do xoves 22
ao sábado
24.

As obras dunha e os textos
do outro están expostos na
galería C5colección.

■ DANZA

TRESPASANDO
Do xoves 22 ao sábado 24
ás 22 h. van van representar
tres coreografías no teatro
Galán: o primeiro movemento chámase Entropía, o
segundo Migra... e o terceiro Era... está sucediendo.
■ EXPOSICIÓNS

SILENO
Baixo o nome de Tebra azul
o artista portugués mostra os
seus debuxos (16 deseños) e
unha escultura. Na galería
Citania (Agalia de Abaixo
39) ata o 20 de Xuño.

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.

MIGUEL ÁNGEL
CAMPANO
Podemos observar a súa
produción artística, 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.

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 Ho-

II Romaría Etnográfica Raigame
Que terá lugar o sábado 17 en VILANOVA DOS INFANTES, organizada polo
concello de Celanova e a Escola Provincial de Danza da Deputación. Haberá chigres e casetas para xantar e
beber asi como numerosos artesáns,
con demostración do seu traballo e os
seus produtos á venda. Tamén se conta coa participación de máis de vinte

agrupacións de baile galego, a Banda
de Música de Vilanova, a de Gaitas
de Celanova, xogos populares e os
grupos teatrais Viravolta, con Vida,
crime e prisión de Toribio de Mañón
e O candil marabilloso; Nove-Dous,
con Coplas de Cego; e Volta e Dalle
- Pepe Penabade con O Rodesindo
da Barrosa.♦

tura publicado en calquera dos medios
de comunicación escritos en galego publicados antes do 30 de xullo de 2003.
O prazo de recepción dos traballos remata o 11 de agosto, e deberán remitir
unha páxina do orixinal, onde conste a
data de publicación e o medio, acompañada dos datos do autor, ao enderezo da
fundación: Zona Deportiva s/n, 36689,
A Estrada. A dotación económica do
premio é de 1.500 euros. Máis información en www.a-estrada.org ou chamar
ao telf. 986 573 406.

II PREMIO DE GUIÓNS
CINEMATOGRÁFICOS
GALIZA/PORTUGAL
Poderán participar toda as persoas nacidas ou residentes na Galiza ou Portugal.
Os guións deberán ser inéditos, non sendo admitidas as adaptacións e argumentos baseados en obras literarias ou audiovisuais. Estarán escritos en galego ou
portugués e terán unha extensión máxima de 15 folios. A presentación deberá
aproximarse ao formato profesional de
guión. Os guións deberán presentarse
por triplicado nun sobre pecho no que figurará o título, o soporte para o que foi
escrito (vídeo ou cine) e o pseudónimo
do autor ou autora. Noutro sobre pecho,
incluiráse a seguinte documentación: fotocopia do DNI do autor/a. Certificado

noré Daumier poderá ser
visitada, ata o mes de xullo,
no Auditorio de Galicia.

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.

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)
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...

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

de residencia (para aquelas persoas non
nacidas na Galiza ou Portugal pero si residentes). Declaración do autor/a de que
a súa obra é inédita e non foi premiada
en calquer outro concurso ou premio.
Nome, apelidos, actividade profesional
que desenvolve, enderezo e teléfono de
contacto do autor/a. Aquelas persoas
que presenten varios guións (en calquera das modalidades ou nas dúas), deberán entregalos en sobres diferentes e coa
documentación esixida para cada un dos
títulos. O prazo remata o 31 de maio.
Contía: 1º premio, 1.800 euros e 2º
1.202. Enviar á Federación de Cineclubes de Galiza, Ramón Cabanillas 1 entrechán - Ourense.

CONCURSO ARTÍSTICO E DE
INVESTIGACIÓN ROMARÍA
ETNOGRÁFICA RAIGAME
Co gallo da celebración da II edición
desta romaría, o sábado 17 en Vilanova
dos Infantes e organizada pola Deputación e o concello de Celanova, convócase este concurso no que poderán participar calquer persoa ou colectivo, debendo estar os temas inspirados nesta romaría. O concurso terá catro modalidades:
o Literario, en prosa ou verso, deberá
utilizar o galego e ter un mínimo de 3 e
un máximo de 5 folios a dobre espacio;
o Fotográfico, a cor ou branco e negro,

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

XURO QUE NUNCA
VOLVEREI PASAR FAME
Este xoves 15 presentarase,
no salón de actos da Facultade de Filoloxía, este libro,
promovido polo colectivo
Redes Escarlata. O acto, presentado polo editor Xavier
Paz e por Carme Hermida
e Antón Figueroa, contará
cun recital de poemas.

este xoves 15, venres 16 (ás
20:30), sábado 17 ás 22:30
e domingo 18 ás 19 h.

JUGLEREANDO
Títeres na sala Yago o sábado 17 ás 17 h. e domingo 18
ás 12:30 cos arxentinos El
sombrero, para crianzas a
partir de 3 anos.

cun mínimo de 3 e un máximo de 5
instantaneas; o de Debuxo ou Pintura;
e o de Investigación Etnográfica. Cada
modalidade está dotada dun primeiro
premio de 300 euros; un segundo de
150; e un terceiro de 90. Os traballos deben remitirse á Escola Provincial de
Danza ou ao Concello de Celanova, baixo seudónimo e cun sobre pecho cos datos do participante. Os traballos poderán
ser publicados na revista Raigame. Os
premios serán entregados en data a comunicar pola organización.

CAMPAMENTO DE INGLÉS
Alvarella Ecoturismo organiza un
campamento de inglés, que se vai desenvolver entre o 1 e o 10 de agosto, en
Breanca e Doroña, no concello de Vilarmaior (A Coruña). Está dirixido a
crianzas de entre 8 e 12 anos, cun programa que combina a aprendizaxe do
inglés (2 horas diarias de aulas) e o
disfrute da natureza. Cada alumno recibirá un libro de reforzo e un informe
persoal sobre a súa evolución no curso.
Tamén participará en roteiros ás Fragas do Eume, Betanzos e outros lugares. Hai un total de 20 prazas e o custo
de participación é de 475 euros máis o
7% de IVA. Máis información sobre a
actividade eon www.alvarella.com ou
no telf. 981 798 863.♦

■ 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.
■ TEATRO

OBITUARIO
Enmarcada dentro da Mostra de Teatro Universitario,
esta representación realizarase na Nasa por Fatuati, o
martes 20 ás 21:30.

Soutomaior

EL ESPECTÁCULO
DEBE CONTINUAR

Factoría Norte vai representar esta obra o venres 16
ás 21:30 no teatro da Área
Panorámica. O prezo é de
2 euros.

■ MÚSICA

■ EXPOSICIÓNS

Verín

DIAMOND DOGS +
SUGAR MOUNTAIN

MARÍA PRESAS

■ EXPOSICIÓNS

A artista ten unha mostra da
súa obra aberta no Castelo.

TODOS POLOS

A Nasa vai ser o escenario do
concerto do grupo sueco, que
estará acompañado polo pontevedrés Sugar Mountain, este 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.

AL AYRE ESPAÑOL
Eduardo López Blánco será
quen os dirixa, para interpretar a zarzuela barroca en versión concerto Acis e Galatea,
o martes 20 ás 21 h., no Auditorio de Galiza. 12 euros.
■ TEATRO

COMO SI FUERA
ESTA NOCHE

Polo Teatro Andaluz, que
a representará na sala Yago,

DIREITOS HUMANOS

Tui
■ ACTOS

FEIRA DO LIBRO GALEGO
A VI edición terá lugar o sábado 17 ás 12 h. na praza de
San Fernando. Ademais, ás
12:15, actuará o grupo folclórico Xuntanza; ás 13 h. recital de poesía a cargo da Asociación da Poesía do Baixo
Miño; ás 16 h. actividades
educativas, creativas e xogos
populares para crianzas coa
colaboración da Asociación
Vagalume; ás 17:30 Títeres
3 globos representará Pedro
e o lobo; ás 19 h. actuará a
contacontos Paula Carballeira; e ás 20:30 concerto
folc a cargo de Druadán.

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.

Vigo
■ ACTOS

XORNADAS
INDEPENDENTISTAS
Nós-UP vai celebrará a I edición das mesmas baixo o nome Prestige. País e sociedade. As charlas e proxeccións
van ter lugar no local social
Revolta (Real 32). O xoves
22 Resposta popular e tratamento mediático a cargo de
Antón Dobao, da plataforma Nunca Máis; Carlos Barros, xornalista e redactor de
Novas da Galiza e Antom
Santos, da Dirección Nacional de Nós- UP; e o venres 30 Muller traballadora e
maré negra da man de Luzia Fernández, antropóloga
e traballadora social no Concello de Camariñas; ás 20 h.
■ CINEMA

ÓPERAS PRIMAS
ESPAÑOLAS

Este ciclo terá lugar durante
maio no C.C. Caixanova.
Proxectaráse
Nómadas
(Gonzálo López Gallego)
o martes 20; Nos hace mucha falta (Juánjo Jiménez)

Tevra azul
titula o
artista
portugués
Sileno a
mostra de
deseños e
esculturas
que ten
na galería
Citania de
SANTIAGO.

DE PASO
Mostra que acolle estes días
a Casa das Artes. Neste mesmo lugar tamén podemos coñecer a mostra de Lois Corveira, Ciencia e traición.

VERBUM.
CASA DAS PALABRAS
o mércores 21; e Carlos
contra el mundo (Chiqui
Carbante) o mércores 28.
Todas as sesións ás 20:30.
■ DANZA

BALLET DE
CÁMARA DE PRAGA
O luns 19 vai actuar no C.
Caixanova, interpretando
Golem e Don Juan.

LA CORTE DEL FARAÓN
O Ballet da Compañía
Clásica de Zarzuela, a Orquestra Sinfónica de Vigo
e o Coro do Liceo Casino
de Vilagarcía vana representar este xoves 15 ás
20:30 no CC Caixanova.

A Rede

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.

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

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

ENSAIO SOBRE O TEMPO
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.

Anuncios de balde
■ Expedición a Etiopía. Visitaremos as
tribus do sur, que viven na prehistoria, asi
como a conca do río Omo; no sur, a lagoa Tana, as igrexas na rocha de Lalibela e a cidade musulmá de Harar. Saída o
16 de agosto, volta o 4 de setembro. Prezo 2.100 euros. Informa Alfonso Díaz nos
telf. 986 101 568 ou 626 379 771.
■ 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@nosgaliza.org, ou chamando para o 679 533 749
(ver modelo en www.galizalivre.org).
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Cristina Núñez Méndez,
Beatriz Pacheco Anta e
Castro Couso, mostra os
seus debuxos, pinturas e gravados na sala de exposicións
de Renfe, ata o xoves 22.

Dulce Pontes
cantará o
sábado 17
no CC
Caixanova
de VIGO.

■ 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.♦

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

GALIZA INDYMEDIA

DESTINO A LIBERDADE

www.galiza.indymedia.org
Portal galego da rede Indymedia, a comunicación alternativa. Con información sobre
presos, feminismo, comités de solidariedade, artes e oficios, RadioKalimero, xentes,
A Casa Encantada... Imprescindíbel.♦

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

BUCIÑOS

Mostra a súa pintura na sala de exposicións do Colexio de Arquitectos na rúa
Marqués de Valadares 27.

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

XAIME PIÑEIRO

VIGO VISIÓNS

A galería Sargadelos alberga, ata o 28 de maio, a súa
mostra de pintura.

CARTACES DE CINE
Ata finais de maio o Restauratodo da rúa Romil 11 acollerá
esta mostra de 9:30 a 21 h.

COLECTIVA
Na Sala dos Peiraos (Pza. da
Constitución) ata o 10 de xuño,
podense ollar obras de Paula
Aneiros, Roi Fernández, Federico Fernández Alonso,
Irene Formoso, Lorena Gandoy, Alejandro Gómez, Carlos Isla e Jorge Migoya.

ABRACADABRA
Este grupo, composto por X.
Antonio Cortizo, María
Estévez, Irene Graña Pereira, Adela Hinarejos,

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.

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 Al-

mond, 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 em-

prégano conscientemente.
Ata o 21 de xuño
■ MÚSICA

DULCE PONTES
O sábado 17 ás 20:30 vai
dar un concerto no CC Caixanova.

STAY PRETTY
Apaixoados, enerxéticos e
divertidos; a reinvención do
power trio; o rock & roll que
sae do corazón... e aínda de

ANIVERSARIO VAUXHALL
Este bar, sito en López de Neira 50, celebra o aniversario
cunhas actuacións que reseñamos de seguido. O martes 20
ás 21:30, Proxección Audiovisual; o mércores 27 a partir
das 19, Atardecer Zen; e o
sábado 31 Festa Aniversario.

FILHARMÓNICA DE
TIMISOARA
O mércores 21 ás 20:30
ofrecerá o concerto no CC
Caixanova.

ORQUESTRA
CLÁSICA DE CANNES
Baixo a dirección de Philippe Bender e acompañada da soprano June Anderson, vai ofrecer un concerto
o xoves 22 no CC Caixanova, ás 20:30.
■ TEATRO

O CANTO
DO DIME-DIME

En Rota
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-

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

O REFUXIO DE POSEIDÓN

IAGO RIERA

CAMIÑOS DA MEMORIA

IGUANA CLUBE

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

■ EXPOSICIÓNS

A historia
analizada
polo lapis
satírico de
António,
caricaturista do
Expresso, en
BARCELOS.

máis abaixo, este sábado 17
ás 23:30 na sala Nashville
por 5 euros. Esta mesma sala serve para o concerto de
Randy e Satirnine o mércores 21 ás 21:30.

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♦

A obra de Daniel Danis vai
ser representada por Factoría Teatro este xoves 15 e
venres 16 no CC Caixanova.

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
■ MÚSICA

RNR KAMIKAZES
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.

Iago Riera
ten unha
mostra de
pintura no
Colexio de
Arquitectos
de VIGO.

Barcelos
Barcelos
■ EXPOSICIÓNS

ANTÓNIO,
25 ANOS DE CARTOON
O Museu Nacional da Imprensa organiza, na sala de
exposicións da Biblioteca
Municipal, esta mostra que
reune máis de 60 traballos
deste caricaturista do Expresso, publicados entre
1974 e 2000. Un cuarto de
século de historia analizada polo lapis satírico de
António.

Lisboa
■ MÚSICA

JOE JACKSON BAND
En 1978 a Joe Jackson
Band fundía rexistros tan
dispares como o reggae,
blues, pop, e o jazz tradicional. Pasados 20 anos
apos da disolución do grupo, voltanse a reunir para
gravar Volume IV, que presentarán este venres 16 de
maio ás 21:30 h. na Aula
Magna da universidade
lisboeta. Prezo: 30 euros,
anfiteatro, 33 doutorais.
Información no telf. 214
587 171. ♦

A Joe
Jacson Band
estarán en
LISBOA este
venres 16.

porque era un prezo que había que pagar. Agora van reducir as xubilacións en Alemaña, o seguro de paro en
Austria e Francia anuncia
máis privatizacións. O muro
cae tamén por este lado.♦

8 400021 303104

Ano XXVI.
IV Xeira.

P

tou porque era un vestixio
comunista. O Goberno de
Praga reduciu as xubilacións
e non nos importou porque
antes foran estalinistas. Vimos aumentar o paro en Rusia, pero non nos importou

rivatizaron as fábricas
en Polonia e non nos
importou porque o reclamaba o líder dos obreiros,
Lech Walesa. Recortaron o
horario de garderías no leste
de Alemaña e non nos impor-
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Jesús e Mª Teresa Calabuig Prado
‘Non nos importa intercambiar os pinceis’
M. VEIGA
Chámanse Jesús Calabuig Reig
e Mª Teresa López Prado pero
os dous asinan os seus cadros como Calabuig Prado e os nomes
respectivos. Ambos son expertos
pintores, cunha boa morea de
exposicións a costas, pero coa
particularidade de que ás veces
intercambian pinceis, corríxense
e interveñen na obra do outro.
¿Como combinan os seus estilos?
Mª TERESA. Eu son máis
conceptual, traballo as estruturas, el é máis rítmico, pero iso
non impide a simbiose. Podo
empezar eu e acabar el, compartimos ideas.
JESÚS. Tamén hai algo de estratexia comercial. Eu veño de Valencia, unindo os apelidos a sinatura non resulta tan foránea. Por
outra parte, no mundo da pintura
custa moito levantar un nome. Entre dous resulta máis doado entrar
nos circuítos. Tampouco somos os
primeiros na historia que pintamos en colaboración. Nalgúns cadros do Grupo Crónica interviñan
varias persoas, tamén é o caso do
matrimonio Delaunay.
¿Pero na práctica, como
traballan?
M.T. Con humildade e boas
ideas. O básico é sempre o coñecemento.
J. Un cadro que empeza un
pode retomalo o outro. Practicamos a crítica positiva. Dicimos:
engádelle isto ou proba con esa
solución.
¿E quen asina?
J. O que o remata. O que lle
dá a personalidade definitiva.
M.T. Para min o importante é
a estrutura. Nunca se parte do
branco, sempre hai unha idea inicial, mesmo a negación é unha
definición. Hai que coñecer moito, ver, mirar, iso leva a seleccio-

PACO VILABARROS

nar e, cando te motivas, crear.
Mirando as obras respectivas vese, sen embargo, que son
moi distintos.
J. Ela é máis construtivista,
cultiva máis a abstracción xeométrica, sempre pensa na forma,
na medida. Eu vou máis ás paisaxes, á abstracción lírica, son
máis versátil. A min insistir nun
estilo cánsame. É coma de nenos
que tiñamos uns xogos para cada
estación do ano. Chegaba a primavera e recuperabamos o xogo
da primavera anterior.
M.T. Iso fai a súa pintura
pouco comercial. O mercado pide un estilo definido, unha imaxe
de autor.
J. A obra de Picasso tamén
obedece a inspiracións diferentes

e a de Goya. Kandinsky, ás veces, é lírico, non sempre é construtivista. Pero é certo que a arte
actual ten os marcos moi acotados. O informalismo preocúpase
das texturas, o impresionismo,
da luz, o faubismo, da cor, o conceptualismo, da idea, o cubismo
da composición. Por iso hai moitos artistas que cambian de estilo. O importante é a busca.
M.T. O que é bo permanece,
por riba dos estilos.
¿É certo que a fotografía
acabou cos pintores retratistas?
M.T. Tamén se perdeu moita
da técnica da forma e da medida
do debuxo clásico. Agora prevalecen outros conceptos. Tamén
hai máis presa. Pintar de modo

perfeccionista leva máis tempo.
As circunstancias sociais son outras e polo tanto tamén os estilos.
¿Pódese pintar sen pensar
no diñeiro?
J. Este é un mundo demasiado mercantilizado. Se es un galerista e queres levar un artista a
Arco tes que pensalo moito, preguntarte qué relacións ten ese artista, quén o apoia. O galerista leva un tanto por cento e ten que
pensar en que seña rendábel. Non
hai celebridade sen negocio, sen
promoción. Hoxe todo está medido, pero tamén antes sucedía algo
semellante. Vincent Van Gogh
chegou a ser recoñecido porque o
seu irmán Theo era marchante e
residía en París a capital mundial
♦
da arte naquel momento.♦

ecretazo, “Prestige”, a nada alta
velocidade en
Cataluña, a guerra... A
escalada de problemas
nos que se foi enredando o PP no último ano
andan a flotar polo ambiente eleitoral. Non é
fácil adiviñar, sen embargo, o impacto concreto que vai ter no
comportamento
dos
eleitores, sobre todo
porque nunhas eleccións locais as motivacións están máis dispersas, pero os mesmos
populares deben de ter
o medo no corpo, a xulgar pola histeria que
despregan contra os
seus rivais políticos,
axitando todas as vellas pantasmas –desde
a sagrada unidade de
España en perigo ata o
recordo crispado da
Fronte Popular socialcomunista–, coas que
pensan poder aglutinar
aos seus electores desconcertados por tanta
torpeza consecutiva.
Axitan pantasmas en
lugar de argumentos,
como se non tivesen
moita confianza en que
os seus votantes poidesen comprender a aceptar as verdadeiras razóns da súa política.
Hai uns días en Sevilla, nunha mesa redonda reproducida despois no programa televisivo de Sánchez Dragó, o filósofo Gustavo
Bueno falaba desde o
materialismo militante
para separar totalmente
a ética da política, de
maneira que declaraba
éticamente reprobábel
a guerra contra Irak pero xustificaba políticamente o realismo da
decisión imperial de
controlar o petróleo
iraquí, ainda a costa do
sangue propio e alleo,
ao servicio da orde establecida do capitalismo global. O vello
pensador materialista
resultou agresivamente
sincero, unha cualidade
que desde logo non teñen os políticos aos
que defende, que non
capaces de falar tan
claro como el, e que, en
vez de dicirnos abertamente que traballan polos intereses da clase e
do país dominantes, intentan convencernos de
que é un desastre pretender repartir as riquezas e os territorios. Enredados nas súas ideoloxías hipócritas, rematan por enganarse a si
mesmos.♦

