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CARTAS AO MEU AMIGO

AS ELECCIÓNS MUNICIPAIS NON LLE DEBEN POÑER

Historia dunha amizade

fin á dinámica social xerada na Galiza nos últimos meses, porque a participación cidadá é fundamental á hora de configurar a
acción de goberno e as decisións a tomar polas corporacións.
Esta participación é o contrapeso necesario á presión, non sempre confesa, de grupos mediáticos, inmobiliarios e doutro tipo
que tentan, e en moitos casos logran, torcer o interese público.
Está en xogo ademais un modo de vida, sexa nas cidades, nas vilas ou no campo, máis alá da fermosura ou da seguridade. Está
en xogo a identidade de cidades que poden acabar por perder as
súas raigames ou recuperalas, está en xogo a construción de vilas clonadas, cidades dormitorio, iguais ás de todas as partes, cidades estratificadas por clases, con máis ou menos servicios segundo o nivel de renda, ou cidades integradas, nas que se respecten os valores do barrio e a vitalidade do centro, nas que non
se marxine e o beneficio non derive en especulación, cidades
onde o poder municipal non esteña maniatado polos intereses de
grupos privados, carentes dun proxecto de futuro para todos; cidades e vilas que xoguen un papel dinamizador dunha actividade local que en moitas partes do noso país está en devalo.♦

Cartas ao meu amigo inaugura a colección Memoria, textos para
a recuperación do pasado máis recente da nosa cultura.
Un epistolario que é a historia dunha
amizade, dunha relación especialmente
feliz: a que houbo entre Cunqueiro e
Francisco Fernández del Riego. Dolores
Vilavedra prepara esta edición para o
lector contemporáneo: cada observación,
cada dato enmarcado no seu contexto.

Chamamento
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Shin Chan e
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Os nacionalistas temen o ‘cantonalismo’ socialista e
buscarán atar millor os acordos

A alternativa BNG-PSOE máis clara que hai
catro anos pero máis difícil de pactar
AFONSO EIRÉ

“Sexan cal sexan os resultados do domingo a dinámica social vai continuar”, afirma o
lider nacionalista Xosé Manuel Beiras. Ao mesmo tempo, no BNG e PSOE consideran
que a alternativa a Fraga non se xoga nestas eleccións, pero que os resultados terían
notábel incidencia. Nesta poxa contra o PP, a alternativa de nacionalistas e socialistas
móstrase máis clara que hai catro anos, pero, ao mesmo tempo, máis dificil de concretar.
Pasado o ecuador da campaña o
PP ensaiou un xiro copernicano.
Intentouno Xesús Palmou, o seu
secretario xeral, ao oferecerlle ao
PSdG-PSOE un acordo a xeito de
xuntoiro para que os socialistas
non pactasen as alcaldías co
BNG. Esmendrellouse contra a
realidade no intento. Pérez Touriño contestoulle con rotundidade
que “nunca” poderían “chegar a
acordos cun partido coma o PP”.
Quedáballe á dereita a baza
de procurar a complicidade de
Francisco Vázquez e o seu sector
“españolista”. Pero nesta ocasión decidiron interpretar o discurso electoral sen desafinos.
Fernández Moreda, posíbel candidato á Deputación coruñesa
dos socialistas, mostrouse disposto a pactar co BNG. Ata
Francisco Vázquez valorou positivamente os acordos de gobernabilidade entre nacionalistas e
socialistas, abandonando, non se
sabe por canto tempo, as súas
teimas e as súas xenreiras.
Esta “disponibilidade” aos
pactos dos PSdG-PSOE, ten moi
pouco que ver coa frialdade
mostrada hai catro anos. Agora é
o BNG quen, sen rexeitar unha
alianza, se mostra máis cricas.
¿Que é o que vai mudar logo
esta vez? As condicións. Os nacionalistas tentarán “amarrar”
por escrito os acordos. Catro
anos de experiencia deixaron ao
BNG con desgosto, máis entre as
bases, como recoñece o mesmo
Xosé Manuel Beiras, que entre a
dirección. A Executiva do BNG
analisa a situación no seu conxunto, pero os militantes ollan

BNG e PSdeG-PSOE chegaron a un acordo post electoral en 1999. Na foto, unha das reunións daquela negociación en Santiago.

moitas veces unicamente a súa
propía vivencia.
Se uns consideran que non se
pode acceder ao poder autonómico sen un sólido poder municipal, outros lémbranse dos incumprimentos dos acordos por
parte dos socialistas. Se a direc-
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Vén da páxina anterior

aínda máis que pactar que hai catro anos. Non só serán moitos
máis concellos, coas dificultades
inerentes a cada un. Só na franxa
litoral o PP conseguiu a maioría
absoluta por un concelleiro en 16
concellos. Esta vez os inquéritos
mostran que o PP pode perder
esa maioría. O mesmo sucede
noutro medio cento de concellos
do interior. Por se fose pouco,
aparecen as numerosas listas de
“indepndentes” para entrar en
xogo á súa particular maneira.
Pero existe outro elemento
determinante nas negociacións
entre socialistas e nacionalistas:
as Deputacións. Por vez primeira
poden estar en xogo a presidencia de dúas delas. O mesmo PP
asume que perderá a da Coruña.
A de Pontevedra tamén está vou
que non vou. Se o PP perde as
dúas, a negociación pode ser
máis doada: A Coruña para socialistas, Pontevedra para nacionalistas. Se non fose así, os
acordos pode complicarse.
Desde o BNG manifestan
que para eles os acordos “son co
partido, non con persoas”. Dan a
entender así que non se van entrometer nos debates internos do
PSdG-PSOE para designar candidato á presidencia. Pero sí atarán en curto un programa de goberno. ¿Estará disposto o sector
de Francisco Vázquez a asumilo? A batalla pode desatarse mesmo no interior do PSdG-PSOE,
pois desde a Coruña semellan
apostar por Moreda e desde a dirección por Manuel Lagares, alcalde de Betazos.
Pero, ademais, os nacionalistas móstranse preocupados polo
“cantonalismo municipalista”
que está triunfando entre os socialistas galegos. Todos no
PSOE, alcaldes e dirección, louban a política de Francisco Váquez, con émulos tan notorios
como o candidato vigués Pérez
Mariño, que sobarda ao coruñés
no individualismo e no desprezo
da identidade galega, comezando polo idioma. Antón Louro
afirma que non vai existir problema en ensamblar a “identidade galeguista” do PSdG-PSOE
con estas individualidades, pero
os nacionalistas consideran que
se Mariño accedese á alcaldía de
Vigo sería unha catástrofe e non
só para a cidade, senón para a actual dirección socialista, que sucumbiría aos impulsos centralizadores de Mariño e Vázquez.
Os nacionalistas afirman que o
alcalde será Pérez Castrillo, e néganse a admitir a posibilidade de
que, chegado o caso, pedisen a
dimisión de Mariño para pactar
cos socialistas. “Nós pactamos
cun partido en base a un programa”, afirman. Dun ou doutro
xeito, a súa grande esperanza é
que Mariño se vaia para a casa
despois de perder as eleccións
porque non “entrei na política
para ocupar a concellaría de Parques e Xardíns”, ten afirmado.
As declaracións de Rodríguez
Zapatero poñendo a Mariño como “exemplo do novo socialismo
español”, e as picas de Francisco
Vázquez contra o candidato vigués cando abandonou o seu escano no Parlamento, mudadas en
frolidas loas, mostran que a alternativa BNG-PSOE está máis clara que hai catro anos, pero será
máis difícil de concretar.♦

Os socialistas pensan que o PP tamén perderá Ourense

O BNG afirma que recuncará en Vigo e Ferrol
Máis dun xornal xa titulou proclamando alcalde, en primeira a
cinco columnas, coma se os inquétios xa fosen definitivos. O
BNG era o partido que saía
máis perxudicado, tanto nos traballos demoscópicos de La Voz
de Galicia como de Faro de Vigo ou do CIS. Non así no de
Atlantico. As tres primeiras
mostras indicaban que os nacionalistas poderían perder as
alcadías de Vigo e Ferrol, na última asignábanlle a alcaldía de
Vigo a Lois Pérez Castrillo.
Os inquéritos puxeron moi
nerviosos a moitos nacionalistas
e tamén a votantes do BNG, que

“non se explicaban que como
pode pasar iso”. Pola contra, tanto Xosé Manuel Beiras, como
Anxo Quintana, coma os respectivos alcaldes, Castrillo e Bello,
difunden a mensaxe que o BNG
repeitrá en todas as alcaldías.
¿Eran unicamente mensaxes
de campaña ou os nacionalistas
creen firmemente nesas posibilidade? As razóns semella que
hai que buscallas nun inquérito
propio que a empresa Obradoiro de Socioloxía S.L realizou
para o BNG entre os días 15,16
e 17 de maio en Vigo e Ferrol.
O BNG posúe datos que o
sitúan como primeira forza polí-

tica de Vigo cun 23,6% de intención de voto máis simpatía; o
PSdG-PSOE o 18,8% e o PP o
17,4%. Manuel Soto, co 2,3%
non repetiría na corporación.
No Ferrol os nacionalistas
tamén superan ampliamente nas
previsións ao PP, cun 20,2% de
intención de voto máis simpatía
fronte ao 14,4% dos populares.
O PSdG-PSOE acadaría o
15,0%; Xoan Fernández o
10,1% e EU o 5,4, polo que entraría de novo na corporación.
Aínda así, os nacionalistas
pensan que os últimos días da
campaña serán decisivos, pero,
sobre todo o índice de absten-

ción. Pensan que os menores de
25 anos e a súa disposición a votar son os que van determinar as
eleccions, sobre todo ando os inquéritos falan todos dun 30% de
indecisos. Dirixentes nacionalistas tamén agardan que estes pronósticos sexan máis certeiros que
os da empresa contratada para as
últimas autonómicas á que acusan de darlle “gato por lebre”.
Por outra banda, os socialistas afirman que, segundo os
seus dados, o PP perderá a alcaldía de Ourense, que pasaría a
estar gobernada polo BNG (nove concelleiros) en coalición
cos socialistas.♦

Así se enfrontan os principais partidos

Críticas e promesas
O BNG defende un “xeito novo de facer política”, o PSdGPSOE pon como exemplo a
Francisco Vázquez e o PP xoga
á contra, afirmando que nacionalistas e socialistas unicamente valen para porse por detrás dunha pancarta.
Nesta campaña, PSOE e
BNG son igual de enemigos e
igual de perigosos para o PP.
Nos mítines repiten os tópicos,
pero nas mensaxes mediáticas
equipáranos. Por algo gobernaron xuntos estes catro anos e o
PP tampouco pon en dúbida que
reeditarán os pactos. Para o PP
non saben gobernar, “só poñerse
detrás dunha pancarta”. Traspásanlle esta vez a categoría de
manifestantes, usada sempre cos
nacionalistas, tamén aos socialistas. Os seus gobernos unicamente serían “máis do mesmo”.
Nacionalistas e socialistas

tamén coinciden en criticar ao
PP. Tentan poñer de manifesto
a incapacidade dos gobernos
na crise do Prestige e na lea
que nos meteron na invasión
de Iraq. Ambos partidos critican tamén o proxecto popular,
sobre todo en Galiza, por esgotado e caduco. Loxicamente,
cada quen preséntase como alternativa, tanto nas municipais
como nas autonómicas.
¿Critícanse PSOE e BNG?
Sí o fan, aínda que dun xeito
máis “civilizado”, marcando as
diferencias. Así, desde o BNG
tentan trasmitir a idea de que
entre PSOE e PP as diferencias
son mínimas. Os nacionalistas
representarían o “cambio”, os
socialistas a “alternancia”. O
voceiro do BNG, Xosé Manuel
Beiras explícao tamén con outras verbas: “O BNG mudou o
xeito de facer política naqueles
PAULO ALFAIA HERBELLO

concellos onde ten alcalde, o
PSOE, non”. Os gobernos nacionalistas tamén significan “un
cambio no xeito de exercer o
poder”, afirman desde o BNG,
que se venden como “a garantía
dunha política diferente”.
Dicotomía PSOE-BNG
Desde o PSdG-PSOE, impulsado pola loita dicotómica entre Aznar e Zapatero, cun bipartidismo que nunca estivo
tan presente noutras eleccions
municipais, pretenden trasmitir
a idea de que o BNG non é capaz de gobernar. Así, mostran
os logros naquelas cidades con
alcaldes socialistas. Nelas non
existiron enfrontamentos entre
os socios de goberno (Lugo,
Compostela) a diferencia das
gobernadas polo BNG (Vigo,
Ferrol, Pontevedra).
Desde os nacionalistas danlle a volta ao argumento. Así,
Beiras afirma que “nós traballamos en equipo e cumprimos cos
pactos, o PSOE non”. Os nacionalistas tamén sosteñen que
foron precisamente os enfrontamentos internos no PSdGPSOE os que impediron que os
gobernos municipais liderados
polos nacionalistas desen unha
millor imaxe. Tamén pensan,
pero non o queren decir tan
abertamente, que as cambadelas postas por Príncipe, Borreiros ou Taboada, non foron un-

has tácticas locais, senón premeditadas e planificadas polo
equipo de Pérez Touriño. O
BNG recorda como cumpriu os
pactos ad literam, acusando os
socialistas de non facer o mesmo, presentándose coma unha
formación coesionada fronte ás
diferencias socialistas.
Para rebaixar o triunfalismo dos alcaldes socialistas,
desde o BNG afirman que foron os seus concelleiros nos
gobernos de coalición os que
fixeron o millor traballo, por
algo son os mellor valorados,
aínda que logo sexan os alcaldes quen leven o mérito.
As críticas entre BNG e
PSdG-PSOE aumentaron nos
últimos días da campaña. O PP,
pola contra, usou as promesas
e, coma sempre, a mensaxe de
que un alcalde do PP recibiría
máis apoio da Xunta e do Goberno central, formulada polo
propio Fraga Iribarne. entre as
promesas o Plan Galiza é a
grande aposta eleitoral do PP.
Pero José María Aznar veu a
Vigo e tamén prometeu unha
autovía nova a Porriño e a conexión directa do AVE VigoOurense. Non formulou prazos
nin explicacións. “Porque sí,
porque sí e porque sí”, arengou Azmar. Os da Plataforma
recordan que en anteriores
eleccions tamén prometeran no
mesmo cenario a supresión da
peaxe de Rande na autopista.♦

Os votantes poden levar
pegatinas de Nunca Máis
Os votantes sí poden levar lemas políticos en pegatinas,
chapas ou camisetas para ir a
votar. Non o poderán facer os
interventores e apoderados,
así coma os membros das mesas electorais. Os primeiros
unicamente poderán usar emblemas ou símbolos que permitan a identificación polos
electores que precise da súa

asistencia como membros
dunha determinada formación ou partido político.
A Xunta Electoral Central
proibiu que nos colexios electorais e imediacións “non deben existir mensaxes que teña
connotacións políticas”. Esta
prohibición afectaríalle ao lema Non á guerra e tamén a
Nunca Máis.♦
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Cecilia Pérez Orxe, responsábel de política municipal do BNG
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‘Dos pactos teñen que saír gobernos fortes, progresistas e estábeis’
¿Que considera o BNG un resultado positivo?
O BNG vai manter as alcaldías das cidades nas que goberna.
Ademais, agardamos que acceder ás alcaldías de novos concellos. Somos unha forza emerxente que contamos con ampla representación social e iso ten que
reflectirse o 25 nas urnas.
Certas enquisas publicadas nalgúns medios sitúan ás
alcaldías de Vigo e Ferrol en
perigo...
Esas enquisas teñen unha fiabilidade relativa. Temos conciencia de que na cidadanía espertou
unha onda de simpatía polo noso
proxecto e iso vese co apoio que
estamos tendo ata agora. O 25 de
maio veremos cal é a auténtica
enquisa.
¿En caso de non acadar
maioría absoluta optarase por
renovar o pacto global co
PSOE?
O BNG preséntase para gobernar. O noso obxectivo é acadar maiorías suficientes para
gobernar en solitario. Agora
ben, despois do día 25 de maio
sentaremos co PSOE para falar
da conformación dos gobernos
alá onde non logremos maioría.
Desas conversas teñen que saír

gobernos fortes, progresistas e do seu partido. A nós preocúpaestábeis.
nos levar adiante o noso proxecRecalca vostede o de está- to. Somos unha organización que
beis. ¿Ten medo o BNG que os non depende de ninguén. Non
seus posíbeis socios de goberno dependemos das consignas e das
sigan o modelo destes catro directrices de ninguén de Maanos en Vigo e Ferrol?
drid. O caso de Vigo débese a
O que está claro é que na- unha persoa inexperta que aparequelas cidades e
ceu no panorama
vilas onde formapolítico sen comos gobernos de
ñecer a realidade
BNG actuou
coalición, o BNG
da cidade. Para
actuou sempr e sempre con
que esa cidade
cunha responsaavance está claro
seriedade.
bilidade e unha
que precisa dun
seriedade que ga- Está claro
alcalde nacionarantiron a estabilista que sexa calidade. E tamén que outros non
paz de levar a caestá claro que oubo o seu proxecfixeron
o
mesmo”
tros non actuaron
to. Castrillo codo mesmo xeito.
locou á cidade no
O noso comprocentro do país e
miso para formar
do Estado.
gobernos fortes
As deputaestá aí e agora queremos mirar cións da Coruña e Pontevedra
cara o futuro.
poderían cambiar por primeiSemella que o candidato so- ra vez de goberno. ¿Que imcialista de Vigo, Ventura Pérez portancia teñen para o BNG?
Mariño, quere seguir a estela
O feito de que o PP perdese
de Francisco Vázquez e está a esas dúas institucións suporía un
criticar a xestión de Castrillo e cambio cualitativo e cuantitativo
a dos membros do seu propio en canto ao seu funcionamento.
partido.
Penso que o BNG vai gobernar
O PSOE terá que analizar as as Deputacións da Coruña e de
Continúa na páxina seguinte
incoherencias que xorden no seo

‘O

Antón Louro, responsábel de política municipal do PSdeG-PSOE
‘O pacto PSOE-BNG ten que ser visto como alternativa’
¿Que teito electoral se marca o
PSdeG-PSOE?
Penso que imos ter máis votos, máis concelleiros e máis alcaldes. Esta aspiración parece
que está avalada polas tendencias que se amosan nas distintas
enquisas. Vaise producir un
volco importante. A nivel de
Estado o PSOE incluso será o
gañador das eleccións municipais e das autonómicas.
Semella polas últimas sondaxes que Bugallo e Orozco se consolidaron en Santiago e Lugo.
Nesas cidades produciuse
un bo traballo, contando sem-

pre coa participación cidadá.
En xeral podo dicir que a colaboración co BNG funcionou
ben en todas as cidades, aínda
que agora o PP se empeñe en
vender outra versión. En Santiago e Lugo esa colaboración
foi máis estreita, pero teño moita confianza en que a cidadanía
saiba valorar positivamente os
gobernos de coalición.
Das súas palabras pode deducirse que os socialistas están
dispostos a revalidar os pactos
en caso de non acadar maiorías absolutas.
Obviamente o PSOE loitará

de aquí ao 25 por gañar as eleccións e obter a maioría no
maior número de concellos.
Queremos representar un proxecto socialista e galeguista. Se
a partir do día 25 non houbera
maiorías, abriríamos un proceso de negociacións para acadalas. Entendemos que hai pactos
que son posíbeis e outros que
evidentemente son moi difíciles. Co PP temos moitas dificultades para chegar a un acordo,
non nos entendemos con eles.
Pensamos que as experiencias
destes catro anos foron positivas e tentaremos seguir nesa li-

ña, para formar gobernos de
progreso. Os pactos teñen que
ser vistos con naturalidade.
Non se entende iso de que ten
que gobernar a lista máis votada.
¿Por que?
Non é serio. O PP vai por todas partes esgrimindo ese argumento. Pero hai que reflexionar.
Hoxe elixes a un alcalde e ao día
seguinte non pode sacar ningún
proxecto adiante porque non ten
a maioría suficiente, ademais de
non ser capaz de aprobar ningún
orzamento. Os pactos aseguran
estabilidade e ter un proxecto só-

lido de goberno.
O PSdeG-PSOE seguen sen
resolver os problemas de bicefalia, cun sector galeguista e
outro españolista...
O PSOE galego é un partido
socialdemócrata que desenvolve a súa labor nun país, Galicia
e polo tanto está adaptado a súa
realidade. Esta é a liña oficial
que asume o partido. Obviamente, nunha organización plural como a nosa, existen expresións minoritarias que non asumen totalmente a doutrina do
partido. Sen embargo, penso
Continúa na páxina seguinte
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Vén da páxina anterior

Pontevedra. A nosa política consistirá en darlle o auténtico protagonismo aos concellos. Erradicaremos as prácticas clientelares
e interesadas que lle imprimiu o
PP. Eles teñen utilizado as institucións como un elemento discriminador, creando concellos de
primeira e de segunda. Os de primeira obviamente eran os que
eles mandaban. Connosco as De-

putacións serán útiles sen ter en
conta as siglas.
¿Existiron diferencias en
canto á planificación desta
campaña con respecto ás anteriores?
Estamos ante o fin da etapa
política do PP, que vai tocar fondo nestes comicios. No ano 1999
tiñamos outros obxectivos que
xa se cumpriron. Gobernamos en
cinco cidades importantes do pa-

ís e en moitas vilas. Agora temos
que dar un paso máis para incrementar a presencia do BNG.
Penso que é unha demanda que a
cidadanía ven reivindicando
dende a Folga Xeral e nos posteriores acontecementos que se foron desenvolvendo.
¿Que pensa que é o que
máis valoran os cidadáns da
xestión levada durante estes
catro anos?

O fundamental é que o BNG
ten outra forma de facer política.
Hai quen pensa que gobernar
consiste en non saír do concello
e outros que pensan que unha cidade é un Estado. Nos somos
partidarios de contar coa cidadanía, de sacar á institución á rúa
para actuar coa “forza da xente”.
De aí o lema de campaña. Tendo
cartos, calquera alcalde pode poñer un farol ou facer un camiño.

Pero un proxecto de cidade é algo máis complexo para o que é
preciso contar cos cidadáns.
Ademais, pensamos que hai formas de diálogo interinstitucional
que son posíbeis. Nos concellos
onde gobernamos acadamos o
apoio doutras institucións gracias á capacidade de negociación
e diálogo. Algo que non foron
quen de facer outros, cando contaban con maioría.♦

Programas Electorais

PP

Antón Louro.

PSOE

Patrimonialización
do Plan Galicia.
Capitalizar os
investimentos en
infraestructuras aínda
sen concretar como
un logro de xestión
do partido.

Participación cidadá
nos Concellos.
Aproximación da
institución ao cidadán.
Fomento das asociacións
e colectivos cívicos.
Afondar no orzamento
participativo.

Recuperación
do Concello
como motor do
desenvolvemento
económico.

Economía

Basean o
desenvolvemento a
partir da construcción
de novas infraestructuras
da comunicación:
novas autovías, AVE,
portos e aterrados.

Promover ligazóns
económicas e sociais
entre os concellos.
Concepción das cidades
como vertebradoras do
territorio e conformación
de áreas metropolitanas
de desenvolvemento
económico.

Programas incentivadores
de creación de emprego:
“Galicia emprendedora”.
Solo industrial.
Viveiros de empresas.
Escolas Taller...

Cultura

Compromiso coa lingua e
coa cultura galega.
Defensa dos planos de
normalización lingüística
dentro dun bilingüismo
harmónico.

Compromiso coa lingua e
coa cultura. Defensa e
promoción dos planos de
normalización lingüística
nos concellos.

Potenciación da educación
pública a través dos
concellos. Escola pública
integradora.
Fortalecemento
da formación profesional.
Non existen referencias
ao respecto da lingua e
a cultura galega.

Medio
Ambiente

Protección do
medio ambiente.
Promoción do valor
paixasístico das cidades.

Desenvolvemento
sustentábel. Novos
modelos de cidades, con
peonalizacións e
ampliacións das zonas
verdes. Fomento do
transporte público.
Enerxías renovábeis.
Conservación do medio
ambiente e dos espacios
naturais (protección das
praias e dos litorais).

Desenvolvemento
sustentábel. Ampliación
das zonas verdes.
Reducción do uso dos
vehículos particulares.
Aforro enerxético.
Regulación do horario
nocturno dos locais
para reducción dos ruídos.

Vivenda

Accesibilidade á
Rehabilitación e
vivenda para xente nova. conservación do
patrimonio (rehabilitación
dos cascos históricos).
Potenciación das
vivendas de protección
oficial a través de
convenios co Instituto
Galego de Vivenda e Solo.

Mellora na accesibilidade
á vivenda. Creación de
empresas municipais
de solo.

Outras
iniciativas

Reforma do organigrama
interno dos concellos.

Xeralización das novas
tecnoloxías e
desburocratización
dos Concellos.

Funcionamento
dos concellos como
empresas de cara
aos cidadáns.

Políticas sociais.
Asistencia aos maiores.
Fogares de acollida para
os transehuntes.

Compromiso coas
liberdades democráticas.
Eliminación da simboloxía
relacionada con Franco.

Facer fincapé na
seguridade cidadá.
Máis policías e
máis medios.

PACO VILABARROS

ro non vai ser un obstáculo paque o PSOE está perfectamente ra que o proceso normalizador
enraizado nos concellos e fixo se desenvolva.
¿Que relevancia tería que o
sempre unha aposta pola nosa
lingua e a nosa cultura. Nese PP perdese as Deputacións da
aspecto non hai contradiccións. Coruña e Pontevedra?
Teñen unha importancia poEu pregúntolle aos nacionalistas, ¿quen ten máis compromiso lítica de primeira orde. O PP ticoa lingua do país, o alcalde de vo un poder enorme en boa meAllariz ou o de Xinzo?, por dida condicionado polo domiexemplo. Non comparto a vi- nio das Deputacións. Se o PP
sión dos amigos do Bloque can- perde estas institucións comedo afirman que eles están máis zará a diminuír o seu pode en
comprometidos coa nosa cultu- Galicia. Por iso é necesario
ra. Nos concellos que nos go- chegar a un entendemento co
BNG. Temos
bernamos sempre se
que ser vistos
fixo unha forte
como unha alaposta polo galego.
de que
ternativa.
Sen embargo,
goberne
¿Que imcandidatos como Péportancia porez Mariño semellan
de ter o efecto
desmentir as súas a lista máis votada
Zapatero o 25
palabras. É o primei- non é viábel.
de maio?
ro candidato socialisZapatero é
ta vigués, que envía a O alcalde perdería
un grande
propaganda electoral en castelán e fixo todas as votacións” descubrimento dentro do
un alegato público
socialismo esen contra da normapañol. Esperta
lización lingüística
moita conno Concello...
Podo constatar que Ventura fianza nas persoas e iso é porten un compromiso forte co que sempre está ao lado da ciproceso de normalización cul- dadanía, sabe escoitar. Defende
tural e lingüístico de Galicia. os intereses dos traballadores e
Dende o concello impulsará po- das persoas normais. Por todo
líticas nesta dirección. Ventura iso ten tirón electoral. Non obsé un home que por ter vivido tante, con Zapatero ou sen el,
tantos anos en Madrid, nestes hai que ter en conta que o PSOE
momentos expresase en caste- é unha organización moi potenlán. Ten unha honestidade que te e que as siglas xa teñen por si
non lle permite facer demago- soas un respaldo electoral. Por
xia con algo tan serio como a iso a pesar do acontecido, imos
lingua. Ademais, parte da reali- sacar bo resultado en Ferrol ou
dade de Vigo, que é plural... Pe- en Ourense.♦

BNG

Eixo básico
da campaña

Vén da páxina anterior

‘O

Fomento do voluntariado Ocio alternativo para
como compromiso social. a sociedade.
“Noites Vivas”, como
alternativa nocturna.
Políticas para a muller.

Políticas para a muller.

Promoción do deporte
entre os colectivos máis
afastados das súas
prácticas: disminuídos
físicos, psíquicos e
anciáns. Programa de
infraestructuras
náutico-deportivas.

Promover políticas
de cooperación e
de solidariedade.

Fomento do deporte.
Creación de Fundacións
Deportivas dependentes
do Concello.
Escolas deportivas
municipais.
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Un embaixador
occidental, cuxo
nome El País do 19
de maio non cita,
afirma sobre o
inencontrado
arsenal iraquí:
“Véndoo
retrospectivamente,
foi todo unha
montaxe”. Isto
incita a unha
reflexión. A
verdade depende
do tempo. O que
hai un mes dixera
que a invasión do
Irak estaba
sustentanda nunha
trola de
proporcións
babilónicas tería
sido acusado de
cómplice do
terrorismo
internacional.
Agora pódese dicir
tranquilamente. Só
que xa non serve
para nada.
Un xuíz catalán
vén de poñer en
liberdade os dous
últimos árabes
detidos antes da
guerra do Irak
polos seus supostos
vencellos con Al
Qeda. Aquela
razzia policial
servíralle a Aznar
para xustificar a
participación
española no
conflito. Todas as
acusacións
viñéronse agora
abaixo. Pero non
importa, as
detencións xa foron
rendibilizadas no
seu día en forma
de titulares de
telexornal.
Unha pregunta
que circula pola
rede. ¿Pero que

Meditacións pre-electorais:
eficacia, pragmatismo e
valores
XOSÉ FERNANDO PÉREZ OIA

O autor analiza o transfondo da actual batalla
electoral, marcada por crises como a guerra ou
o Prestige e co horizonte dun cambio en 2004.
s épocas pre-electorais son unha boa oca- se evidencia é que os partidos maioritarios teñen
sión para que, lanzando unha mirada ca- unha estrutura piramidal xerarquizada, polo que
ra atrás, consideremos a actuación de os candidatos locais vense obrigados a asumir
certos organismos de mediación política, os par- mecanicamente as posicións dos seus superiores
tidos, que se disputan nunha casi insoportábel al- en temas de maior alcance, incluso cando iso vai
garabía a clientela local ou parlamentaria que, en detrimento da súa conciencia moral e pode
segundo as normas da manipulábel e mediati- contaminar o prestixio gañado nunha xestión
eficaz.
camente manipulada democracia
Parece evidente que a clienteburguesa, se supón lles confiere unha lexitimidade representantiva siznar é unha la política dun partido depende,
entre outras moitas cousas, de elatuada por enriba dos valores e deseopción de
borar un programa que se corresxos dos cidadáns nun dado momenponda cos intereses sociais e de
to. A decadencia da democracia refuturo,
dun
clase dun determinado sector sopresentativa foi criticada dende a
dereita pola evidente erosión da súa lóbrego futuro cial de apoio, pero tamén da eficacia das súas actuacións máis reeficacia lexitimadora, (recordemos
centes. No que concerne ao partios cínicos comentarios sobre o seu
de
do no poder é evidente que, salvo
futuro realizados no seno da “Triirracionalidade
para o beaterío dos seus seguidocontinental” xa hai moitos anos) peres máis fieis, o espectáculo da súa
ro tamén por supostos desapaixonacarismática,
ineficacia foi colosal. Do caso
dos tratadistas como Dahl cuxos li“Prestige” ao do AVE, dunha políbros gozan de profusa difusión.
necesaria á
tica de “seguridade cidadán” basaNon somos politólogos nin especialistas en dereito constitucional, de persistencia do da soamente na acentuación dos
mecanismos represivos do Estado
xeito que os nosos breves comentasistema”
e non en atallar as causas do cririos se circunscriben a uns poucos
me, da encirrada e solipsista políelementos referentes a só os dous
tica autonómica, atá unha política
principais contendentes operando a
exterior de submisión ao imperio,
nivel de Estado que apuntan a certas
nin tan sequera rendíbel en termos
diferencias o semellanzas non semeconómicos; (recordemos que as
pre subliñadas por comentaristas
máis coñecidos. Notemos que a actual campaña deslumbrantes promesas de Jeb Bush ao “Presidente”
de
certa
“República” quedaron reducidas
de desenvolve nun ambente de crispación debido a que o partido reinante se sinte ameazado e a unhas estimadas contratacións de reconstrutrata de xogar politicamente a dúas bandas, ne- ción de 9 “billóns” (Anglosaxóns) de dólares, ou
gando por un lado que estas eleccións locais po- sexa unha pequena migalla comparada coa prodan ter un carácter de “primarias” a nivel na- metida a outros gobernos menos comprometidos
cional e configuren un posíbel fracaso nas lexis- no seu apoio á bárbara e ilegal intervención en
lativas; polo que queren dar por pechado temas Irak) o fracaso é estrepitoso. A adopción “de faccomo o do Prestige ou o apoio á invasión de to” do status de “estado libre asociado”, tan criIrak, temas que “non tocan” a nivel municipal, e ticada cando a formula Ibarretxe, leváronnos a
xogando por outro lado unha carta de negación unha evidente pérdida de prestixio internacional
da súa ineficacia xestora raiana, en moitos casos e á submisa aceptación dunhas minguadas prona megalomanía, (recordemos a frase de Fraga piniñas. O Sr. Cascos é, se cabe máis flagrante,
de que “ninguén poidera telo feito mellor”) can- pois este brillante Nembrod nin tan sequera tiña
do algún destes temas se suscita ou xurde de mo- a posíbel excusa clasista de ter intereses comúns
do implacábel. Ninguén no seu sano xuizo pode con certas navieiras implicadas no caso “Prestisupoñer que se poida repetir unha experiencia ge”, ainda que se circula o rumor de que certos
como a das eleccións do ano 1931, pero o que si membros cercanos á cúpula de Goberno se be-

A

neficiaron de comisións de obras ferroviarias ata
o montante dunha cifra non alonxada do que poderiamos chamar “dividendo Jeb”. Soamente
através dunha grosera manipulación dos medios
de comunicación de masas se pode intentar presentar como un balance brillante a unha xestión
que abala dende o mediocre ao desastroso. Nin
tan sequera no terreo do económico o resultado
é moi brillante xa que a base social á que beneficiou a modesta expansión foi bastante estreita.
Tendencia esta que acompañou aos aparentes
“milagres” da “nova economía” no centro do
Imperio (EE.UU) e que é resultado das políticas
neo-liberais a nivel global cuia adopción no noso Estado antedata a chegada do PP ao Goberno.
Todo o anterior viu acompañado por un estilo
petulante, intolerante e antidemocrático e unha
férrea, stalinista concepción da disciplina partidista. O abouxo sufrido recentemente pola esposa do Presidente do Goberno poderíase interpretar, ainda que coa atenuante de non se ter producido nunha institución constitucional, como unha lamentábel mímese do que sufriu Borrell hai
xa tempo. O reverso da medalla constitúeo a actitude de obsequiosa, servil submisión, só digna
de vasalos, ante os xefes da “burguesía dependente”, grotescamente exemplificada, ata o xestual, nos casos Bush-Piqué ou Powell-Palacio.

‘A

ANA PILLADO

■ O CICLO DE AZNAR. Algunhas persoas
opostas ao actual Presidente de Goberno consideran a este esgotado no seu futuro político.
Nada máis lonxe, na nosa pesimista opinión,
da realidade. A evidente deriva cara un autoritarismo fascistoide e imperialista en EE.UU.
(plenos poderes para o Presidente, Lei Patriótica, recorte de libertades civis, utilización do
medo como coartada para todo o anterior e para xustificar maiores gastos militares, preponderancia do Executivo sobre e Poder Lexislativo, etc.) atopa en Aznar unha profunda sintonía que non se debe de interpretar como
oportunismo a curto prazo. A profunda crise

Cartas

Sogama contamina
Estanse introducindo grandes
cantidades de residuos contaminados procedentes da central
incineradora de SOGAMA no
concello de Taboada (Lugo), do
mesmo xeito que en outros de
toda a comarca, todo iso co
agravante do descoñecemento
dos veciños e coa connivencia
dos respectivos responsábeis
políticos.
Tanto é así, que recentemente,
labradores da parroquia de
Castelo viron cómo despois de
varios anos de traballo e esforzos, se lles retiraba o selo de

agricultura ecolóxica por parte
do consello regulador, pouco
despois de que o responsable
actual do concello: Xosé Ramos
Ledo, decidira dar o visto bó ao
traslado de varios contentores
(centos de toneladas) de suposto
“compost” ateigado de elevadas
concentraciós de metáis pesados
e outros perigosos contaminantes, ata fincas cercanas as explotaciós dos afectados. Agora a
cuestión será determiñar se os
produtos que se cultiven na zona
a partires de agora, han ser
sequera comestíbeis.♦
RAÚL ALMENARA LÓPEZ
REPRESENTANTE COLECTIVO XEVALE

Sogama contamina
André Seoane Antelo e Eva Rei
Outeiro ingressarám no macrocárcere de alta segurança de Teixeiro
o vindouro 6 de Junho para cumprir um arresto penitenciário de 36
horas em regime de isolamento
absoluto. O delito cometido por
estas duas pessoas, publicamente
conhecidas em Compostela polo
seu trabalho no associacionismo
estudantil e juvenil, é, segundo
afirmam a Polícia local e o
Julgado de Instruçom nº 3 da
capital galega, terem realizado no
verám de 2001 várias pintadas
com a legenda This is not Spain

Freedom for Galiza, dentro dumha
campanha desenvolvida a nível
local pola organizaçom em que
militam –Nós-Unidade Popular–
para denunciar perante o turismo a
condiçom da Galiza como naçom
que tem usurpada a sua soberania.
Será a segunda ocasiom em que
baixo o mandado de Xosé A.
Sánchez Bugallo vizinhança compostelana remate em prisom por
motivos parecidos. Para além
disso, estám garantidos novos
ingressos penitenciários nas próximas semanas e meses, como apontam já várias sentenças em firme.
Longe de falarmos de anedotas ou
factos isolados, as condenas de
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económica que atravesa o sistema capitalista global dende o comezno dos anos 70
(véanse os analises de Dumenil e Brenner
entre outros) e o rexitamento a toda posíbel
política de reforma; oposición enquistada,
cristalizada institucionalmente durante as
últimas décadas en organizacións de gobernanza global (como o FMI, a OMC. Independencia dos Bancos Centrais, etc.) fai
que se restrinxa, cada vez máis, unha saída
consensuada e redistributiva da crise. A estabilización autoritaria aparece así como
única opción ante un “caos revolucionario”
ou “terrorista” que só podería ser superado
por unha nova imprevisibel e miragreira
“onda longa” expansiva consecuencia dunha epifanía exóxena de orixe teconolóxica.
Aznar é unha opción de futuro, dun lóbrego futuro de irracionalidade carismática,
necesaria á persistencia do sistema. A actual represión brutal dos movimentos sociais opostos á globalización capitalista son
o mellor testemuño da inflexibilidade de
sistema, da súa obtusa xordeira ás aspiracións dos pobos.
Se pasamos a unha consideración das
perspectivas dunha alternancia política a nível de Estado, dentro do enteco bipartidismo actual, o horizonte é igualmente descorazonador, sobre todo porque o PSOE non
soubo acometer case ningunha das necesarias reformas en profundidade que lle permitirian democratizar o seu “aparato”, responder programaticamente ás aspiracións
da súa base e recuperar a confianza de capas cidadáns máis extensas.
■ A ALTERNATIVA DA SOCIALDEMOCRANunha vella entrevista concedida ao
diario “El País” o entón Vicepresidente do
Goberno, Sr. Alfonso Guerra afirmaba (e cito de memoria) que dende o poder as cousas se vían de modo moi diferente do modo
como se contemplaban cando non se atopaba un limitado pola responsabilidade de gobernar. Aínda que o Sr. Guerra non o mencionara a distinción aducida orixínase en
Weber que distinguía a ética dos valores
(gesinnungethik) á ética da responsabilidade (verantwortungethik). A longa decadencia moral das social-democracias europeas
(e por ende da española) responde á pedestre opción dun “pragmatismo” carente de
imaxinación, elitista, cobarde, que se plega,
dende a súa torre de almafí aos intereses de
“status quo”, que concibe a política como a
arte dun “posíbel” raquítico, que desterra
calquer aspiración utópica ás “calendas grecas” ou ao asilo de alienados, e que finalmente se abre a toda clase de componendas
co sistema a fin de se suceder a si mesma
dentro dunhas intactas, previas estruturas
de poder. A crecente desafección dun electorado fatigado de contemplar a aburrída logomaquia partidista, destinada a seducir a
un vacío “centro”, vése claramente reflexada nas crecentes cotas alcanzadas polo abstencionismo e tamén na desproporción entre o dinamismo mostrado por moitos movementos sociais que contrasta coa atonía
mental dos vellos mecanismos mediadores
♦
da democracia representativa.♦

CIA.

O Deus
de Avilés de Taramancos
VICTORINO PÉREZ PRIETO

‘U

n Deus ruín está criando xente a semellanza súa/ E viceversa”. Son
versos tremendos de Antón Avilés
de Taramancos (As torres no ar), un grandísimo poeta que, como acontece cada vez máis,
moitos non coñecerían se non fora pola difusión que se fai de cada persoeiro arredor do
Día das Letras Galegas, a través de publicacións e medios de comunicación. Quero crer
que para o poeta noiés a clave destes versos
está no segundo deles; e poderíase reconstruír
o seu pensamento deste xeito: “Unha xente
ruín está criando un deus a semellanza súa”.
Así, con minúscula, porque ese deus non existe máis que no pensamento raquítico de moito
xente; é un deus que non existe realmente.
En troques, do poeta que adoptou como
segundo apelido o da aldea na que naceu, tamén son estes versos sobre Deus: “Un Deus
brunido/ abría o manancial da vida”; pertencen a un poema dun dos seus libros máis fermosos, Cantos caucanos (“Crónica de Bernaldo Fros”, IV). O Deus que existe realmente non é o deus suxo, ruín, represor, esmagador da xente, ideado por mentes angustiadas, de oprimidos e de opresores. O Deus
que existe realmente é o Deus brunido, pulido, limpo, da experiencia relixiosa máis auténtica. Un Deus manifestado en máis dunha
relixión, pero particularmente no Deus de
amor que confesou Xesús Cristo.
Noutro poema do libro aludido, o poeta
fala do “Deus inxel e a súa fermosura tan pacífica revestida de alpaca” (“Crónica de Bernaldo Fros”, V). É o Deus sinxelo e fermoso,
inocente, limpo, fino, leve, lixeiro coma o
vento do Espírito. Mesmo un Deus feble, dé-

bil, “tremeante de amor e suspirando”, ante
Xesús de Nazaré, o seu Cristo, na cruz.
Postos a sacar, o eséxeta ás veces acaba sacando cousas que o poeta non di explicitamente e pode que nunca pensara claramente, pero
nas que podería verse reflectido. Así me ocorría hai un par de anos con Manuel María, con
ocasión dun traballo que eu fixera sobre a dimensión relixiosa da súa poesía (“Un poeta relixioso cristián”, no groso volume colectivo
Manuel María, Lugo 2001); dicíame o gran
poeta e Académico galego que se aledaba de
ver o que eu atopara nos seus versos, e recoñecía que esas ideas tamén as sentía como súas.
Parece que Avilés de Taramancos, a quen
coñecín como presidente da Asociación de Escritores en Lingua Galega –da que me honro
en formar parte– pero non cheguei a tratar de
preto, non era un católico de Misa habitual;
pero algúns dos seus versos reflicten unha
gran delicadeza de fe que el ten manifestado,
sobre todo no trato con algúns amigos curas.
Falaba da súa fe e facía, tamén, a súa crítica
implacábel dunha Igrexa “vencellada ó poder,
allea ó pobo, descomprometida, punible polo
seu orgullo” (Testemuño do cura Xosé Manuel Frade en Encrucillada 77, 1992). Mesmo
apalabrou cun amigo cura unhas exequias fúnebres cristiás, como conta Manuel Dourado
no mesmo artigo da revista Encrucillada.
Remato con outros versos profundamente
cristiáns do poeta: “Gardas humildemente o
instante máis puro/ e bicas anegada o trigo da
semente, a léveda fragancia da terra prometida/ E ha de medrar en cada espiga, avoa/ o
pan que Xesucristo partirá no futuro” (“Sementeira inicial”, en O tempo no espello).♦

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

cárcere em regime de isolamento,
durante umha ou várias fins-desemana, parecem impor-se como
prática repressiva dominante com
a que as autoridades locais pretendem aprofundar o conflito que
sostenhem com umha parte importante do tecido associativo local
em matéria de Liberdade de
Expressom. Nom podemos esquecer que é o Governo local quem
impulsiona estes processos e se
apresenta neles como acusaçom.
Por este motivo dúzias de vizinhas e vizinhos som anualmente processados via judicial ou administrativa por exercerem um direito fundamental, formalmente reconheci-

do no ordenamento legal vigente,
como é a Liberdade de Expressom.
Um direito que a Ordenanza
Municipal de Protección do Medio
Ambiente Urbano, aprovada em
pleno municipal em 30 de Outubro
de 1989, suprime de vez ao proibir
a colada de cartazes, a realizaçom
de murais ou pintadas, a utilizaçom
de megafonia móbil ou o simples
reparto na rua de brochuras informativas. Isto é, ilegaliza todos os
suportes comunicativos de baixo
custo. Um dado relevante e indicativo do carácter desta prática
repressiva: em Maio de 2003,
mais de 70 dos processos em marcha afectam vizinhas e vizinhos

com filiaçom independentista.
Perante um quadro destas
características, que ameaça com a
sua progressiva consolidaçom e
normalizaçom social, apenas fica

Fé de erros
No número anterior (páx. 31)
diciase que a editorial Galaxia viña de cumprir corenta
anos, cando en realidade hai
tres que celebrou o seu medio século de historia. Catro
décadas son as que ven de
cumprir a revista Grial, editada pola mesma empresa.♦

a alternativa da mobilizaçom
popular e a denuncia permanentes. Quem a si próprios se qualifiquem a sério como democratas,
nom podem cruzar-se de braços
diante da prática neofranquista
das autoridades locais de perseguir e encarcerar dissidentes polític@s, e impor à cidadania um
estado de excepçom de baixa
intensidade. Desde Ceivar comprometemo-nos modestamente a
fazer o possível para impedir o
assentamento desse cenário.♦
JOÁM PERES LOURENÇO
PORTAVOZ DE CEIVAR (ORGANISMO
POPULAR ANTI-REPRESSIVO)

mundo é este, no
que o principal
rapeiro é branco, o
principal golfista é
negro, Francia
acusa aos Estados
Unidos de exceso
de orgullo e
Alemaña non
participa nunha
guerra?
Estréase a
película Bully. Na
publicidade pódese
ler: “Son as catro
da mañá. ¿Sabes
onde están os teus
fillos?”. Nótase que
é norteamericana.
Aquí a resposta
sería rápida: “Si,
vestíndose para
saír”.
La Voz de Galicia,
no seu afán de
facer o periódico
máis atractivo,
publicou nesta
campaña a
enquisa-horóscopo.
O lector interesado
consultaba cada
día: ¿A ver que me
di hoxe? Sorte,
subo un concelleiro
ou terás un mal
día, perdes a
maioría absoluta.
Chámanlle
socioloxía de bóla
de cristal.
Francisco Vázquez
visitou a Academia
Galega o 16 de
maio. Expresouse
na lingua autóctona
e lembrou que xa
Ramón Piñeiro lle
dicía que era “o
político que mellor
falaba o galego,
que pronunciaba
todas as vocais”.
Algo que por outra
parte xa sabiamos.
Vázquez diferencia
os “os” abertos dos
pechados mesmo
falando
castelán.♦
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non deixe de ver se o seu alcalde confunde o progreso co
cemento e a modernidade co
foráneo. Despois, se ten unha
boa cerdeira, ou se o peto llo
permite, séntese á beira dun
regato e, mentres come as
primeiras cereixas, pense detidamente no seu voto”.♦

As bombas
de Marrocos,
consecuencia
da invasión
do Irak,
segundo Gala
“Non pode combatirse o terrorismo co terrorismo: teña
unha orixe nacional ou internacional”, opina Antonio
Gala (El Mundo, 20 de maio).
O escritor cordobés afirma
que “España sempre foi un
país proárabe, por moitos vaivéns que dese a súa historia. A
enfeitada declaración de guerra contra o Irak ia traer consecuencias. E tróuxoas. En
Marrocos, por exemplo. Xustamente a nación coa que as
nosas relacións son máis delicadas. Ignorar a relación de
tal causa e tal efecto é non só
ser mal político, senón ser
parvo. Espertar un león que
non é o noso enemigo espertou a manda enteira. O primeiro que ten que facerse
cando un vai combater é elexir a vía do combate. Aquí fíxose moi mal”.♦

‘Galiza
é un país
colonizado’,
segundo
Díaz Pardo

Isaac Díaz Pardo.

falta un equipo de economistas que dixesen estas cousas,
pero ninguén se atreve”.♦

‘Antes
de votar,
mire se vive
nunha cidade
galega’, pide
X.L. Barreiro
O comentarista Xosé Luís
Barreiro Rivas pídelle ao
elector (La Voz de Galicia,
17 de maio) que saia “a pasear polas rúas da súa cidade e
observe se, ademais de ser
fermosa, cómoda, limpa, segura e silenciosa, é tamén unha cidade galega. E, se vostede vive nunha vila pequena,
Francisco Vázquez.

“Galiza na actualidade é un
país colonizado economicamente”, en opinión de Isaac
Díaz Pardo (El Progreso 18
de maio). “Por exemplo, engade, os ríos son nosos, pero
non nos beneficiamos deles
porque están explotados por
unha empresa de Madrid,
que liquida os seus impostos
en Madrid. Así non hai forma de que este país vaia
adiante. Ou agora coa enerxía eólica, que está explotada
por empresas de fóra. Fabricamos moitos coches, pero
franceses. Esas empresas son
rendábeis para si mesmas,
pero non para Galiza. E faría

La Voz
de Galicia
descubre que
‘as mulleres do
BNG tamén van
á perruquería’
La Voz de Galicia, nunha
crónica electoral publicada o
12 de maio, describe as mulleres nacionalistas: “As mulleres do BNG tamén van á
perruquería. Dúas mozas lucen lentes de sol a modo de
diadema no pelo. Ese toque
pijo non é patrimonio da dereita. Dá gusto tanta normalización. ¿Seremos unha sociedade madura?”.♦

Paco Vázquez
critica a Raxoi
e apoia a
Baltar e Cuíña
O alcalde coruñés Francisco
Vázquez xulga máis eficaz a
política do PP en Ourense ou
Lalín, que a de Pontevedra,
cidade da que é natural Mariano Raxoi e onde o BNG
ostenta a alcaldía. Entrevistado por La Voz de Galicia
Vázquez afirma que o alcalde nacionalista Fernández
Lores “non integrou, pero
ten o mérito de gañar nun
feudo do PP. Porque hai dous
[modelos conservadores]: o
modelo Pontevedra e o mixto Lalín-Ourense; e a ver cal
ten o beneplácito dos galegos. Lores faille un favor a
Cuíña e Baltar, demostrando
que os modelos importados
[o de Raxoi] non serven, por
moi vicepresidente que un
poida chegar a ser”.♦
VENTURA & COROMINA / La Vanguardia, 21

OS ATENTADOS TERRORISTAS
DOS ÚLTIMOS DÍAS NON TEÑEN
NADA QUE VER COA GUERRA
DO IRAK

Sondaxes
BIEITO IGLESIAS

V

isitei a un familiar no hospital e alí fálase de cateterismo,
palabra fea de raio, case tan indecorosa como candidato.
Os doentes libran pero os demais non saímos da tenda de
campaña. O PSOE seica fai sondaxes diarias en Santiago e
constata: 1) que na faixa de idade superior ós 65 preocúpanse da
seguranza (aquí a penas matan ou rouban, a crónica de sucesos
morre de risa) e votan polo PP 2) que a mocidade é, en boa dose,
abstencionista. O 20,2 por cento dos galegos ten unha longa restra de 64 tacos máis os que andou a gatas, de modo que boten
contas. Certa parte da nosa populación considera que, tralas
manifestaciós contra o chapapote e a guerra, vivimos xornadas
de especial transcendencia histórica. Outro continxente non
pequeno coincide na singular importancia do momento presente,
porque en calquera baptizo de aldea se comen pasteis sen taxa e
porque os alcaides da direita logo che regalan dous camiós de
area pra tapar fochancas, cunha farola de propina. Chea de razós,
a cidadanía gábase e queda coronando. Figuramos entre os pobos
máis felices da Ecúmena, cun índice ridículo de accidentes cardíacos e un apego notable ó subsidio de vellice. O subsidio é –non
a lingua como pensaba Cabanillas- o noso escudo, o facho que
nos guía polos roteiros da Eternidade. Neste sentido, cabe
consignar unha sombra en bailadela tan ditosa: a esperanza de vida dos varós, que queremos rebrincar por sempre e engarramos
nos 75 anos (con 83, as mulleres non teñen queixa). Como me
dixo un señor de idade provecta: “Se non nos privamos de nada,
pra qué finar”. Adiviñen por quén vota. ♦

Pontevedra

Algo máis
que un mercado
X.C. GARRIDO

A nova Praza de Abastos de Pontevedra fíxose apesar da oposición do Partido Popular e
apreséntase como alternativa aos centros comerciais nos produtos frescos de ciclo curto.
O “gran parto da lexislatura” como se ten chamado a este proxecto, produciuse ao fin o pasado venres 16 coa xornada de portas abertas que permitiu aos pontevedreses coñecer o produto final dun proxecto mimado pola
actual equipa de goberno.
A nova Praza de Abastos está
inserida nun proxecto máis ambicioso que a simple reconstrución
dun edificio. Preténdese dotar ao
casco vello dun axente dinamizador económico e social que ademais do coidado estético e mesmo
museización do contorno (deixando ao ar libre unha parte da muralla medieval), conte con servicios
para manterse vivo e dinámico.
A nova praza de Abastos tenta competir coas modernas superficies comerciais desde outra
filosofía: promoción dos produtos de ciclo curto, frescos, de
temporada, da comarca, etc. pero
cunhas facilidades de accesibilidade e dotación de medios tecnolóxicos que faga atractivo o
consumo masivo. Neste sentido
se acometeu o aparcadoiro soterrado con capacidade para 240
prazas. Cando chegou a actual
equipa retirouse o anterior proxecto e incluiuse dito aparcadoiro que inicialmente contou con
moitas críticas sobre a súa viabilidade, a que significaría atrasar
as obras e mesmo se chegou a dicir que se inundaría ao estar preto do río Lérez, pero hoxe ninguén se pode imaxinar o éxito de

funcionamento do novo mercado
sen dispoñer desta posibilidade.
Esta nova filosofía de modernización do pequeno comercio
enclavado na comercialización de
produtos do país, nada ten que ver
coas pretensións da política de
praza de abastos marxinalizada
que ven de trunfar coa practica
actual da Xunta. De feito, a administración autónoma abstívose de
colaborar con este proxecto e
mesmo desbota calquera tipo de
actuación neste sentido.O investimento pode distribuírse do seguinte xeito, 2,17 millóns de euros do plano URBAN, o Concello
puxo 4,8 millóns, e a empresa do
aparcadoiro aportou 2,7 millóns.
Ábrese agora o proceso de
traslado do local provisional para
o definitivo e agárdase que a finais
de estea en pleno funcionamento.
O Partido Popular fixo todo o
que puido para dinamitar este
proxecto e retrasalo canto dera. O
último que se lle ocorreu foi utilizar a algunha vendedora da praza
de Abastos para mobilizarse nos
últimos meses contra algúns aspectos menores co fin de paralizar as actuacións. Esto provocou
a división entre os usuarios da
Praza ao opoñerse a Presidenta da
Asociación de Usuarios e a maioría dos seus membros a este tipo
de manipulación que ao final quedou en evidencia cando apareceu
a dirixente deste sector de “cabreados”, Begoña Laya, no posto nº
9 das listas do Partido Popular.♦

Latexos
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Montaxes
X.L. FRANCO GRANDE

V

ivimos en permanente
montaxe. E aceptámolas acriticamente. Dinnos que os motivos da guerra
do Iraq foron elimina-las
armas prohibidas, de destrucción masiva, sabiamos dende
o primeiro momento que
estaba moi lonxe de ser esa a
causa, os feitos van
confirmando que todo foi unha montaxe e hoxe xa case
non estraña que así sexa.
Porque estamos instalados
nesa montaxe, porque a
fomos aceptando pouco a
pouco, porque xa convivimos
con ela.
Se da orde internacional
pasamos á da nosa vida local,
na mesma cidade onde
vivimos, vemos, por
exemplo, que aquel proxecto
que se fixo ó abeiro do
slogan “abrir Vigo ó mar”,
mais ben semella que debera
se-lo de “pechemos Vigo ó
mar”, que é o que na realidade se está facendo. Ide,
senón, a ve-las edificacións
–antiestéticas, ademais– que
nos pechan unha vez máis o
mar á man dereita dos
edificios da Xunta e negan de
novo a verdade daquel
slogan.
E se dese mundo das realidades concretas pasamos ó
da cultura ou da creación,
contra o que un podería pensar sen unha mínima análise,
vemos que a montaxe é o que
máis e mellor priva, que sen
montaxe non hai producto,
que sen ela tampouco a realidade existe. Porque xusto a
montaxe crea autores, prestixios, xenios e todo iso, e
converte en novelista da transición a un plumífero de
cuarta fila ou en filósofo a un
baballas calquera.
¿Podémonos defender das
montaxes permanentes que
nos arrodean e que mesmo
ameazan a cada hora a nosa
condición de seres humanos
para nos converter en
verdadeiros zombis? Pensan
moitos que a información é
unha boa maneira de loitar
contra esa presión das montaxes permanentes do noso
tempo. Pero a pouco que un
pense verá que a información
coxea do mesmo pe, ten as
mesmas eivas e moi ben
pode facernos víctimas do
mesmo mal do que nos
queremos librar.
Quédanos a cultura como
única salvación. Pero non como a entende a Sra.. del Castillo, que pouco ten que ver
con ela, senón vista como
cultivo e desenvolvemento,
en liberdade, de tódalas
potencialidades do seu humano. Por moitas voltas que se
lle dea non hai outro camiño.
Con dificultades, é certo, pero que nos dá, coma ningún
outro, a posibilidade de
potenciarnos coma seres
humanos. Probade, e veredes
que non é tan difícil, pois é
unha disciplina coma outra
calquera.♦

Dramática chamada do concello de Carnota para salvar o seu litoral

‘¡Precisamos axuda!’
H.V.
Unha chamada desesperada
do concello de Carnota reclamou o retorno dos voluntarios
e alertou sobre a situación na
que está a deixar o medio ambiente local unha limpeza
precipitada que ordenou a
Xunta por razóns electorais.
“O número de voluntarios que
temos actualmente é a escusa
perfecta para que nos retiren os
medios que actualmente temos
da Xunta e do Estado. Desde a
Plataforma Local Nunca Máis e
a Concellería de Medio Ambiente facemos un chamamento: ¡Necesitamos axuda!”, di
unha chamada desesperada desde Carnota que, para prestar
servicio de voluntariado no
concello, só pide ser un grupo
mínimo de cinco persoas e ter
transporte propio. O chamado
ven acompañado do número de
contacto 981 760 721.
Doutra banda, a Administración autonómica debuxa outra realidade: A toda presa, a
limpeza marcha en Carnota.
Con todo, os métodos están
lonxe de ser ortodoxos; tanto,
que as máquinas non distinguen entre zonas protexidas,
rochas e praias. Por todos os
lugares as palas escavadoras
agachan o fuel debaixo do mar
para que as estatísticas dean
uns resultados que non se poden atinxir con rapidez ante a
magnitude da catástrofe.
A maquinaria electoral é pesada, como as palas escavadoras
que buscan petróleo nas capas
baixas dos areais das praias de
Carnota. O seu concelleiro de
Medio Ambiente e o seu alcalde
facían un chamado desesperado
para deter unhas prácticas que
ameazan con rematar co pouco
que o Prestige deixou en pé.
E mentres entran as palas,
marchan os voluntarios a moreas. A lóxica da Administración
matina: “nas praias nas que non
se traballa, están en boas condicións e daquela non precisan a
súa recuperación”. Os medios
de comunicación transmiten a
mensaxe e os voluntarios deixan
de acudir convencidos de que xa
non son necesarios. “A conta diso, hoxe só temos cincuenta voluntarios e precisamos moitos
máis; ademais, esa é a escusa
para a Xunta retirarnos a súa
axuda”, di o concelleiro de Me-

Voluntario traballando na Boca do Río o 6 de maio.

dio Ambiente de Carnota, Marcelo Saborido.
Os desatinos, denuncian en
Carnota, teñen dous executores:
as empresas Tragsa e OHL, que
atenden as ordes da Administración autonómica de rematar co
chapapote de contado e como
sexa. “Onde hai coidos con fuel,
tiran os coidos ao mar coas palas escavadoras”, denuncia o
concelleiro de Medio Ambiente,
que engade: “acontece sobre todo no Porto dos Botes (Lariño),
en Susiños (Lira) e en Punta Solomba”.
“A cuestión é disimular, dar
a impresión de que o problema
xa non existe e anotar un novo
resultado, así tamén conseguen
desfacerse dos voluntarios e faceren as empresas o traballo,
polo que cobran”, denuncia o
concelleiro.
Salvar a Boca do Río
A Boca do Río hoxe é unha das
zonas máis afectadas pola catástrofe e o feito de ser un espacio
natural leva ás autoridades municipais a centrar o seu esforzo na

súa recuperación. Por sorte, aquí das outras Administracións a dar
non chegaron as palas escavado- a información da que dispoñen.
ras e os voluntarios poden facer O concelleiro Marcelo Saborido
lembrou que “soo traballo mamos o concello
nualmente para
máis afectado na
non estragar a
número
costa e loxicapouca riqueza namente os fondos
tural que quedou
de
voluntarios
mariños tamén
sen afectar.
teñen que estar
O fuel che- que temos
moi contaminagou ata as dunas
dos, de feito na
desta zona e no actualmente é
nosa zona está
canal do río os
pechada a pesca”.
voluntarios teñen a escusa perfecta
Hai informes
que aproveitar a
para
que
nos
retiren
que afirman que
marea baixa para
nas probas realitratar de retirar o os medios que
zadas para coñemáximo chapacer a situación
pote posíbel sen actualmente temos
dos fondos mariprovocar danos a
da
Xunta
e
ños, no 80% dos
un ecosistema
lances as redes
moi
delicado. do Estado”
traían fuel. De
“Os voluntarios
todos xeitos, intraballan co máximo coidado”, explica Marce- dicou Saborido, “ante a negativa da Administración a proporlo Saborido.
cionarnos os resultados dos
seus informes, que os teñen, teFondos mariños
remos que facer estudios proA situación dos fondos mariños é pios. Nese sentido, para realizaoutra das preocupacións do con- los imos pedir financiamento en
cello de Carnota, ante a negativa Catalunya”.♦

‘O

Catro persoas a xuízo por inxurias a Fraga
A.N.T.
O vindeiro tres de xuño terá lugar en Compostela un xuízo
contra catro persoas acusadas de
“inxurias ao presidente da Xunta” por uns incidentes acontecidos o pasado seis de abril en
Ponte Maceiras, Santiago.
Ese mesmo día, os catro
acusados acudiran a Compostela a unha manifestación en contra da guerra do Iraq. Ao seu re-

mate, trasladáronse a comer a
Ponte Maceiras na compañía
doutras catro persoas. Unha vez
rematado o xantar, ao dar un paseo polo río, unha delas viu ao
presidente da Xunta, que estaba
nun pazo próximo.
“Ao velo pregunteille se era
capaz de durmir con tranquilidade –explicou Susi Pérez–, entón
revolveuse dos gardas xurados e
dixo: «Eu non falo con fillos de

puta». De seguido viñeron os escoltas e dixéronnos que nuns minutos non íamos ser tan valentes.
Ao saír de alí agardábanos a Garda Civil, que nos identificou”.
Recentemente, as catro persoas que foron identificadas pola
Garda Civil recibiron unha notificación dun xuízo contra elas por
inxurias ao presidente da Xunta,
que se vai celebrar en Santiago o
día tres de xuño. “Como testemu-

ñas, só temos as outras catro persoas e a nosa palabra, pero como
aquí só importa o que di a autoridade...”, dixo Susi Pérez.
En calquera caso, o mesmo
día do incidente, as catro persoas
puxeron unha denuncia contra
Fraga por térenlles insultado.
“Desa denuncia non sabemos nada, só temos notificación deste
xuízo por inxurias ao presidente
da Xunta”, explicou Susi Pérez.♦

Como unha
aparición
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¡NUNCA M IS!

Martín Villa considerounas primeiro ridículas e logo insuficientes

Aumentan as divisións no PP
polas indemnizacións do FIDAC
A.N.T.
Cantidade ridícula para uns, abondosa para outros. Os 150 millóns
de euros que pagará a España o Fondo de Indemnizacións por Danos de Hidrocarburos, Fidac, continúan a ser motivo de polémica
dentro do Partido Popular, onde as opinións están divididas.
O pasado mércores quince de
maio o Comisionado do Goberno para o Prestige, Rodolfo
Martín Villa, sumouse ao bando
que encabeza a comisaria europea de Transportes Loyola de
Palacio e considerou “ridículas” as indemnizacións que o
Fidac vai outorgar a España pola catástrofe acontecida o 13 de
novembro: 150 millóns de euros dun total de 171 millóns –as
restantes cantidades son para
Francia e Portugal. Ao mesmo
tempo, o vicepresidente Mariano Raxoi rebaixou o seu optimismo inicial e xa non se mostrou tan contento como días anteriores e o presidente Manuel
Fraga afirmou que a cantidade
aportada polo Fidac “pode e debe ser mellorada”. Sen embargo, Fraga omitiu que o Goberno
central xa asume que aínda que
se amplíe a cantidade que dispón o Fondo para indemnizacións ata os mil millóns de euros –como efectivamente acontecerá–, en ningún caso será
con efecto retroactivo, de modo

que a cifra dos 150 millóns de
euros quedará sen alterar.
Ao día seguinte de Martín
Villa realizar as súas declaracións que criticaban a cantidade
dos recursos chegados do Fidac,
foi chamado a capítulo e procedeu a facer unha rectificación.
Deste xeito, en lugar de considerar a cantidade dada como indemnización como ridícula, pasou a estimala como “insuficiente pero non ridícula”.
A rectificación de Martín
Villa pon de manifesto tanto as
divisións dentro do Partido Popular como a necesidade de pechar filas para non amosar unhas fisuras que afondarían na
deteriorada imaxe que este partido deu durante toda a crise do
Prestige.
Reclamación á clasificadora
Aínda que inicialmente o Goberno central considerou “un
éxito” a asignación dos 150 millóns de euros do Fondo de Indemnizacións por Danos por

Hidrocarburos, proba de que
internamente xa non realiza as
mesmas estimacións é que está
á procura de recursos procedentes doutras entidades.
Nesa liña, o Estado español
presentou unha demanda contra
a empresa norteamericana que
realizou a clasificación e revisión do Prestige, a American
Bureau of Shipping (ABS). A
cuantificación que fai o Goberno dos danos ocasionados polo
Prestige é de 2.000 millóns de
euros, aínda que se trata dunha
demanda aberta que non inclúe
danos ambientais, de saúde pública ou sobre o turismo porque
a estimación dos danos poderá
revisarse no futuro.
Os argumentos que emprega
o Estado contra ABS son que
permitiu que o Prestige continuase a súa navegación a pesar
de que presentaba numerosos
defectos que facían non recomendábel que continuase a súa
travesía.
Fraga admite
que se adíe a solución
Que falta unha liña clara entre os
membros do Partido Popular a
respecto do Prestige a cada é
máis patente, a teor da disparida-

de de declaracións en torno a qué
facer para solucionar o problema
da presencia do barco no fondo
do océano.
Mentres o Goberno central
insiste en que os seus plans
marchan sen atrancos, o presidente Manuel Fraga suxeriu
que podería atrasarse un ano a
solución. Desta forma afirmou
que “non acontecería nada se a
solución se atrasa un mes ou un
ano”. As contas que fai Manuel
Fraga son elásticas; afirma que
o Prestige pode aguantar 25
anos “sen que haxa un perigo
grave”, aínda que o presidente
non aclara se defende que non
se acometa unha solución agora
ou se prefire que pase ese período de tempo.
77% da pesca afectada
Por outra banda, técnicos do Instituto Español de Oceanografía
realizaron un estudio do que extraeron un informe que indica
que o fuel aínda afecta ao 77%
da pesca de arrastre en Galiza,
pesqueira que representa o 80%
das especies con valor comercial. O traballo ten data do 24 de
marzo e está realizado nunha zona que vai desde Cabo Corrubedo á Punta Candelaria.♦

Manifestación
de Nunca
Máis en
Barcelona
O pasado domingo dezaoito
de maio celebrouse en Barcelona unha manifestación convocada pola Plataforma Nunca Máis de Catalunya para demandar unha solución definitiva á presencia do fuel que
aínda queda no interior do
Prestige, a limpeza das praias,
rochas e fondos mariños, a recuperación das zonas afectadas e hixiene democrática.
Baixo o lema “No obliden” (non esquecemos), o acto partiu da praza Urquinaona e concluíu diante da Delegación do Goberno central na
praza do Palau. Os douscentos asistentes ao acto berraron consignas a prol dunha
solución integral á catástrofe
e en contra do Executivo que
preside José María Aznar.
Ao remate da manifestación a portavoz da Plataforma, Sara Sanjurjo, procedeu a
ler un comunicado no que criticou as recentes declaracións
dos dirixentes do PP, “que
cualifican de «normal» a situación, cando esa afirmación
non responde á realidade”.♦

O mar e os traballadores cargan co custo da limpeza do litoral
A fotografía corresponde a un
grupo de dez empregados de Cubiertas MZOV mentres desenvolven o seu traballo nunhas rochas
en San Vicente do Mar, en Ogrobe. Tanto as condicións laborais
como as medio ambientais están
máis aló do recomendábel. A

limpeza realízase con máquinas
hidrolavadoras e o fuel que se
desprende das rochas –na limpeza tamén marcha toda a biodiversidade que había nas rochas– vai
para o mar sen que haxa barreiras
que o recollan. No plano laboral,
as condicións de traballo son de

dez horas diarias, en moitos casos sen protección respiratoria ou
ocular, illados de terra nun illote
e sen vixilancia que prevea accidentes, sen comida e restándolles
a empresa sesenta euros da nómina porque lles cobra o traslado
desde Santiago a Ogrobe.♦

XOSÉ M. SARILLE

C

ando a corrupción
devoraba ao PSOE, o
astuto Felipe González
decidiu fichar a varios
merlos brancos que
traballaban polo ben da
sociedade na maxistratura.
Xuíces honestos, cándidos e
pagados de si que non tiñan
nen idea de política. Quérese
dicir, que estaban posuídos
pola idea infantil de que o
curso dunha sociedade
depende só da boa vontade
dun mesmo e que se esa boa
vontade se pon en marcha,
viran as tendencias e se
transforma o colectivo. Esta
visión da vida pública peca
de inocente soberbia e os
seus protagonistas rematan,
xa antes de comezar,
esnafrados contra o muro do
azar, da fortuna, do que non
poden apreixar. Son
supermans convencidos de
que coas virtudes que a
natureza lles deu, poden
resolver o que colectivos enteiros teñen vedado para a
súa forza.
Garzón creu que ía para
ministro contra a droga e o
secretario xeral, contemplando a súa brancura, decidiu
presentalo nas listas, pero sabía moi ben que o xuíz estrela nunca lera, ou lera moi
moi mal aos pais da ciencia
política.
O mesmo pasou co
Ventura Pérez Mariño que
estes días nos vende o españolismo como o grande prodixio. Descoñece Vigo e
ignora en que consiste unha
administración municipal,
mais ten a cualidade de ser
amigo de Zapatero e situarse
na liña do antigaleguismo
recalcitrante. Alimenta xa
agora o seitor agresivo do
PSOE contra a lingua e a
identidade de Galiza. Muy
bien Mariño, disque dixo o
pequeno Haider coruñés
cando coñeceu o
posicionamento do xuíz.
E namentras outros socialistas razoábeis procuran un
maior achegamento ao BNG,
o escarranchado Touriño di
en Rianxo que o galego non
pode ser a curiosidade folclórica que pretende o PP. Mais
na Coruña evita o artigo do
topónimo, en Vigo cerra os
ollos ante a desaparición deste idioma da publicidade do
seu partido, e noutro sitio
afirma que cómpre criar unha
institución para o galego no
estranxeiro (¡meu deus! outra
máis para engadir ao ILGA,
IRP, RAG, DXPL, IEGPS,
CCG, AXUL...).
O seitor xacobino dos socialistas refórzase coa
chegada do home-miragre,
promocionado polo partido e
por grupos interesados en
exportar o modelo coruñés.
En exportar a idea dun idioma declinante, practicábel
nas aldeas e pequenas
cidades, mais sen futuro. Aí
estarían as grandes urbes como exemplo.♦
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www.anosaterra.com

XESÚS VEIGA BUXÁN
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As licencias son para construír nun lugar próximo a Ponte Sampaio.

Concedeu tres licencias
nun barrio de Arcade

Mándanos a túa viñeta,
caricatura ou debuxo
De entre todos os recibidos, escolmaremos os mellores para
publicar na páxina web www.anosaterra.com todas as
semanas. Ademais, o mellor gañará a inclusión dos seus
traballos durante un ano nas páxinas de A Nosa Terra, unha
subscrición ao xornal e un lote de libros. Participa.
Só tes que enviarnos o teu traballo
a este enderezo electrónico:
clgil@anosaterra.com

Proceso contra o
alcalde de Soutomaior
por irregularidades
urbanísticas
A.N.T.
O xulgado de instrucción número dous de Vigo admitiu a trámite unha
denuncia contra o alcalde de Soutomaior e a Comisión de Goberno por
irregularidades urbanísticas pola concesión de tres licencias en Arcade.

O TEU PERIÓDICO NA REDE

NOVO DESEÑO E CONTIDOS

E UN NOVO FORO
PARA AS TÚAS OPINIÓNS
■

Información Xeral
■

■

Última Hora

Números atrasados en PDF

A NOSA TERRA

■

■

O alcalde de Soutomaior xa tivo que acudir ao xulgado vigués o venres dezaseis de maio.
Agustín Reguera (PP) presentouse ante o xuíz pero de momento non prestou declaración,
como tampouco o fixo a Comisión do Goberno Municipal que
preside. Esta última tamén está
incluída na denuncia presentada
pola Asociación de Veciños do
Conde, o barrio de Arcade no
que se concederon tres licencias
de edificios que a veciñanza
considera irregulares e que albergarán unhas corenta vivendas.
Segundo a Asociación de Veciños do Barrio do Conde, o Goberno Municipal aprobou a concesión de tres licencias para os
correspondentes edificios contra
o Plan de Ordenación Urbana
Municipal que unha hora despois
ía botar andar nun pleno municipal. O secretario da Asociación
de Veciños, Carlos Míguez, afirmou que “se ben as licencias estaban de acordo coas normas
subsidiarias de 1989, a lei non
permite a aprobación de licencias cando, nun proceso de cambio de normativa, esas licencias
non están de acordo coas normas
anteriores e as futuras”.
A concesión de licencias e o
inicio da andadura do POUM
de Soutomaior tiveron lugar o
26 de xullo de 2001. Acto seguido comezaron unha serie de
mobilizacións por dobre motivo: por unha banda porque moitos veciños estaban en desacordo coa nova normativa e pola
outra porque os veciños do Barrio do Conde estaban en contra
da concesión das tres licencias
porque permitían tres alturas e
aproveitamento baixo cuberta

nunha zona de rúas moi estreitas.
Tanto a oposición veciñal ao
novo POUM como á concesión
das tres licencias motivaron actos de protesta e diversas mobilizacións, tanto é así, que os veciños conseguiron que o concello
retirase o plan tres meses despois
de que botase a andar. Carlos
Míguez atribuíu esta decisión
non só á presión veciñal, senón
tamén “para o alcalde evitar collerse as mans coas tres licencias
aprobadas”.
O proceso de loita contra as
tres licencias prolongouse; coñeceu negociacións entre a Asociación de Veciños do Barrio do
Conde, os promotores das obras
e o concello, pero sen que chegasen a acordo ningún. Por esa razón, en decembro de 2002 presentaron unha denuncia pola vía
penal que vén de ser aceptada
polo xulgado de instrucción número dous de Vigo.
Obras dunha licencia
Durante o proceso, o alcalde prorrogou a vixencia das licencias e
o avogado dos denunciantes topou distintas irregularidades na
concesión das mesmas. Hoxe,
dúas das obras non comezaron,
pero unha delas, si. É precisamente a que se sitúa nun edificio
onde estivo o Banco Hispano, un
inmoble que os veciños consideran emblemático e para o que pediron a súa protección ante Patrimonio –de momento non se pronunciou esta Administración.
Por outra banda, os veciños
do Barrio do Conde preparan a
presentación dun recurso contencioso administrativo como outra
estratexia contra a concesión das
tres licencias.♦

expectativa criada
pola cita eleitoral do
25-M non deriva
tanto da habitual
comprobación da
fidelidade ou perda de
apoios despois de catro
anos de goberno ou
oposición nos concellos como da novidosa
contabilidade dos efeitos
xerados pola resposta
social ao Prestige e á
guerra contra Iraq.
Estamos ante unha
experiencia inédita. Os
precedentes que podían ser
invocados non posúen a
singularidade dos seis
meses transcorridos dende
o 13 de Novembro: un masivo volume de manifestantes durante todo o periodo
e unha opinión
maioritariamente contraria
ás decisións
gobernamentais. Mais
tamén é necesario
constatar algunha das limitacións máis destacadas
deste singular
experimento: o formato
das eleccións municipais
non resulta ser o termómetro mais acaído para poder
medir con total precisión o
impacto no mapa político
da temperatura rexistrada
no tecido social galego.
A elevada porcentaxe de
persoas que non
manifestan a sua intención
de voto nas sondaxes preelectorais semella certificar
a especificidade desta
consulta e coloca varios interrogantes no centro dos
debates anteriores e
posteriores ao 25 de Maio.
¿Cómo vai afectar a
abstención ás principais
forzas concorrentes? ¿Cal
vai ser a dimensión da
penalización abstencionista
no seo do corpo eleitoral do
PP por mor das actuacións
protagonizadas polos
gobernos de Aznar e
Fraga? ¿Vai existir unha
mobilización masiva do voto xuvenil orientada,
maioritariamente, cara o
BNG? ¿Vai operar con eficacia a pretensión dos dirixentes socialistas para converter esta cita nunhas primarias das xerais do 2004 e
repetir a historia do felipismo dos anos 80?
As respostas a estas perguntas poderán ser
construídas a partir do vindeiro número de A Nosa
Terra. Mentres seguiremos
repasando os dados de partida: o PP, dende 1999, xa
non ten tanto poder
municipal ainda que segue
facendo amigos cos
orzamentos das
deputacións; o PSOE é a
segunda forza no ranking
municipal e o BNG dirixiu
os gobernos de Ferrol, Pontevedra e Vigo contra o
vento do PP e a maré do
♦
PSOE.♦
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Reclaman un novo Plano de Normalización Lingüística

‘A Xunta perdeu trece anos na defensa do galego’
P.B.
Como “símbolo de esperanza
e de futuro para a lingua” a
rapazada tivo un protagonismo especial ao fronte da manifestación que este ano volveu encher de contido reivincativo o 17 de maio. En Santiago, ao redor dun millar de
manifestantes convocados pola Mesa, CIG, CCOO e BNG
reclamaron o sábado un
“acordo amplo e sen exclusións sobre a lingua galega”.
A política lingüística do PP nos
seus anos de goberno na Xunta
foi desta volta a protagonista
da xornada lúdico-reivindicatica, que ao igual que as últimas
manifestacións celebradas en
Compostela tivo que turrar co
mal tempo. A proclama de que
despois de trece anos perdidos
outra Política de Normalización Lingüística é posible foi a
mensaxe dunha xornada para a
que os organizadores incluiron
numeros circenses e a actuación do cantautor Roberto Sobrado, que coa súa guitarra refrescou a memoria sobre o desastre do Prestige.
O 17 de maio, explicaba
Carlos Manuel Callón, ao remate da marcha, é unha boa data
para facer balance, un balance
do que a Administración non
sae ben parada. A falta dunha
actuación decidida no ensino Algúns dos manisfestantes mostraron o carácter lúdico da mobilización compostelá do 17 de maio.
que garanta o cumprimento da
lexislación, a estrea de autores conmemorar sen obxectivos de
senlleiros da literatura galega, recuperación” . Mentres, nestes
como Castelao en castelán, por trece anos, engadiu, “houbo reparte do Centro Dramático Ga- trocesos importantes da presenlego ou a utilización en TVE de za pública da nosa lingua en
toponimia deturpada son algúns moitos campos e acelerouse a
dos episodios que lembrou o ruptura da transmisión entre xeracións” ao que axudou o feito
presidente da Mesa.
Pero non todo son malas no- de que a lexislación aprobada
vas. Coa xornada das Letras che- non se fixo cumprir nin se degou a recollida de libros en gale- sernvolveu, denuncian. No PP,
go para o Bierzo e o anuncio de indica o manifesto, “son consque, malia todo, os coñecidos cientes do retroceso, coñecen as
debuxos animados Shin Chan e estatísticas existentes, mais negan a evidencia”
Doraemon podeporque a súa porán verse no cinelítica lingüística
ma no verán en
é un “fracaso
galego. Diante
sabel
Castillo
pensado e buscadun auditorio
do”.
minguado en re- –avogada
Para correxir
lación á convocaa “decadencia vit o r i a d o u t r o s expedientada por
xente”, A Mesa, o
anos, Isabel CasBNG, a CIG e
tillo –avogada defender o dereito
CCOO, aproveicompostelá re- a usar o galego
taron o Día das
centemente expeLetras para insisdientada por de- na xustiza- foi a
tir na necesidade
fender o seu deencargada
de
ler
dunha “política
reito a usar o gadecidida que coa
lego na adminis- o manifesto.
colaboración de
tración de xustitodos permita
za- foi a encargamudar a situación
da de ler o maniactual”. Neste Rapaces e rapazas tomaron como símbolo os debuxos animados en galego.
festo da Mesa, o
sentido expresan
BNG, a CIG,
a súa vontade de súa plena normalización”, pro- Galega e a TVG tense que proCCOO que
apoiaron un nutrido grupos de elaborar unha nova política lin- claman.
mocionar o galego, informar sogüística
“tranquila,
consensuada,
asociacións e colectivos.
Algunhas das liñas de actua- bre a dimensión de posuirmos
O documento sinala que a decidida, vigorosa e transparen- ción que se apuntan son, en pri- idioma propio, fomentar a creapolítica lingüística da Xunta ca- te” que se fundamente na reali- meiro lugar, facer cumprir a le- ción cultural da nosa lingua e os
racterizouse pola pasividade. dade social de Galiza, que parta xislación vixente sobre lingua. intercambios cos paises de lin“Gastouse moito diñeiro supos- dunha diagnose correcta e que “Debemos erradicar dunha vez gua portuguesa. A Dirección
tamente no galego –explicou teña en conta os dados sociolin- a toponimia deturpada e conse- Xeral de Política Lingüística
Castillo- mais a maioría non ti- güísticos existentes. “Unha polí- guir que o ensino deixe de ser debe manter liñas de axuda
vo outra finalidade que a home- tica que procure verdadeiramen- unha institución desgaleguiza- abertas ao longo de todo o ano
naxe lingüística, o gasto para te a recuperación do galego e a dora –engaden. Desde a Radio para mudanza de letreiros e ga-

I
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leguización da papelaxe interna.
As súas partidas deben centrarse
na incorporación do idioma e
non na súa commemoración. E
débese elaborar un Plano Xeral
de Normalización Lingüística
serio, feito para avanzar, que
conte coa participación dos
axentes sociais e no cal todos e
todas nos podemos sentir representados”, conclúen.♦
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O alcalde do Grove
deixoulles a deber 3.000
euros aos gaiteiros
galegos de Alcobendas
A.N.T.
A Xuntanza de Galegos de Alcobendas vén de denunciar que
o alcalde do Grove, Miguel Pérez, do PP, deixou de pagarlle
ao grupo de gaiteiros 3.000 euros por unha actuación na Festa do Marisco desta localidade
madrileña no 2002. Segundo a
propia xuntanza, o alcalde grovense comprometérase verbalmente a pagarlles aos gaiteiros
parte dos gaños desta festa, que
lle reporta ao concello do Grove
máis de 100.000 euros cada ano.
Esta asociación de galegos de
Alcobendas recorda que o pacto
verbal que se fixera naceu dun
problema de Pérez á hora de
trasladar os músicos desde O
Grove. “Nós actuariamos durante os días da feira porque traer o
seu propio grupo sairía moi caro”, explica o comunicado do
grupo de galegos.
Os músicos comprometéronse a organizar todo o necesario,
desde localizar os compoñentes
nunhas datas complicadas, como
son as de inicios de maio en Madrid como a correr con todos os
gastos xerados polo espectáculo.
En compensación, o alcalde do
Grove comprometeuse a pagarlles 3.000 euros, subtraídos da
recadación da festa.
Mais ese trato de mans abertas nunca chegou a cumprirse.
Durante todo o ano pasado, os
responsábeis da Xuntanza de Galegos de Alcobendas tentaron entrevistarse co alcalde para aclarar
o sucedido pero fracasaron no intento. Xa neste ano, os músicos
pensaron que a situación se aclararía no tempo da nova festa pero
a realidade foi ben diferente: o al-

A Festa do Marisco que realiza en Madrid
repórtalle ao concello do Grobe 100.000
euros cada ano.

calde nin deu sinais de vida nin
aceptou pagar o acordado.
Para os emigrantes en Alcobendas, está en perigo a celebración da Festa do Marisco, que se
celebra desde 1995 consecutivamente. “A nosa asociación precisa deses cartos para impulsar celebracións folclóricas e culturais
propias da nosa terra, ao longo do
ano. Mais esa perda de ingresos
fainos reformular a situación”,
explican desde a xuntanza.
A xuntanza critica que se deixe
quedar mal o pobo do Grove e que
o sacrificio dos mariscadores, que
achegan estes produtos á Comunidade de Madrid, ignoren os métodos do seu rexedor. Ao tempo, recordan o diferente papel que ten
feito Miguel Pérez en relación cos
seus antecesores no cargo e co
propio concello de Alcobendas,
que subvenciona todos os anos a
festa galega con 12.000 euros.♦

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

Seguimos emigrando

Sempre
memoria
XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

XOSÉ MANUEL FIGUEIRAS
As novas xeracións de galegas e galegos, que nunca alcanzaran
cotas tan altas de formación académica, non poden ser integrados no mercado laboral galego pola falla de planificación –ilóxica– dos planos de estudios e polas eivas estruturais. Daquela,
as persoas mellor instruídas teñen que facer camiño en terras
alleas na procura de “mellores oportunidades” que se lles negan
consecutivamente, na Terra que os veu nacer. ¿Quen non coñece algún caso?
En troques, a vella sociedade comunitaria de vertente agraria,
perece en silencio, paseniñamente. Sen protestar. “Como debe
ser!...” (din algúns). Son, “os novos tempos!” –de progreso e
modernidade (o discurso non cambiou nada dende a época da Revolución Industrial...)– que se conxugan coa resignación galaica.
- “Aguanta meu filliño aguanta!...”
Vivimos a época da “emigración selectiva”, que indirectamente escolle as vítimas propiciatorias... Mozos e mozas xoves, con
carreira universitaria, dominio de trinta idiomas e a capacidade
para ser dobre de Superman nas escenas de maior risco, coa
paciencia infinita de soportar os soporíferos discursos de Aznar e
o que é peor, a poder ser, con estómago para votalo. Esta emigración selectiva é parte dunha especialización territorial, onde cun
ollo, comprobaremos a importante concentración de recursos (humanos e de capital) no triángulo Londres-Milán-Hamburgo, que
nin sequera recolle Madrid na lista das cidades destacadas, e co
outro veremos como as partes “periféricas” do territorio da Unión
Europea quedan desposuídas de certas cohortes de poboación cando non implícitamente despoboadas.
A máis, non debemos esquecer, que a emigración emblemática galega nunca deixou de existir aínda que cambiase o seu destino nos últimos anos, cara paraxes de linguas menos xermánicas
(Canarias ou Baleares en troques de SuÍza ou Alemania).
Todos deberíamos ter dereito a escoller onde queremos gastar
a nosa xuventude e as nosas vidas, debería ser unha obriga protexelo, tal que o dereito de reunión ou de expresión. E aínda que por
veces algúns destes conceptos parezan un logro inocuo e sincero,
non deixan de representar un espellismo. A realidade económica
se impón, sempre por diante, como un credo prometedor de progreso, e dita implacábel as súas leis.
Os galegos somos periféricos, e por tanto, na mesma lóxica estamos obrigados a pagar por iso. Non co sangue como nas levas dos
exércitos doutros tempos, nin cos tributos agora denominados impostos e retencións, senón co traballo da nosa xente en terras alleas,
e coa pre-xubilación da nosa lingua e cultura, restrinxidas a un uso cerimonial, e –como non?! – a complicidade da nosa galaica submisión.
E que non se escoite un chío!(É a lei do mercado).♦

‘Todos deberíamos ter dereito a escoller
onde queremos gastar a nosa xuventude e
a vida, debería ser unha obriga protexelo,
tal que o dereito de reunión ou de
expresión”
POSONEJRO

posonejro@yahoo.es

—¿E logho que?
—E xa ves.
—Digho polo vintesinco,
ho.
—Pois que queres que che
conte, haberá que lles ir
aló a votar.
—Ben viches onte, o don
Manuel chamoulles “trapallada” aos de Nunca
Máis.
—Xa escoitei, xa.
—¿E logho non fuches ver?
—Non, iste ano non.
—Aaaah.
Mariñeiro A está case
feliz: o mar espléndido, o
fillo maior traballa na ofisina aquela do Sr. Brea; o
do medio anda no neghosio
da construsión de pisos,
que non dan mans a
vender; e a nena vai para
o Hospital de Ghalisia, que
ma queren alí en canto valla, que é moi lista, xa mo
dixo o outro día don Beto:
“Tate felís, que chos habemos colocar
indefinidamente”.
Mariñeiro B escoitou
chegar de súpeto a maré
dos Voluntarios ata a Costa da Morte: a casiña que
o garda está nun outeiro
da vila do Mar, onde naceron os sete fillos que a nai
atendía. Mariñeiro B era
valente fronte ao temporal
bravicho, sabía todos os
cons, armaba os aparellos,
boghaba..., sempre
regresou. Os sete fillos
fóronse pondo a cuberto
das fames e dos perigos:
dous están na Suíza;
outros dous en Fuerteventura: dando masa e mans a
faser edifisios; e as tres
mulleres casaron prá
Coruña, onde andaban a
servir: deron netos que
chegan polo día da festa e
meten barullo e ledicia na
casa dos avós. Mariñeiro B
falou pola televisión de
Francia, cando aqueles días neghros do Prestige:
“isto évos a ruína, meus
amighos, e alghén teránola
que paghar ben paghada,
ai iso si”. Nos coídos,
pedra a pedra,
camiñantes, formigas
brancas, os Voluntarios do
mundo limpaban a alma
do Vello e do Mar. Arestora, mariñeiro B non asiste
ao mitin do Presidente da
Xunta, nin siquera recolle
os papeis que lle achegan
cos retratos e cos nomes
dos limpos do fuel, dos misericordiosos. Mariñeiro B
só escoita a caracola do
Mar: Suíza, Canarias, A
Coruña, os netos que se
allean tamén da lingua no
Monte Alto e recúan do
Orzán, a muller amada,
que sempre está. “Acórdate do mar cando vaias
votar”, le na parede
calquera que abeira o peirao. ¡E da guerra tamén,
meu amigo B! Fica así digno e tranquilo na luz da
mañá. ♦
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Shin Chan e Doraemon
estrearanse en galego no cine

Salvador Gómez, atrás, e Uxío Potel consultando na rúa a edición electrónica de A Nosa Terra.
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O Goberno local conecta por ondas á internet
os empadroados na vila

Tarifa plana gratis
para todos en Ponteareas
H. VIXANDE
O Goberno local de Ponteareas
botou man unha nova tecnoloxía
para conectar por ondas a todos
os empadroados á internet, darlles gratis un servicio de banda
ancha e pór á vila por riba de
Madrid na penetración da rede.
Con menos de 50.000 euros de investimento total e cun gasto mensual de 400 euros, o concello de
Ponteareas lévalle aos empadroados internet gratuíta durante 24
horas a velocidade de vertixe. Faino empregando a tecnoloxía wireless, de creación relativamente recente, que permite a conexión sen
fíos cunhas antenas pequenas que
emiten 24 veces menos radiación
que un teléfono móbil.
“Aforrámoslle á xente en
conxunto uns 780.000 euros ao
ano”, explica Uxío Potel, responsábel da informática do concello e pai da iniciativa. A idea
comezou a camiñar en novembro
pasado e hoxe xa está en funcionamento. “É moi doado, de momento temos 40 antenas colocadas polas rúas, uns aparellos técnicos no concello, dúas liñas
ADSL de 2 megas cada unha e
damos un nome de usuario e un
contrasinal a cada veciño que se
dá de alta. Pódese navegar sen
problema, a única traba é que de
día non están abertas as canles
dos programas de intercambio de
cancións ou de vídeos porque
comen moito espacio, quen queira copiar música a esas horas,
que pague unha liña ADSL”, di.
En Ponteareas, como en moitos lugares do rural, o servicio
telefónico era incompleto e moitos usuarios nin sequera podían
contratar unha liña ADSL, que
permite a conexión á internet por
banda ancha. “O problema é que

había zonas nas que había telefonía rural de acceso celular, TRAC,
que non permite conectarse a internet, por iso decidimos implantar este servicio e que todos podan aproveitalo”, explicou Uxío.
Con todo, a gratuidade do servicio non permite moita reclamación no caso de que haxa fallos,
pero os usuarios potenciais son
os particulares, xa que para as
empresas a contratación dunha
liña ADSL non lles supón un investimento demasiado elevado.
A decisión de levar a internet
aos fogares de Ponteareas de forma gratuíta pon en entredito a
política de telecomunicacións levada pola Xunta, despois de que
o Goberno galego enterrase moreas de millóns e non conseguise
que Galiza saíse da cola no uso
destas tecnoloxías e que permitise que lle adiantasen comunidades como Estremadura. “O único
que fixo a Xunta foi pagar o
TRAC, un negocio para Telefónica, que se desfixo dos aparellos
vellos”, ironiza Uxío.
En troques, con moi poucos
cartos, Ponteareas ponse por diante de Madrid na penetración da rede. Se hoxe na capital do Estado
hai 245.000 usuarios de banda ancha, o 6,8 dos fogares, en Ponteareas a porcentaxe das vivendas
roldará o 10% nuns meses, de
confirmarse a previsión de que
haxa 500 usuarios en prazo breve
–de momento, cun servicio en
funcionamento desde hai uns días,
a cifra de usuarios supera os 200.
A internet sen fíos de Ponteareas é un atallo para entrar no
mundo das novas tecnoloxías e
permite que esta vila consiga un
nivel de usuarios que facilitan o
nacemento dunha economía ligada á internet. É, ademais, doada
de instalar, fácil de xestionar e

exportábel a concellos de todo tipo, aínda que nas cidades necesítase maior investimento. Representa, mesmo, a internet móbil
que anunciaba a telefónica móbil
de terceira xeración, xa que permite a itinerancia na comunicación.
Sistema legal
Pero o servicio instalado en Ponteareas non é a panacea, admite
Salvador Gómez, do Instituto
Tecnolóxico ADISIC, a empresa
que instalou o sistema. “A tecnoloxía wireless dá acceso á internet
de alta calidade e emprega unha
frecuencia libre, polo que o seu
uso é legal. De todos xeitos, no
futuro non se pode descartar que
haxa interferencias. Por outra parte, non vai supor unha traba para
a terceira xeración de telefonía
móbil porque son tecnoloxías que
se complementan”, di Salvador.
Ponteareas non é a primeira
experiencia deste tipo. Nun concello rural da Rioxa existe un
sistema similar, en Zamora o
concello explota conxuntamente
cunha empresa privada un servicio similar pero de pagamento e
nalgúns hoteis e aeroportos tamén se dá acceso previo pago.
A Telefónica tamén está a
pensar aproveitar esta tecnoloxía. Aínda que en localidades como Ponteareas o concello subminístraa de balde, Telefónica non
ten todo o campo pechado. Pode
ofrecela de pago pero dar acceso
en todo o Estado e permitir que
os usuarios podan empregala onde vaian con ordenadores portátiles ou de peto. É posíbel que se
estenda no futuro a opción da comercialización da internet sen fíos, pero en Ponteareas hoxe van
un paso por diante e non teñen

A.N.T.
A distribuidora de cine Luk Internacional confirmou que a
exhibición de Shin-Chan a
procura das bolas perdidas e
Doraemon e o imperio Maia,
que se estrearán no verán no cine, vai ser exclusivamente en
galego. Nunha carta enviada á
Mesa pola Normalización Lingüística a distribuidora explica
que comparte os argumentos
da Mesa e asegura que ademais
da estrea, a exhibición en todas
as salas nas que se proxecten
estes dous filmes vai ser en galego. Mais a distribuidora
aproveita a ocasión para explicar que hai “motivos obxectivos” que frean ás empresas privadas á hora de dobrar as súas
películas ao galego polo custo
deste proceso e as dificultades
de amortizalo entre unha poboación tan pequena como a galega, a catalana ou a vasca.
“No País Vasco e en Cata-

lunya –explica a distribuidoragarántese que os seus cidadáns
poidan disfrutar das peliculas
na súa lingua a través de Política Lingüística (...) na Galiza
non conta con ningún organismo similar e seguro que promover a súa creación sería o
primeiro triunfo relevante”, engaden na carta.
A Mesa xa se dirixira á
TVG en marzo para demandarlle que se implicara activamente na procura da dobraxe ao galego destes dous filmes que
protagonizan personaxes de
ficción popularizados na Galiza a través da canle autonómica. Daquela xa se coñecía que
estrea da fitas de debuxos animados en Catalunya ía ser en
catalán. O filme Shin-Chan a
procura das bolas perdidas estrearase o próximo 27 de xuño.
Doraemon e o imperio Maia
chegará á pantalla grande o dia
29 de Agosto.♦
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A pantasma da recesión
JORDI CLIVILLÉ

MANUEL CAO

O título deste artigo podería substituírse fácilmen- mentos públicos e privados e a exportación. Emte polo de “Historia dunha morte anunciada”. Ale- pecemos por analisar o porqué do descenso da exmaña, Francia, Italia... todos os países da Unión, portación, segundo o meu criterio, o eixo arredor
agás España, Grecia e o Reino Unido, entraron en do cal xiran as demais causas da recesión. EEUU é
recesión ou están a piques dela. Poderiamos cair na o principal cliente de Alemaña, os problemas ecotentación de ignorar este feito tan importante e cre- nómicos, principalmente de consumo dos EEUU
ernos que esta recesión non nos acadará, a España afectaron directamente ás exportacións alemanas,
asígnalle unha previsión de crecemento do 2%, es- co agravante da fortaleza do euro que fai menos
ta cifra non debe levarnos a un optimismo esaxera- competitiva a industria alemana, como consecuendo, se non todo o contrario, non esquezamos que cia, o paro aumentou, coa lóxica caída do consumo
nos Orzamentos Xerais do Estado, contemplábase, interno que á súa vez xera máis paro. Se a industria
para este ano 2003, un medre do 3,5%, en só catro non é competitiva, o empresario deixa de investir e
meses, as nosas expectativas, víronse reducidas esta para no investimento de novo provoca despinun ponto e medio e nada fai prever que non dimi- dos. Por outra banda, as empresas alemanas investiron grande cantidade de
núan aínda máis nos merecursos nos países do Lesses vindeiros. Cando un
s axudas da Unión
te, aproveitando os seus
país ou unha zona econóbaixos costes laborais, non
mica íntimamente comuproporcionan
un
ponto
anual
esquecemos que mentras o
nicada, entra en recesión,
coste laboral dunha hora
sempre acaba afectando
de crecemento ao Estado”
en Roménia ou Bulgaria
por un igual a todos os panon chega aos tres antiíses que a compoñen, ouguos marcos, na Alemaña
tra cosa é que coincidan
no tempo. A realidade é que a Unión Europea está é de 47 DM. Como dado significativo, podemos dieconómicamente doente e todos os seus membros, cir que o 14% dos investimentos en Rusia, son inirremisibelmente, acabarán contaxiándose, o virus vestimentos alemáns. Por último, Alemaña adica
da recensión, como todos os virus, afectará con un 27% do seu PIB a gasto social, o que lle commáis virulencia a aqueles países máis débiles e is- porta un forte desequilibrio no seu orzamento, imtes, unha vez recuperados, arrastrarán máis secue- pedíndolle o investimento público.
Dito o anterior, parece lóxico pensar que, dánlas e por máis tempo, que os países máis fortes.
Alemaña e Francia, seguro que terán un relativo dose como se dan no Estado español, semellantes
curto prazo de postración e unha rápida recupera- circunstancias, as consecuencias poden ser semellantes, os nosos dous principais clientes Alemania
ción sen secuelas graves.
Sigamos co símil da enfermidade. Sempre que e Francia, reducen as súas compras, estamos inise produce unha epidemia, como é o caso que nos ciando a incubación da enfermidade. A pesar diso,
ocupa, a mediciña, estuda as causas que a provoca- o señor Aznar, supoño que nun momento de irresron, coa fin de atopar a terapia adecuada e ao tem- ponsábel euforia, asegurou que España non tan só
po coñecer que riscos deben evitarse no futuro. vai ben, senón que, se o PP gaña as eleccións, irá
Analisemos daquela as causas que, ao meu ver, nos aínda mellor, o certo é que gañe quen gañe, o futulevaron a esta situación de recesión e farémolo tra- ro inmediato non é demasiado optimista.
Desgraciadamente, cando na próxima primaveballando sobre o foco principal e en definitiva o
causante Alemaña. Este país, que aporta o 40% do ra, se realice o cambio, de novo as esquerdas terán
PIB da Union, comeza a debilitarse coa absorción de facer frente aos problemas económicos e sociais
da Republica Democrática Alemana, o cambio á deste país, que non son poucos, coa agravante de
par do DM do Leste co da República Federal, se que será por estas mesmas datas, cando o Estado
ben políticamente foi un acerto, económicamente español, paseniñamente, deixará de percibir as
debilitou o país, os seus efectos, naquel momento, axudas da Unión, axudas que nos proporcionan un
foron imperceptíbeis dado que, naquelas datas as ponto anual de crecemento, sen elas, o incremento
economías occidentais pasaban por un momento do PIB para o presente ano, se se cumpren as acoptimo, a pesar de todo, o problema quedo latente. tuais expectativas, apenas chegaría ao 1%.♦
O crecemento económico (PIB) dun país, dase coJORDI CLIVILLÉ é economista.
mo consecuencia do consumo interior, os investi-
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O LIBRO DAS TERRAS EXTREMEIRAS
Nova entrega da colección
FROITA DO TEMPO

O proxecto
de Lula de Silva

Nova Colección: RELATOS

A toma de posesión no Brasil dun presidente asociado á esquerda política do Partido dos Trabalhadores (PT) veu representar un evento político de gran significado no continente
americano pois, tal vez, dende a vitoria de S. Allende, truncada polo sanguiñento golpe militar de 1973, non se lembraba a
chegada ao poder por vía pacífica dun líder tal alonxado das
elites político-económicas dominantes na América Latina.
A aplastante victoria de Lula en voto popular contou coa
connivencia ou tolerancia de boa parte da clase política brasileira que aceptou a necesidade dun cambio político que integrara ás clases populares e traspasara ás clases medias o goberno
das institucións para poñer en marcha políticas públicas centradas no crecemento e a distribución da riqueza. O novo Presidente tivo boa acollida na Casa Branca, na UE, no FMI e nos
gobernos do continente e tamén os mercados financeiros recibiron con tranquilidade a composición e os proxectos do novo goberno. Velaí unha diferencia importante respecto de estratexias
e proxectos antisistema moi contestados polos grupos socioeconómicos dominantes. O modelo de Lula da Silva é, ante todo,
pacífico, gradualista, dialogante e sen exclusións a priori buscando explicitamente a colaboración de todos ou da maioría dos
estamentos sociais e económicos internos e tamén a colaboración dos organismos económicos e financeiros internacionais,
na convicción de que nada se podería acadar nun contexto de
conflitividade social e política no interior e no exterior.
O capital político acumulado ao longo do tempo por Lula
fixo deste un interlocutor central na política brasileira. Como
traballador, sindicalista e político ligado á esquerda contaba
coa estima das clases populares e como deseñador e avalista
dunha coalición de intereses na que se incluía o diálogo e integración co poder económico establecido foi aceptado pola
maioría dos grupos socioeconómicos que o acabaron respaldando como o líder civil con maior apoio popular no Brasil.
Este país é o xigante económico de América Latina e conta
cun potencial de crecemento enorme asentado na dinamización do mercado interno e na disposición de recursos naturais
e capital humano axeitado para constituír un entramado empresarial con moitas opcións no mercado global liberalizado.
O proxecto de Lula da Silva contén unha serie de reformas
básicas no sistema financeiro orientado a acadar, no medio prazo, a autonomía do Banco Central; na política orzamentaria centrada na busca do equilibrio presupostario mediante a xeneralización e simplificación do sistema impositivo e a racionalización
do sistema público de pensión; na política redistributiva centrada, por agora, no programa Fome Zero e no afloramento da riqueza sumerxida que permitiría introducir aos habitantes das favelas nas redes financeiras e os microcréditos. Outras reformas
institucionais claves para a modernización do Brasil atinxen á reorganización e control das atribucións e orzamentos dos Estados, ao investimento en educación e infraestructuras e á loita
contra a corrupción pero tales cambios requiren tempo e colaboración entre os axentes políticos e institucionais tendo en conta
que o liderazgo presidencial non se apoia nunha maioría nas Cámaras Lexislativas dos Estados e no Parlamento do Brasil.

HISTÓRICOS

Lula da Silva, Presidente do Brasil.

‘O modelo de Lula da Silva é,
ante todo, pacífico, gradualista,
dialogante e sen exclusións a priori”

Amigo Medo

A canción de Sálvora

Xavier López Rodríguez

Antón Riveiro Coello

A NOSA TERRA

O proxecto de Lula abre un camiño novo e por explorar
que pode erixirse nunha nova via de modernización institucional, de saída da trampa da pobreza que aqueixa a maioría
dos países latinoamericanos, de democratización das decisións económicas e orzamentarias e de innovación social e
política que polo ben de toda a rexión é desexable que produza resultados positivos axiña tendo en conta o enrarecido contexto político e o clima de crise económica e institucional das
economías máis desenvolvidas.♦

Aznar aproveita a campaña para lexislar contra reloxo
co.“Hai que poñerse serios. Este
é un asunto moi grave, que lles
afecta a moitas persoas. España
ten unha capacidade limitada de
recepción de xente e non podemos permitirnos o luxo de darlles acollida a todos os que queren vir vivir aquí”, explicou durante o mitin que deu en Vigo o
20 de maio.

CÉSAR LORENZO GIL
O presidente Aznar converteu
a campaña das municipais no
mellor trampolín para as súas
políticas estatais. Para a recta
final gardou a reforma da Lei
de Estranxería, a terceira proposta polo PP en só tres anos.
Logo de anunciar leis para mellorar as condicións sociais de
mulleres e mozos e para facilitar
a integración cidadá dos minusválidos, José María Aznar continúa a súa contrarreloxo particular para chegar ao resultado do
25 de maio cun bo paquete de
novas normativas.
A reforma anunciada para a
Lei de Estranxería enlaza coas
medidas tomadas en Euskadi, onde o goberno conseguiu que a
xustiza refrendase as súas medidas contra a esquerda abertzale.
Os cambios para os inmigrantes
responden ao que o líder de Izquierda Unida chama “lepenización do PP”. Aznar, sabedor da
porcentaxe de voto que se mobiliza de xeito primario a través de temas como o control dos estranxeiros ou o terrorismo, propón man
dura para gañar máis sufraxios.
Os cambios máis importantes
desta reforma poderían ficar en
agua de bacallau por non implicaren demasiado as compañías
aéreas. E iso pasa porque a principal novidade é o control policial que as empresas de aviación
deben manter sobre a súa pasaxe.
Se a nova lei fructifica, os pasaxeiros que cheguen ao Estado español con visado de turista estarán baixo control das compañías,
que se han responsabilizar daqueles viaxeiros que non utilicen
o seu billete de volta.
A responsabilidade das compañías amplíase ata o punto de
que nos casos nos que os supostos turistas acaben como inmigrantes irregulares, son estas empresas as encargadas de pagar a
repatriación dos estranxeiros.
Obviamente, as corporacións
de transporte aéreo xa anunciaron que non admitirán converterse en policías. Non só sería moi

Fracaso político

José Mª Aznar alertou do “perigo de descomposición” da sociedade se segue a medrar a inmigración irregular.

pouco rendíbel economicamente
acabar de pastor ovelleiro dos inmigrantes senón que habería unha forte crise nas empresas españolas para os turistas en xeral,
que sempre terían a sospeita de
non contaren con confidencialidade nas súas viaxes.
A reforma –que non contempla ningunha amnistía para os
irregulares xa presentes no Estado– dificulta aínda máis a entrada de estranxeiros e a súa presencia no país. Por exemplo, os

padróns municipais poderán
usarse para controlar en qué vivendas están residindo estranxeiros. A escusa desta vixilancia é
averiguar cándo hai situacións
de risco ou insalubridade.
Poñerse serios
O presidente do goberno central
defendeu a reforma da Lei de Estranxería que el mesmo aprobara
nesta mesma lexislatura como
“urxente e necesaria para evitar

PACO VILABARROS

que España estoure”. O curioso
do discurso de Aznar é que el
mesmo aprobou outras dúas leis
sobre inmigración, unha delas
nacida do consenso parlamentario mais outra xurdida da decisión dos populares de evitar que
“os inmigrantes acaben meténdose a delincuentes”.
Para o líder do PP, cómpre un
cambio radical na maneira de enfocar a inmigración irregular, para impedir que a sociedade se resinta deste cambio demográfi-

Levar ‘paz’ para saltar
a prohibición do ‘Non á guerra’
Despois de que a Xunta Electoral Central declarase ilegal lucir o lema ‘Non á guerra’ nos
colexios electorais por considerar esta frase un eslogan partidista, a dirección de Izquierda
Unida decidiu incluír en adesivos, pins e camisolas a palabra
‘Paz’. “Cambia a literalidade

da frase pero o significado é o
mesmo: a repulsa ao ataque ao
Irak”, explicou o líder da coalición, Gaspar Llamazares.
O lema pacifista retirouse
dos colexios a pedimento do
PP, que considera opoñerse á
guerra unha posición política
partidista. Contra esta decisión,

varios colectivos que participaron na protesta contra a agresión norteamericana queixáronse de que a “politización denunciada polo goberno contra
os manifestantes naza precisamente nas siglas populares”. O
lema que se salvou da prohibición foi o Nunca máis.♦

A CIG valora a reforma negativamente ao non beneficiar os inmigrantes irregulares. “A reforma pretende fuxir das resolucións xudiciais que dictaminan a
inconstitucionalidade de varios
artigos”, explica o ccordenador
de Migración do sindicato, Lois
Pérez Leira.
De cara á nova lexislación, a
CIG pretende que a nova normativa especifique os dereitos dos
descendentes de galegos e españois que traballan no Estado, que
se respecten os convenios bilaterais e que se regularicen todos os
inmigrantes que teñan algunha
oferta laboral.
Para Comisións Obreiras, a
reforma anunciada polo goberno
constata o fracaso da política migratoria do PP. “Tres leis e tres
ministros desfilaron por Madrid
para intentar reducir a inmigración irregular; o resultado é que
aumenta de ano en ano”, explica
nun comunicado.
Para o sindicato, o interese do
goberno é crear “xigantescas bolsas de man de obra vulnerábel e
desprotexida para favorecer a explotación do inmigrante por parte
de empresarios sen escrúpulos”.
Esta situación acaba consolidando unha marxinación inherente
de todos os traballadores estranxeiros que conduce a “comportamentos xenófobos e racistas.”
A central de traballadores
anunciou que non admitirá aquelas novidades lexislativas que
contradigan os dereitos humanos. “Os inmigrantes contribúen
ao benestar de toda a sociedade e
non poden ser criminalizados;
hai que puxar por integralos”.♦

Madrid
Todos os expertos din que a
véspera dos exames ou dunhas
oposicións hai que deixar os libros, repousar e durmir a pracer
para que as neuronas teñan o
merecido descanso. A primeira
vez que fun a Nova York, invitado por un cantante moi famoso, puiden ver como, despois do
trafego de entrevistas nas teles,
ensaios e outras andrómenas,
unha hora antes da actuación,
deitábase papo arriba no escenario e así se mantiña durante
corenta e cinco minutos sen
moverse. Parece que os futbolistas antes de ir a un partido,
deses que chaman trascendentais, botan unha boa sesta. Pois
xusto iso é o que eu –non sei se
vostedes– necesito agora mesmo. E non despertar ata o domingo. En Madrid levamos camiño de tolear coa presión das

Acougo
MANUEL LOMBAO

A noite electoral é como a de partidos trascendentais para os futbolistas. Os cidadáns deciden, pero se desta volta se fan realidade os meus pesadelos cambio de país.
enquisas, das promesas, dos indecisos. De noite teño pesadelos e desperto vendo ao meu carón a Aznar rindo a gargalladas
dos que nos manifestamos un
dia sí e outro tamén. Soño que
me deteñen ao ir votar cunha
pegatina de “non á guerra”.
Claro que, ás veces, soño que
me enfronto cos que me dete-

ñen e monto un Cristo de sete
estalos. Este dime que a guerra
xa está amortizada, aqueloutro
que á esquerda fáltalle instinto
canalla, que hai que ser máis
ruin, que somos algo “masocas”. Cando quero respirar un
pouco, esquecerme de Madrid e
pregunto por Galicia dinme non
sei qué do Ferrol e chámanme

de Muxía dicindo que os cartiños da Xunta van facer milagres
aín que o chapapote estea diante
da porta. Non hai para onde mirar. Menos mal que esta semana
adícome a predicar “Letras Galegas” e Avilés de Taramancos
nas feiras culturais galegas en
Madrid: Ateneo, Escola Central
de Idiomas e o novo Centro Ga-

lego de Tres Cantos o cal sempre
serve para cambiar de leria. Por
certo, ¿non saberá de mín o
Conselleiro Currás e mandará
unha subvencionciña a quen tanto fai polo galego nesta capital?
Sospeito que non. A outros petos
irán. A algúns esta militancia
sempre nos custou cartos. Sempre houbo parvos e eu estou entre eles. Como, ademais, eu non
voto en Galicia non son “obxecto de desexo”. Pero fóiseme o
conto. O caso é que necesito urxentemente acougo. E que a noite do domingo non se fagan realidade os meus pesadelos. Se é
así non conten comigo. Ese mesmo día pecho a tenda e cambio
de vida. Xa lles direi na última
comunicación a que país marcho, por se queren acompañarme. Desexo que a vostedes lles
vaia moi ben. Unha aperta.♦
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O PP implica as compañías aéreas na nova Lei de Estranxería
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Néstor Kirschner enfocará a súa política exterior á colaboración co Brasil

O goberno arxentino favorecerá as obras públicas
A.N.T.
O novo goberno arxentino xa
ten os seus nomes. O presidente
electo, Néstor Kirschner, preparou un gabinete baseado en dúas premisas: tirar o país do mercado salvaxe e tender pontes co
Brasil en todos os ámbitos.
Néstor Kirschner optou por manter o esquelete do gabinete de
Eduardo Duhalde, de quen é herdeiro e albacea do seu testamento político. O presidente xusticialista ultima a mudanza desde Río
Gallegos, na Patagonia, onde era

gobernador de Santa Cruz, para
un Buenos Aires ansioso de saber
cál será a capacidade do poder
político para retomar as rédeas
dunha sociedade cada vez máis
separada dos seus gobernantes.
A orientación do seu goberno
terá dúas grandes áreas. Na economía, o xa ministro Roberto Lavagna
será o encargado de facer a transición do modelo da convertibilidade
herdado de Domingo Cavallo cara a
unha nova maneira de xestionar o
diñeiro, baixo unha perspectiva aínda difusa e algo abstracta pero que
se caracterizará por dotar o Estado

de maior protagonismo.
Un dos xeitos de facer participar o Estado no dinamismo económico do país será aumentar a obra
pública. Julio de Vido ocupará a
carteira de Planificación co obxectivo de insuflarlles vida ás pequenas compañías da construción.
O outro pé do novo goberno é
a relación con Brasil. Coa Arxentina debilitada e o liderato natural
de Lula no país veciño, Kirschner
quere ter maior contacto con Brasília que co FMI de Nova York.
Comandará as Relacións Exteriores Rafael Bielsa, político que fo-

ra secuestrado en tempos da ditadura e que mantén excelentes
contactos co Brasil. El será o encargado de deseñar co seu homólogo brasileiro, Celso Amorim, o
novo Mercosur que acabará desembocando na moeda única.
A política social quere facela o
novo presidente mediante o diálogo. En Interior estará Aníbal Fernández, coñecedor do movemento
piquetero e negociador nato. Noutros terreos, o rumbo político parece cambiar: Ginés González seguirá en Saúde, logo de promocionar
os medicamentos xenéricos.♦

O iluso de Açores
CAMILO NOGUEIRA
Acusou a Estados membros da UE de quereren manter a Sadam Hussein no poder doce
anos máis e de apoiar así o terrorismo. Cualifica de social–comunistas e de nacionalistas
violentos aos contrários á guerra. Estando co
Papa entregoulle un libro sobre Isabel a Católica, martelo intransixente de xudeus, musulmáns e cristiáns periféricos e, adicado como está a resaltar a importancia das humanidades, díxolle que o regalo respondia á celebración en 2004 do cincocentos aniversário
do nacimento da raiña.
Non son de agora a sua simplicidade maniquea e o seu discurso reacionário e resentido. Mais agora adquiren un carácter máis
perturbador.
Nos Açores pensou que estaba no Mar
Negro en 1945, non para criar a ONU senón
para arrincoala. Convidado para vestir con
outro Estado da Unión a nudez da alianza
británico-estadounidense no Consello de Seguranza, sentiuse protagonista principal na
nova orde mundial americana nacida o 11 de
setembro, a carón da única superpoténcia:
“até agora a história fixérona outros pero no
futuro farémola nós” dixera Bush. Procurando o voto para unha nova resolución do Consello, ameazou a Chile e México con decisións contrárias á sua asociación coa Unión.
Na carta dos oito Estados –de cuxa torpe
redacción castelá presumiu– esqueceu que o
carácter salvador da Europa da Guerra Mundial atribuído aos EE UU non se compadece
co comportamento cos povos do Estado español: sen necesidade de nengunha guerra, 1945
pudo ser o momento de acabar con Franco,
aforrándonos trinta anos de represión e miséria. Tampouco se acordou de que a guerra
mundial se decidiu sobre tudo pola resisténcia
e o sacrificio de millóns de rusos, británicos e
cidadáns doutro povos europeus. Non se lle tivera pedido que lembrase a relación histórica
da monarquía española cos EE UU que emerxian como poténcia, pero tampouco resultou
sensato que, cen anos despois, a esquecese até
o ponto de ambicionar unha relación de Estado asociado aos USA, como a de Porto Rico.
Asinando a carta dos oito atraizoou os
acordos que acababa de tomar o Consello da
UE con asisténcia da sua ministra de Asuntos
Exteriores, o mesmo fixo, con énfase grotesco, na reunión de Texas, botando por terra os
acordos do Consello Europeu no que el mesmo participara dias antes. En lugar de facer
valer a posición do Estado español dentro da
UE e contribuír á construcion dunha Unión
entendida como unha entidade de proxección
mundial, impulsora dun equilíbrio baseado na
paz e a cooperación, como reclamou a sociedade europea, emprendeu unha alianza subordinada cos que queren impor un militarismo
global e toman como un valor moral o domínio sen contemplacións doutros povos. Asume as posicións dos que nos EE UU son partidários da loita de clases dos ricos contra os

pobres. Desde a sua cegueira persoal non po- perdedores a Franza e Alemaña; tamén, sude aprezar que a concepción dos EE UU co- ponse, a Rusia, dende Kaliningrado a Vladimo o único Estado realmente soberano vostok. En lugar de procurar un papel unitário
existente na Terra, como o centro hexemóni- relevante na UE, a primeira economia munco que nos ha de rexer é, amáis de intolerábel dial, pretende gratuitamente converter o Estae insensata, insustentábel. Os EE UU non po- do español na sexta potencia mundial, ignoden desprazar o seu exército a calquer parte rando a existéncia e a capacidade de desensen contar con aliados que non sempre se dei- volvimento da India ou o Brasil, non se sabe
xan mercar con recompensas económicas ou se tamén a da China, ou doutros Estados conpolíticas. Non poden manter várias guerras si- vidados por Jacques Chirac á reunión do G8
multáneas a non ser que se trata de esmagar en Evian, na que sen embargo non estará o Estado español. Afirma
pequenos Estados, coque sacou a España do
mo Granada ou Panaemedando
a
Blair
recanto, mais será Polomá. Pode gastar unha
nia quen administre unvez ducias de miles de
no seu argumento falaz
ha das tres zonas de Iramillóns de dólares nunque; xunto cos EE UU e
ha guerra, e enviar censobre
a
defensa,
o Reino Unido. Por certos de milleiros de solto, por unha Polonia
dados, sempre probes
¿dirá que Europa non
que non está governada
e/ou imigrantes, mais
aceptará unha moeda
polos que encabezaron
non facelo repetidaa rebelión democrática
mente sen que se produque
vaia
en
contra
senón por dirixentes
za unha rebelión cívica
que apoiaron a invasión
interna. O mundo tamdos EE UU?”
de Checoslovaquia e
pouco o soportaria.
que ainda onte estaban
Non é capaz de
expresamente co poder
comprender que os EE
da URSS, o mesmo que
UU non poden a longo
prazo desprazar a UE. Sen contar cos seus hoxe están cínicamente co poder transatlántialiados europeus serán radicalmente máis fe- co de Bush. Quere pór ao Estado español no
bles. A sua pretensión de dividir a Unión é mapa como se non existise a historia, Amérisuicida. Nos próprios EE UU isto traería con- ca e a pertenza á UE. Sostén, como Blair, que
sigo un desgarro insuportábel. Hai quen de- Europa será inviábel contra os EE UU, cando
seña alí cenários de separación necesária de o problema é xustamente o contrário. Agora
Europa, inclusivamente comparándoa –tex- irá contra a legalidade da ONU -el que dixo
tualmente– co Éxodo do povo xudeu desde apoiar todas as resolucións sobre Iraque– se
Exipto á terra prometida. Pero non vai ser patrocina o intenta de realizar as inspecións
así. Os EE UU, como o Reino Unido, terán sobre as supostas armas de destrución en maque tornarse cara á Unión e procuraren o en- sa con membros da policía ou do exército dos
tendimento cos Estados que non estiveron EE UU, pois o responsábel legal das inspecións segue sendo Hans Blix. Será tamén iledacordo coa sua guerra en Iraque.
Só a responsabilidade dos governantes dos gal, e politicamente inadmisíbel, toda pretenEstados da Unión contrários á decisión unila- sión de administraren como ocupantes o peteral de guerra dos EE UU pode evitar que res- tróleo de Iraque sen unha resolución do Conposten con dureza ás ofensas de quen os acu- sello de Seguranza que anule ou mude o visaba de ser defensores da tirania de Hussein. xente programa petróIeo-por-alimentos. CanHai que pensar que só hai catro anos, cando do, ridiculamente oufano, foi recebido de nogaseaban a kurdos, aquí se recibía a membros vo por Bush, defendeu o seu apoio á guerra
do Governo de Iraque. A consecución de fun- cun argumento sobre o terrorismo desmesurados para remediar a catástrofe do Prestige, pa- do e deshonesto, pois a inclusión de Herri Bara a Política Agrícola Común ou para manter tasuna nunha lista de terroristas non pode xusa política de coesión, que afecta directamente tificar unha guerra inhumana que pola sua
a Galiza, non vai depender do aliado Blair cruel dimensión conmoveu o mundo inteiro.
–cuxo Governo pediu a supresión de feito dos Tenta, en todo o caso, que a sociedade se esFundos Estruturais e de Coesión destinados ao queza dunha guerra inxusta e inecesária, que
Estado español– senón da existéncia dunha só foi instrumento ao servizo dunha vinganza
Unión política e social, contando particular- cega e irracional e da demostración do poder
mente co apoio dos Estados por el acusados. dunha potencia militarista, dun imperio –non
Veremos con quen se alia se o euro lle dispu- só por iso– declinante. Un esquecimento imta ao dólar o papel de moeda dos intercambios posíbel, porque a visión dos seres humanos,
mundiais do petróleo. Remedando a Blair no nenos e nenas, mutilados e mortos, como taseu argumento falaz sobre a defensa, ¿dirá que mén a imaxe do caos, ficarán para sempre na
Europa non aceptará unha moeda que vaia en memória do noso tempo. Ainda non comprendeu que a guerra foi curta pero que a postguecontra dos EE UU?
Iluso cualifica de Estados irrelevantes e rra será moi longa. Tamén para el. ♦
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Afganistán en
democracia
G. LUCA DE TENA

O

primeiro obxectivo da
ocupación do Afganistán é a guerra contra a
banda terrorista de Ben
Laden, causante do crime dos
rañaceos. Por esta razón
permanecen no país nove mil
soldados norteamericanos.
Washington apoia oficialmente a consolidación do Estado afgán e por iso espalla
polas montañas o retrato autorizado de Hamid Karzai, o
xefe do Goberno de
transición, pero na realidade
quen manda é o cuartel xeral
das forzas de ocupación.
Como despois de vintecinco anos de guerra o país está
arrasado, o xefe do cuartel explica ao xefe do Estado Provisional que para evitar o regreso
dos talibáns de Ben Laden, os
obxectivos militares deben primar sobre os da reconstrución.
Tanto os nove mil soldados
dos Estados Unidos coma os
4.800 da forza multinacional,
que se encarga de Kabul ás ordes do exército de ocupación,
decláranse obrigados a pactar,
en nome da pacificación, cos
caciques locais.
Pero estas unidades básicas de poder, que nunca
foran desarmadas, non admiten a autoridade do home do
retrato. George W. Bush pode falar no Congreso do
Afganistán democrático pero
na realidade mantén un exército que evita a construción
da independencia afgana. O
seu único aliado é a división
territorial que realiza
mediante o suborno dos pacificadores (armados) locais.
O caos que resulta deste
sistema parécese
enormemente ao dos
talibáns. Nada raro se
lembramos que o odiado réxime anterior se instalara
gracias a intervención norteamericana e a compra das
unidades básicas territoriais
de acumulación de armas.
O poderoso sistema de cámaras de Occidente, tan preciso que pode debullar as mil
partes do segundo no que se
produce un penalti, non vai
preguntar aos afgáns o que
pensan. Se o fixesen, terían
respostas coma os dos habitantes de Vaxed Baha, na extrema
con Tadhiquistán, que agora
deben ir moito máis lonxe en
procura da auga porque as
bombas liberadoras de uranio
deixaron perdidas as fontes.
Tamén poderían filmar a
espectacular extensión do cultivo do papaver somniferun,
do que se tira o opio (e a morfina e a heroína) ¿Non era esta
praga o segundo obxectivo básico da intervención?
O Pentágono non quer participar nunha forza de paz multinacional para Afganistán, a
última proposta do Consello de
Seguridade. Prefire que os Estados do mundo paguen tropas
norteamericanas segundo este
modelo de intervención que é
o mesmo que agora se anuncia
para o Iraq democrático.♦
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Atentados en Marrocos, Turquía e Israel

A campaña contra o terrorismo aumenta a inseguridade
CÉSAR LORENZO GIL
Os atentados de Marrocos, Israel e Turquía supoñen o primeiro indicio
de xeralización do conflito contra o Irak e Palestina. A primeira consecuencia da guerra contra o Irak é o aumento da inseguridade no planeta. Nos EE UU, a alerta antiterrorista xa se declarou permanente.
Para os gobernos invasores do
Irak, a cadea de atentados pouco
ten a ver coa agresión contra este país árabe. Foi o propio José
María Aznar quen considerou
frívolas as declaracións de José
Luis Rodríguez Zapatero que enlazaban o brutal atentado suicida
de Casablanca (Marrocos) coa
postura española na invasión do
Irak. Algúns medios de comunicación restáronlle importancia
ao feito de que os obxectivos do
ataque foran un centro español e
outro israelita. “Eran locais onde
se xogaba ao bingo e onde se
servía alcol”, explicaba o diario
madrileño El País, “dúas actividades moi perseguidas polo Islam.”
En Turquía, unha muller fixo
estourar un artefacto dentro dunha
cafetería de Ankara. As primeiras
investigacións falan de que puido
adiantarse a detonación, polo que
fica a dúbida de qué instalación
era o destino do ataque. Aínda que
neste país a represión policial sobre os grupos fundamentalistas
violentos foi enorme nos últimos
anos, a forte oposición á participación turca na guerra podería
mobilizar novamente unha fronte
armada interna.
A situación en Palestina tórnase preocupante e adquire matices diferenciados das do resto do
Islam. A reanudación das conversas de paz quedaron truncadas logo dos atentados suicidas en diferentes cidades israelitas. A estratexia kamikaze practicada polos
grupos palestinos é, moitas ve-

ces, consecuencia da soberbia do
goberno de Ariel Sharon. A conquista de Bagdad ocasionou unha
fractura social entre os palestinos
de graves consecuencias.
Paralelamente, os independentistas chechenos manteñen o
pulso contra Rusia. Igual que nos
demais casos, Chechenia tamén se
lanzou á guerra suicida. Se o nacemento do conflito tivo pais e
obxectivos ben alleos a un problema soamente étnico, a forte represión e as baixas dunha guerra que
xa dura unha década, crea unha
rede do odio e da desesperación
que fai fructificar a violencia. Tal
e como se explican as orixes dos
suicidas marroquís, a xuventude
árabe, incapaz de proxectar a súa
propia vida e o futuro do seu pobo, maniatado por Ocidente, prefire inmolarse pola fe a soportar
un xugo que medra día a día.
Os gaños da ameaza
Os estadounidenses viven en alerta de cores desde o 11-S. Dependendo do grao de popularidade de
George Bush ou os problemas inherentes á súa xestión, a CIA e o
Superministerio do Interior fan
balanzar do laranxa ao vermello
ou viceversa. En todos os casos
nos que o goberno norteamericano avisou da inminencia dun
atentado terrorista, ningún dos
moitos corpos policiais encargados de desmontar calquera conspiración puideron demostrar que
esa ameaza existira realmente.
É máis, os que sufriron as

O argumento civilizatorio estivo practicamente ausente na segunda guerra do
Golfo. Nin entre os pretextos nin entre os
motivos principais da guerra contra Iraq
asomou en tempo algún o feito islámico.
Non así na posguerra, onde se aventura
como unha das claves indispensables para garantir a estabilidade política interna.
Aos poucos días de consumarse a vitoria das forzas anglonorteamericanas,
milleiros de xiís marchaban cara a cidade sagrada de Kerbala para facer unha
poderosa demostración de forza. O regreso de Irán do líder relixioso, aiatolá
Mohammed Baqr al-Hakim, que encabeza un dos principais grupos contrarios a
Sadam e á invasión, foi celebrado por
milleiros de seguidores coas consignas
de “Sí,si, Islam... Sí, si, Hakim”. Mentres
moitos analistas aventuran xa choques
inevitábeis cos sunnitas, as mulleres e o
Iraq laico, Hakim, nas súas primeiras intervencións, sabedor dos medos que convoca, pon o acento en que a “máxima
prioridade é recuperar a independencia”.
Ingmar Karlsson, director de Planificación Política no Ministerio de Asuntos
exteriores de Suecia, dicía en 1994, a propósito dunha crítica ao artigo de Huntington publicado en Foreign Affairs, que “o
islam é un magma, un depósito que conten conceptos e ideas totalmente dispares... é un fenómeno da sociedade, máis
que un elemento estratéxico da xeopolítica”. De feito, cando a I Guerra do Golfo,
Sadam non xustificou o seu ataque a Ku-

O atentado de Casablanca ocasionou 41 mortos, tres deles españois.

consecuencias foron os cidadáns,
maioritariamente estranxeiros,
que están a ver reducidos os seus
dereitos civís, tal e como denuncian a cotío as organizacións que
se adican á súa defensa en toda a
Unión. O medo ao terrorismo parece que xustifica calquera medida realizada polo gabinete do presidente George Bush. O presidente goberna desde Washington con
retórica e economía de guerra.
Todos os erros da súa xestión,
desde a suba do déficit público á
falta de perspectivas de futuro en

moitos sectores industriais do país acaban tapados por unha “unidade contra o mal” que está a facer de ouro os sectores militares e
moitas empresas de seguridade
privada, xestionadas indirectamente por firmas patrocinadoras
do Partido Republicano, xa con
experiencia na dirección de presidios privados, por exemplo.
O actual estado de alarma
“nacional” chega xustamente
despois dos atentados de Riad, o
peche da embaixada estadounidense nesa capital e a publica-

Aquí fóra

Hakin Huntington
XULIO RÍOS
wait con argumentos relixiosos ata des- civilizacións, é patente a mostra da manipois do suceso, e foi expulsado por unha pulación política dos elementos emociocoalición que incluía a Arabia Saudí, Tur- nais das culturas, relixións incluídas.
quía, Exipto e, daquela, Siria. A familia
O Presidente Bush está convencido de
real saudí, entón, incluso mobilizou ás au- que as raíces do terrorismo atópanse nas
toridades islámicas para que proclamasen sociedades subdesenvolvidas, enfermas e
nunha “fatwa” que o
corruptas do Medio
feito de que os soldaOriente. Cómpre dentre
os
ideólogos
dos paganos nortearrubar eses réximes e
mericanos estiveran
transformar as súas
deste conflito
defendendo A Meca,
sociedades. A guerra
non contradicía as encontra Iraq é a primeihai quen pensa que
sinanzas do Corán. Os
ra etapa dun proceso
as diferencias entre
intereses dos estados,
que afectará a toda a
tamén no mundo árarexión. Bush está pera
cultura
occidental
e
be, prevalecen sobre a
suadido de que a loita
esfera relixiosa.
contra o terrorismo é
a islámica só se
Se Sadam chamaunha especie de cruba á guerra santa era
zada que un decreto
solucionan a través
para obter o apoio da
celestial lle encomenda
forza”
opinión pública mudou de pilotar contra o
sulmana e amparar
eixe do mal. O polo
unha estratexia bélica
principal deste eixe
que persigue finalidades políticas concre- está no Medio Oriente, no islam retrógratas. Cando Bush apela a Deus nos seus do. Poida que entre os principais ideólogos
discursos non se separa do mesmo guión, deste conflito haxa quen pense en clave ciengadindo as finalidades económicas ás vilizatoria, que as diferencias entre a culpolíticas. En ambos os dous casos, lonxe tura occidental e a islámica non poden solde estar ante a evidencia dun choque entre ventarse se non é a través da forza, some-
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ción de varios informes que critican a pasividade dos ocupantes
de Bagdad ante o saco constante
das súas riquezas e a incapacidade económica de reconstruír o
país sen o investimento dos países que se opuxeron á guerra.
Contodo, Bush podería colocarlle un gol á comunidade internacional se consegue o fin do bloqueo ao Irak nas Nacións Unidas
–con apoio francés– sen aínda
ter fixado un calendario político
para o país árabe, na práctica colonia ocupada polos EE UU e os

téndoas. Soamente dese xeito sería posíbel
conquistar a seguridade anhelada, asegurando a hexemonía pola vía das armas,
“civilizando” a golpe de canon e brandindo a espada dun cristianismo intolerante.
Pero non existen diferencias irreductíbeis entre as civilizacións. William
Pfaff fai fincapé na perigosidade de converter as inevitábeis diferencias e rivalidades morais entre civilizacións nunha
estratexia política, ao dar a estas contendas un carácter irreversíbel e irreductíbel. A cultura é unha variábel da política
exterior e de seguridade, pero non para
pasar do extremo de non ser considerada
a penas a ser o seu eixe central.
É un feito que hai civilizacións, conxuntos e subgrupos culturais con visións do
mundo diferentes, pero é necesario buscar
fórmulas de convivencia e cooperación antes de asegurar que os outros son unha ameaza. Os milleiros de persoas que se manifestaron contra a guerra en todo o mundo eran
tamén unha expresión de solidariedade cos
cidadáns árabes, non por cuestións relixiosas, senón por ser vítimas da insultante prepotencia duns agresores que non admiten
matices a esa certeza de que conseguimos
dar coa fórmula para dirixir a economía
(propiedade privada e mercado), a vida política (democracia) e a sociedade (liberdade
individual), como sinalou Samir Amin.♦
XULIO RÍOS é director do Instituto Galego
de Análise e Documentación Internacional
(IGADI), www.igadi.org
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Ricardo Antunes

‘Lula quere aprobar a reforma social
á que sempre se opuxera
CÉSAR LORENZO GIL

O sociólogo brasileiro Ricardo Antunes converteuse
nunha referencia mundial na reflexión sobre as relacións laborais. Agora aparece en galego ¿Adeus ao tra¿Podémoslle dicir adeus ao ción. Puxeron as bombas e os
traballadores (soldados) e tan
traballo?
Non podemos. O que o meu pronto invadiron o Irak comezalibro tenta demostrar é que desde ron a poxa para ver quén reconso 1970 ata hoxe houbo grandes truía o país. Os custos de todo o
mudanzas no mundo do traballo. proceso pagárono os iraquís co
Ata aquel ano, o capitalismo es- seu sangue e co seu petróleo.
O que antes se chamaba
truturouse na base da industria
taylorista de traballadores fixos. proletariado hoxe é sociedade
Mais a partir desa data, por culpa de consumidores
Non estou de acordo con esa
de moitos cambios tecnolóxicos,
políticos e ideolóxicos, entre ou- denominación. A nosa sociedade
tros, as relacións laborais sufriron xa non ten proletarios, máis ben
é un sistema no
unha revolución.
que as persoas
Moitos teóricos,
traballan e consomaioritariamente
oxe,
men nunha eneuropeos, adiantágranaxe definida
ronse a dicir que
chegara á fin do a empresa que máis polo capitalismo.
Consumimos o
traballo. Eu coido empregados ten
centro comercial,
que debemos obos medios de coservar o mundo nos EE UU é
municación, os
coma unha globaparques temátilidade para nos a Manpower,
cos… Cando non
decatar de que o adicada ao traballo
traballamos, seque en realidade
guimos a produpasou foi que a temporal”
cir beneficios paclase traballadora
ra as grandes emhoxe é máis compresas. Non exisplexa e heteroxéte unha relación
nea. Hoxendía hai
entre a produción
máis traballadoe a utilidade: canres, non como
proletarios industriais pero si co- do compro unha roupa, o sistema
mo operarios temporais ou a tem- esíxeme que a renove axiña, que
siga consumindo, nun círculo inpo parcial.
¿Os traballadores viven pe- findo.
or hoxe do que hai trinta anos?
Están ao servicio do capitalis- Sindicatos vivos
mo como motor, polo que as empresas precisan da man de obra ¿No seu libro fálase de que os
superexplotada para poderen sindicatos tradicionais entracompetir nun mundo no que os ron en crise. Cales son os camprodutos poden viaxar libremen- bios necesarios para adaptalos
te de norte a sur. Só que o siste- á realidade?
ma combina esa multifuncionaliAs centrais de traballadores
dade dos obreiros –un traballador clásicas estaban pensadas para
fai moitas cousas ao mesmo tem- un formato de empresa fordista,
po– e alta tecnoloxía que, curio- é dicir, vertical, con control absamente, impón unhas xornadas soluto sobre toda a produción,
de traballo máis longas.
con traballadores fixos e un
¿Traballo igual a explota- grande volume de empregados.
ción capitalista?
Por exemplo, a Volkswagen do
O traballo trascende o propio Brasil chegou a ter 44.000 asalasistema. Posibelmente, nunha riados. Ao se impoñer o toyotissociedade alternativa, os traba- mo, cunha produción subcontralladores deberían seguir existin- tada, na que a empresa só ten
do, mais facendo cousas útiles, unha estrutura básica e se alicheas de sentido. A nosa socieda- menta doutras empresas auxiliade é destrutiva: ten a necesidade res, con traballadores discontiinsana de que os individuos consuman sen parar. Pouco importa
que ese consumo sexa útil ou
non, o fundamental é vender, sexa cal sexa o produto. A industria
¿É o Foro Social Mundial un
bélica sabe que non é útil para o
sistema válido para reconsdesenvolvemento humano; os
truír un mundo diferente ao
McDonalds son conscientes de
capitalista?
que as súas comidas son pésimas
Hai moitos movementos sopero conseguiron dar unha imaciais e cidadáns en todo o munxe aceptada masivamente en todo
que
indican que algo está a
do o mundo.
suceder. Desde a manifestación
¿A guerra do Irak responde Seattle en contra da mundialideu ao modelo de sociedade
zación a Porto Alegre deuse undestrutiva?
ha resposta ao abuso capitalista.
Os EE UU actuaron como
Tamén hai que contar o Moveprodutor de todo o proceso destrutivo ao xeito de gran corpora-

ballo?, un dos seus volumes que denuncian a precariedade dos empregados. Como histórico militante do Partido dos Trabalhadores (PT), tamén garda duras críticas
para o novo presidente do Brasil, Inácio Lula da Silva.

agora manexamos unha tecnoloxía nova, pero o mercado de traballo está sufrindo unha queda
enorme de dignidade. Hai vinte
anos, a empresa que máis xente
empregaba nos EE UU era a General Motors, hoxe é a Manpower, unha transnacional de traballo temporal. É curioso que o
traballo abala entre a perennidade –a incapacidade de desterralo
da nosa sociedade– e a superfecialidade: xa ninguén pode contar con traballar continuamente
sempre. Nese equilibrio é no que
vivimos para crear valor. Tal e
como di Juan José Castillo, as
empresas, para manteren o seu
ritmo de produción just in time
teñen que enfraquecer e expulsar man de obra. O que provoca
isto é un desemprego estructural, que tanto lle afecta ao Xapón, a Alemaña ou ao Canadá.
Ata a China, que ensaia modelos
semellantes aos capitalistas, sofre ese fenómeno.

‘A

Guerra do Irak
respondeu
estritamente ao
sistema capitalista
de produción
destrutiva”

‘H

Cinco meses de Lula

PACO VILABARROS

nuos e unha produción flexíbel,
as regras mudaron. A Volkswagen ten unha planta no estado do
Rio de Janeiro de 1.300 obreiros
dos cales o 90 por cento está
subcontratado. Se as empresas
mudaron, os sindicatos de clase
teñen que comprender a nova
complexidade. O desafío é localizar a nova clase traballadora,

comprendela e darlles resposta
ás súas demandas particulares.
A precarización chega en
Galicia ao 33 por cento. Moitas
empresas practican unha política de discontinuidade amparados na flexibilidade laboral.
Regresamos ao tempo do traballo industrial pretérito nas
condicións laborais. É certo que

Lula enfróntase á súa primeira
crise interna, logo de que varios deputados se negasen a
aprobaren a reforma da seguridade social.
É un grave asunto. Dentro do
PT hai unha corrente moi forte
que está en contra de debilitar a
política social brasileira. Lula
quere aprobar unha lei á que
sempre se opuxo cando estaba
na oposición. O que están a facer os deputados chamados polos medios “radicais” é manteren a súa coherencia.
¿Terá consecuencias para o
presidente este desencontro?
Dentro do PT, de xeito claro
porque a puxa de forzas está 6040 por cento entre os partidarios
de Lula e os que lle recriminan
estes cambios. Mais o que realmente importa é o que pensan
os brasileiros. Estou seguro de
que a resposta nas rúas será a
única maneira de parar a reforma. Se Lula ve que o pobo brasileiro se arrepón á súa política,
non terá máis remedio que dar
volta atrás.♦

‘O socialismo só triunfará se se impón en todo o mundo’
mento dos Sem Terra, do Brasil,
cos zapatistas mexicanos, as folgas en Europa contra a precarización do traballo. Contra o que
cría Jürgen Habermas cando hai
vinte anos dixo que o capitalismo acabara coas loitas sociais,
hoxe en todo o mundo son moitos os que saen á rúa para tentar
frear a destrución do planeta. O
socialismo do século XXI non
suporá unha repetición das revo-

lucións rusa ou chinesa. Se ben
foran feitos grandiosos, hoxe están derrotadas ou agoniando.
Quedou demostrado que o socialismo non pode triunfar nun só
país porque as relacións internacionais acaban por esmagar calquera intento de revolución.
Logo, esta sociedade non
ten remedio posíbel.
En Porto Alegre hai quen
defende a reforma, aínda que eu

considero que a sociedade é
irreformábel. A socialdemocracia demostrouse inútil para
manter o estado de benestar.
Pensar en exportar ese modelo
para Asia, África ou América
Latina cando se está a desmontar en Europa e no Canadá é un
pouco inxenuo. Mais calquera
mudanza que haxa terá que xurdir do diálogo e da autocrítica
moi profunda.♦
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Baixo
sospeita
MANUEL PAMPÍN

S

Un intre do Deportivo-Celta da tempada 2001-02.

Celta e Deportivo contan
cos puntos do duelo para cumpriren os seus obxectivos

Balaídos, capital do estrés
CÉSAR LORENZO GIL
O Celta-Dépor do 24 de maio en Balaídos, pode ser definitivo para saber se son os vigueses ou os coruñeses os que conseguen manterse vivos na loita polos seus particulares obxectivos. Para os celestes, perder significaría perder case que todas as opcións de acabaren cuartos. Os coruñeses dependen
deses tres puntos para continuar na puxa polo título de liga.
Un partido de rivalidade galega
en xornada de reflexión raramente incita ao procesamento
dos anceios democráticos. Máis
ben é a ocasión perfecta para
perder os nervios nunha espiral
de estrés que enlace directamente no rosario de puntos –points e
‘puás’– de Eurovisión. A situación apurada na que célticos e
deportivistas están, por mor das

súas derrotas contra os equipos
valencianos, converte o partido
que enfronta a ámbolos nunha
aposta a todo ou nada para garantir o maior éxito na tempada.
O Celta parece o máis irritado.
A goleada de Vila-Real, as expulsións e a pelexa do adestramento
entre Luccin e Catanha converten a
entidade viguesa no marco perfecto
para que un mestre de ioga vaia

ofrecer os seus servicios. O adestrador Miguel Ángel Lotina terá,
amais, outro problema, achar unha
solución táctica críbel para suplir as
baixas de Mido e o propio Luccin.
O Deportivo parece máis calmo, superadas as loitas de egos
entre o técnico, Javier Irureta, e
algúns futbolistas (Víctor ou Donato, por exemplo). O peor problema dos branquiazuis é a famosa presión dos aspirantes á gloria.
Por primeira vez en moito tempo,
os de Irureta non foron quen de
amarren o liderato e deixárono
fuxir en Riazor e ante un equipo
que estaba en franca decadencia,
un Valencia que agora pode axudarlles aos coruñeses vencendo o

Real Madrid, condenando, ao
mesmo tempo, o Celta.
En canto ao ambiente das
bancadas, mantense a frialdade
que iniciou Lendoiro ao non queren venderlles entradas aos vigueses no partido da primeira volta
na Coruña. O Celta non vetou a
entrada coruñesa pero puxo prezos especiais para as peñas que
viaxen organizadamente. Esta
medida seguramente esparexerá
os afeccionados visitantes por todas as bancadas, nunha práctica
que raramente provoca incidentes
ao racharse o efecto gaiola, ese
impulso colectivo que esixe berrar contra un inimigo sen rostro e
que fica perto pero afastado.♦

eica os antigos incas
mastigaban follas de coca para estaren
fisicamente a tope nos seus ritos e xogos. E os gregos, nas
olimpiadas de hai máis dun
milenio, tomaban brebaxes a
base de ephedra, unha planta
con efectos estimulantes. Estes antecedentes históricos
serven para avalar a teoría de
que ‘feita a lei, feita a
trampa’, o que nestes días cobra singular relevancia. Un
dos mellores atletas españois,
Alberto García, foi ‘cazado’
nun control antidopaxe logo
do mundial de cross de Suíza.
Agora vén o consabido rosario de análises, contra-análises, acusacións, defensas… o
de sempre; pero en definitiva
o que queda é o escándalo para o deporte; un cheiro a
podre para o atletismo, que,
xunto co ciclismo, está xa
desde hai moito tempo no ollo
do furacán. A trastenda destas
durísimas especialidades está
chea de capítulos negros de
dopaxe que salfiren a grandes
figuras da elite.
De Ben Johnson a Carl Lewis; de Jan Ulrich a Marco
Pantani. Non hai inocentes; as
esixencias da alta competición
son enormes, e moitos tentan
rebasar límites artificialmente;
en xogo hai amais da gloria deportiva, contratos
supermillonarios e substanciosos beneficios publicitarios. Pero eles mesmos están acabando
coa galiña dos ovos de ouro; o
ciclismo, por exemplo, está ferido de morte. Algunhas
grandes probas xa non se celebran porque empresas e
transnacionais non lle queren
prestar apoio a un deporte que
se afunde nas súas propias miserias. E ollo porque noutras
modalidades, coma o tenis, parece que tamén funcionan as
‘farmacias’. O que fora
campión de Roland Garros,
Sergi Bruguera, xa denunciou
que é imposíbel que algúns disputen case que todos os torneos
sen doparse, lanzando a pedra
sutilmente contra ex compañeiros coma Moyá ou Ferrero.
¿Lémbranse no esquí alpino do ‘español’ Johann Muehlegg? ¿Na natación de David
Meca? Por non falar do fútbol:
xente como Capello ou Cruyff
xa o manifestaron
repetidamente: a dopaxe no
fútbol sempre existiu e seguirá
existindo. En Francia están
adoptando castigos moi
severos, mesmo de cárcere,
para os ‘condenados’; non sei
se con esa magnitude, pero o
goberno español tamén
debería tomar medidas. Non é
só unha cuestión deportiva; é a
dignidade, o prestixio dun país
o que está en xogo. Se non se
fai, pagarán xustos por
pecadores, os que gañen sempre estarán baixo sospeita.
Cando a xente vexa unha
carreira de atletismo ou
ciclismo, como di un amigo
meu, algún comentará: “mira
eses, seguro que van todos
endrogaos.”♦

Jairo.

Caetano Veloso.

Borobó.

Miguel Anxo Murado.

Análise
do Prestige

Rúas para Borobó
e Pousa Antelo

Caetano e Chico
César en Vigo

‘Pedrón’
para Nunca Máis

Prestige: a catástrofeque despertou a
Galiza? é un novo libro que acaba de
publicar a editorial Candeia. Xosé
Luís Barreiro Rivas, Miguel Anxo
García, Mª Paz García Rubio, X. Ramón Doldán, Miguel Anxo Murado,
Carlos Martínez-Buján e Primitivo
B.González participan neste volume
coordinado por Elías Torres e con imaxes de Roberto Ribao e Manolo Martínez. Xosé Manuel Beiras asina un libro
da colección Breviarios de Laiovento.♦

En Pontecesures inauguráronse o día 16
dúas rúas co nome de dous insignes galeguistas vencellados ao concello, o xornalista Raimundo García Domínguez, Borobó e o presidente da Fundación Castelao,
Avelino Pousa Antelo. Os dous estiveron
presentes na homenaxe nunha sesión na
que tamén se presentou o libro de Borobó
titulado O Cesures de Don Víctor, nun acto no que participaron o alcalde de Pontecesures, Manuel Luís Álvarez, o director
de ANT, Afonso Eiré e o propio autor.♦

O 2 de xullo estará Caetano Veloso en Vigo, no Festival Latino Para Vigo me voy
que nesta cuarta edición contará tamén
coas actuacións de Los de Abajo e Eliades Ochoa e El cuarteto Patria o día 28
de xullo, Trio Mocotó e Chico César estarán o 29, La Cabra Mecánica o 30 e
pecharán Juanes o 1 de agosto. A presencia dos brasileiros Caetano Veloso e Chico César é do máis destacado deste festival que o pasado ano contou coa presencia de Daniela Mercury e Gilberto Gil.♦

A Plataforma Nunca Máis recibiu o pasado domingo 18 en Padrón o premio Pedrón de Ouro pola defensa dos intereses
de Galiza fronte a catástrofe do Prestige.
O neno de Malpica, Jairo Souto e a presidenta das mariscadoras de Cabo de Cruz,
Esther Rivas foron as encargadas de recoller o galardón. Os representantes da plataforma recibiron os aplausos do profesor
de Oxford, Jhon Rutherford que, cando
recolleu o Pedrón de Honra dixo que os
de Nunca Máis eran os merecedores.♦
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Lingua e cine, un debate

Escena da película galega recén estreada Blanca Madison.

espois da semana das Letras, a que se aproxima
será a dos estudios galegos que se darán cita en
Barcelona. En Compostela, en cambio, o Consello convoca unhas xornadas sobre a arquitectura
do grupo de Lisboa. Blanca Madison atópase nas pantallas
con O lapis do carpinteiro, da que chega un primeiro balance: desde a estrea o 25 de bril, 120.000 espectadores,

D

26.000 en Galiza. Caixa Galicia inaugura o almacén da súa
colección na Coruña e aproveita para mostrar a súa última
adquisición, a homenaxe escultórica que Leiro fai aos voluntarios. En Vigo, a galería VGO mostra a última obra de
Darío Álvarez Basso que ten tamén o chapapote e a invasión do mar como motivo. Mentres, en Redondela, os títeres ocupan a vila na celebración do festival internacional.♦
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Espiral Maior publica
a obra poética completa de Avilés
CARME VIDAL
O escritor e editor Miguel Anxo Fernán Vello mestura a alegría
do amigo e o orgullo do editor diante do volume da Obra poética completa de Antón Avilés de Taramancos que ven de publicar na colección Opera Omnia de Espiral Maior. Aos nove títulos publicados polo autor súmanse agora arredor de trinta
composicións dispersas e corenta inéditas que completan a
conta de poemas dun dos máis relevantes autores da nosa literatura. O editor incluíu tamén as súas traducións da Crónica de Saint-John Perse e o Cemiterio mariño, de Paúl Valery.
“Dorme coma un paxaro encol
das ponlas”. Este é o primeiro
verso da obra de Avilés de Taramancos ata agora publicada.
“¡Hai que romper, romper agora!” pecha o libro póstumo do
autor, publicado meses despois
da súa morte. Desde As moradías do vento (1955) ata Última fuxida a Harar (1992), nove son os títulos dos conxuntos
de poemas que saíron publicados co nome de Antón Avilés
de Taramancos, algúns publicados en libros individuais e
outros agrupados como no caso
de O tempo no espello (1982).
Agora a editorial Espiral Maior
reuniu toda a súa obra poética e
non só a publicada en volume
senón tamén as composicións
dispersas e inéditas de xeito
que conforman o que para Miguel Anxo Fernán Vello, depositario do legado poético de
Avilés, supón a obra completa
do autor ao que este ano se lle dedicou o Día das Letras Galegas.
Antón Avilés de Taramancos
empatou de forma singular cos
poetas da chamada xeración dos
80. Miguel Anxo Fernán Vello
edita o seu libro póstumo e recibe tamén a encomenda de coidar
literariamente da súa obra. Avilés
sela esta relación literaria e amistosa dedicándolle o que sería o
seu derradeiro libro. “O autor dedica este libro a Miguel Anxo

Fernán-Vello, que é como pasar
un facho de man en man” estampa o escritor no comezo de Última fuxida a Harar. Dalgunha
maneira, o editor ten agora a sensación de ter collido o facho e
alumeado. “Para min é como se a
misión estivese cumprida. O proxecto de reunir a obra era algo do
que xa falaramos en vida de Avilés. Daquela estableceramos recuperar dispersos que el sancionara e publicar unha serie de inéditos. Agora a obra, infelizmente
pola súa morte, é completa” afirma Miguel Anxo Fernán Vello.
Por iso, fronte ao prurito de editor defende que o volume agora
publicado sigue os dictados do
propio Avilés e non hai nel nin un
poema que o autor desbotara nin
fora queda ningún que cos anos
asumira como propio.
Cunha década enriba xúntase en Miguel Anxo Fernán
Vello a sensación afectiva de
ter feito o que debía e tamén o
“lexítimo orgullo” por ter sido
o editor de obra tan valiosa.
“Publícase co tratamento dos
grandes, como a obra completa
dos nomes fundamentais da literatura porque Avilés é iso para nós. Ao incorporar os poemas inéditos péchase o círculo
de coñecemento dunha obra de
tan grande calidade” defende
Fernán Vello mentres se refire
a Ópera Omnia como a colec-

Manuscritos en cartafoles

Antón Avilés de Taramancos.

ción que, dalgún xeito, quere
“dedicarse á edición das grades
obras da poesía nacional galega coa súa fixación definitiva”.
Non pode o editor falar desta
obra completa do amigo sen se
referir ao tempo compartido, a
súa vida a á rápida morte. Entende agora Fernán Vello que no
transcorrer vital de Avilés déronse algúns dolorosos fracasos.
Non en canto a creación poética,
desa beira o escritor estaba salvado porque tiña conciencia da súa
propia obra. Cando Fernán Vello
fala de fracasos por esas fuxidas
obrigadas, unha delas a marcha a
Colombia, a outra, a morte que o
había de atopar nun momento de
fervor poético, na construción

A.N.T.

dunha obra que el sabía que non
podería continuar. “Toma a Rimbaud como símbolo da fuxida do
poeta, da súa derradeira fuxida
porque fracasa nese empeño,
porque a morte impídelle continuar, desenvolver o seu proxecto
vital” di o editor. “Sempre tiven
claro que a súa é unha altísima
obra poética, un autor inmenso.
Era un home afervoado e non só
o que se refire a súa obra senón
tamén no seu quefacer habitual, o
seu traballo como concelleiro de
cultura, por exemplo, foi impresionante, unha verdadeira revolución en Noia e tamén por iso desatendeu a súa obra persoal, na
entrega polo ben común” engade
Fernán Vello.

Os inéditos que se inclúen no
volume pertencen fundamentalmente a cartafoles que Avilés
gardou coa encomenda da súa
posterior publicación. Algúns
deles están escritos en Colombia pero boa parte pertencen aos
anos oitenta xa de regreso á terra. Hai composicións de circunstancias nas que o poeta reacciona con marcado carácter
político e outros de clara vontade amorosa, como tantos de
Avilés. “Algúns deles fantásticos que completan a súa rica
obra” apunta o editor. Xunta
eles, os dispersos, aquelas creacións publicadas nos máis diversos soportes, escritas para
xornais, revistas ou homenaxes.
A última para o Especial Mocidade de Galiza Nova en Nadal
de 1991. “¡Iso de non ter límites! Ser ave, / ser cantiga, ser
pranto, ser combate, /ser esa
permanencia que nos leva/ como un río no tempo ate a vitoria” di a última estrofa.
O volume leva un limiar
de Xosé Mª Álvarez Cáccamo, tamén poeta e amigo do
escritor e ademais biógrafo e
un dos maiores coñecedores
da súa obra. “Na obra enteira
de Antón Avilés de Taramancos vive case completo un home que percorre as rotas diversas do seu propio labirinto
interior mentres alumea a escuridade universal con fachos
hermenéuticos que non pretenden entregar luz de espello,
figuración e semellanza, senón erixir unha pregunta incesante” escribe Cáccamo no
texto introdutorio á obra poética definitiva de Avilés de Taramancos.♦

A Academia homenaxea ao poeta en Noia
Xosé Ramón Barreiro destaca o seu compromiso social
C.V.
Na conmemoración deste Día
das Letras Galegas non pasou
desapercibido o feito de que, si o
autor vivira, había de recitar con
forza o que foi o seu último poema publicado. O verso “¡Hai
que romper, romper agora!” que
pecha o poema “Fusquenlla”
publicado no remate do seu libro póstumo foi o máis repetido
e un dos que o mentou foi o presidente da Academia, Xosé Ramón Barreiro, na sesión extraordinaria que a institución celebrou en Noia o día 17 de maio.
Non quedaron lugares baleiros no Coliseo Noela de Noia no
que a Academia celebrou a sesión extraordinaria do Día das
Letras Galegas. Autoridades, escritores, familiares pero, en especial, moitos viciños e amigos
de Avilés de Taramancos que

participaron nunha das máis intensas edicións desta festa. O escritor morreu novo e a Academia
só esperou os dez anos precisos
para conmemoralo co cal boa
parte dos asistentes ao acto coñeceran e trataran ao autor da solemne conmemoración. A muller
Sofía Baquero, os seus fillos aínda mozos e os irmáns de indubidábel semellanza co escritor
ocupaban as primeiras filas.
Amigos como o escritor Manuel
Álvarez Torneiro, a súa biógrafa
Dolores Arxóns ou a poeta Ana
Romaní formaban parte tamén
do auditorio.
Se en todas as edicións a
Academia designa aos numerarios que máis relación teñen
coa figura homenaxeada para
participar no acto, desta volta
foron os poetas os que tomaron
o protagonismo. O primeiro

deles o seu grande amigo e animador da obra de Avilés, Salvador García Bodaño que fixo
un percorrido pola súa biografía con episodios que só se poden coñecer desde esa proximidade. Partiu García Bodaño da
aldea de Taramancos porque,
como dixo, “A vida e a obra de
Antón Avilés atópanse notabelmente próximas” e destacou a
“asombrosa capacidade de literaturizar os acontecementos vitais” que o escritor tiña. Percorreu unha a unha as súas etapas
vitais como cronista de primeira liña e non pasou por alto o
fondo compromiso que o fixo
no regreso a Galiza “integrarse
no proceso de construcción política e cultural da súa patria”
para o que lembrou algúns dos
seus múltiples proxectos no
“incansábel traballo como con-

celleiro de cultura” en Noia.
Dúas poetas e académicas evocaron a riqueza literaria de
Avilés. Para Luz Pozo a súa é
unha “poesía de signo inaugural, nova, paradisíaca, edénica”. En palabras de Xohana
Torres, Avilés fixo “da poesía
exercicio de amor e liberdade,
por onde navegou a súa existencia” e a súa obra “ensalza
calquera cultura” porque “camiña co alento firme dos grandes autores”.
Pechou o acto o presidente
da Academia, Xosé Ramón Barreiro quen no seu discurso partiu do “compromiso social e radical” do escritor. Dixo que Avilés desenvolvera unha interpretación en clave dialéctica da historia do país, “unha Galiza que
nunca chegou a tempo ás grandes citas históricas, e xa era ho-

ra de que chegase”. Para Barreiro, Avilés quixo “poñer a punto
o corazón desta Galiza que lle
doía” e “viviu coa utopía de o
facer posíbel”. Rematou dicindo
que o escritor morrera sen ver
cumprida a súa utopía e puxo fin
as súas palabras co verso “¡Hai
que romper, romper agora!”, o
mesmo que se podía ler na pancarta do concello de Noia no que
el traballou durante anos.
Durante toda a fin de semana celebráronse actos en numerosas localidades, en Barcelona
a Plataforma Nunca Máis organizou recitais poéticos e representacións, en Compostela colocouse unha placa en lembranza de Avilés e en Sarria puxéronse as primeiras árbores
do que será o Bosque das Letras e para iso recibiron presas
de terra de Noia.♦
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Obras
queimadas
RAMIRO FONTE

L

endo o fermoso libro de
Alberto Mangel Unha
historia da lectura reatopeime co exemplo das obras
queimadas. Por certo, que
Mangel traballou por horas,
de mociño, como lector do cego Jorge Luis Borges, a saber,
que obstenta o privilexio de
ter sido os ollos dun dos máis
grandes lectores do século
XX. Un grande escritor é
alguén que aprende a ler e a
escribir ós demais: qué simple
e qué difícil é conseguir isto.
Ó conto. Franz Kafka fai
testamento das súas obras, ordenándolle ó seu amigo Max
Brod que as queime. Gracias a
que Brod non someteu aqueles inéditos ó xuízo do lume,
existe a obra de Kafka, tal como a coñecemos.
No Quixote, o crego e o
barbeiro queimaban libros. Os
nazis queimaron libros. Nos
nosos días arde a biblioteca de
Bagdad. O libro, documento
de cultura por excelencia,
achégase ás chamas. Seica a
Malcolm Lowry lle ardeu o
manuscrito de Baixo o volcán.
Reescribiuno. E volveulle
arder. Aquela novela era tan
necesaria para o conradiano e
etílico cónsul que a salvou
dos seus infernos interiores.
Dúas veces. Intúo que este último é un exemplo extremo,
pero toda obra verdadeira deixar ver aquelas que o escritor
destruíu. Un debería intentar
escribir aquelas obras que os
seus autores de referencia non
tiveron tempo de escribir ou,
simplemente, fracasaron
nelas.
E de súpeto o azar pon
diante dos meus ollos unha
historia paralela. Atopeina no
libro do meu paisano Couceiro Freijomil, El idioma gallego, excelente, ponderada e unha miga controvertida historia
da nosa lingua e da nosa
literatura, publicada no ano
1935. Como os estudios de
Carré Aldao, pertence a ese tipo de obras que hoxe arden
no lume da ignorancia, do esquecemento, da desidia dos
nosos actuais lectores patrios,
grandes homes de grande cultura e, máis aínda, de grande
proveito. Couceiro sempre estivo en contra da acumulación
sectaria de poder do grupo
Nós, e a favor daqueles traballadores incansables da escola
coruñesa. Unha desgracia coma outra calquera. En El idioma gallego atópome cos
títulos das obras inéditas que
Rosalía, pouco antes de
morrer, mandou queimar. Romana, proverbio, Cuentos extraños, un volume e Historia
de mi abuelo, outro volume.
Cito ó pé da letra. Nunca
saberemos se, de chegaren a
nós, modificarían a
percepción que temos da obra
da nosa poeta. É un enigma
sen resolución. Como no fondo é esta mesma prosa exemplar unha suma de enigmas
que me concernen.♦

Cento cincuenta especialistas no Congreso
de Estudios Galegos en Barcelona
C.V.
Dos días 28 a 31 de maio celebrarase en Barcelona o VII Congreso Internacional de Estudios Galegos nos que intervirán mais de
cento cincuenta especialistas. “Mulleres en Galicia” e “Galicia e
os outros pobos da Península” son os dous grandes temas arredor
dos que xirará este encontro organizado pola Asociación Internacional de Estudios Galegos e a Universidade de Barcelona. O
presidente catalán, Jordi Pujol, inaugurará o congreso no que
tamén se celebrará unha homenaxe a Xoán González Millán.
O medievalista italiano Giuseppe Tavani e o profesor Basilio
Losada porán o inicio académico
en Barcelona ao Congreso Internacional de Estudios Galegos
que por vez primeira se celebra a
proposta dunha universidade da
península. Corenta e dúas universidades estarán representadas
no encontro a través dos 139 participantes con comunicación e os
13 investigadores convidados ás
catro sesións plenarias que inclúe o apertado programa do
congreso. Entre os conferenciantes atópanse Xosé Ramón Barreiro, Ramón Villares, Víctor
Freixanes, Emilio Ucelay da Cal
ou Manuel González que intervirán na mesa titulada “Galicia e
os outros pobos da Península”.
Margarita Ledo, Beatriz Suárez
Brionés, María Ruído, Elena Losada e Pilar Cagiao son as convidadas para o debate “Mulleres en
Galicia”. No marco do congreso
celebrarase a primeira homenaxe
pública ao investigador Xoán
González-Millán, membro e expresidente da Asociación Internacional de Estudios Galegos finado no pasado inverno. Na homenaxe participarán Rosario
Álvarez, Camiño Noia, Arturo
Casas, Helena González e Víctor
Fuentes.

O de Barcelona será o primeiro congreso que a AIEG celebre na península despois de que a
anterior tivera lugar na Universidade de La Habana no ano 2000.
Desde o comité organizador desenvolveron un especial esforzo
por implicar a especialistas cataláns que son, co programa pechado, un 25% dos participantes.
Para a profesora Helena
González, membro do comité
organizador, o congreso proponse, como en anteriores edicións,
“dar a coñecer a investigación
galega e non a Galiza exótica senón a que se coñece a si mesma
e esperta tamén o interese de
moitos investigadores”. Un dos
obxectivos do encontro de Barcelona é “contaxiar aos cataláns
o desexo por investigar e supón
ademais tratar dous temas que
en Galiza están pouco desenvolvidos como o das mulleres ou as
relacións cos outros pobos da
Península”. Estes grandes eixos
do congreso analizaranse por especialistas de distintas áreas de
coñecemento xa que van participar investigadores de literatura,
lingüística, antropoloxía, historia ou arte, entre outras disciplinas. “O congreso representa a
dignificación dos galegos, o galego e Galiza en Cataluña, onde

Basilio Losada, escritor, tradutor e difusor do galego en Cataluña.

a presencia empresarial e de
emigrantes é importante pero esta será outra forma de presentarnos, lonxe das ideas feitas arredor do noso país” apunta Helena
González. No marco do congreso realizarase a Asemblea da
asociación na que se elixirá a
Xunta Directiva para o próximo
trienio e se decidirá tamén a
candidatura da Universidade na
que se celebre o vindeiro congreso. A exposición “Art i
memòria” con fondos do Museu
Carlos Maside na Galería Sargadelos e unha mostra de traduc-

cións literarias ao catalán na Biblioteca Xeral da Universidade
de Barcelona son dúas das actividades que se celebrarán de
xeito paralelo ao congreso.
Entre os participantes do
congreso atópanse María do
Cebreiro, Xosé A. Neira Cruz,
Antoni Rosell, Mónica Góñez,
Elías Torres, Inma López Silva,
Silvia Bermúdez, Mª Xosé Lama, Antón Baamonde, Gabriel
Rei-Doval, Benigno Fernández, Mari Álvarez-Lires, Carme Fernández Pérez-Sanjulián
ou Xosé Luís Regueira.♦

Suso de Toro e
Manuel Rivas en La Caixa
O 30 e 31 de maio a Fundación
La Caixa celebra en Barcelona
as Xornadas sobre a oralidade
cun programa no que ten especial destaque a presencia galega.
No ciclo participarán Suso de

Toro, Manuel Rivas, Xurxo
Souto, Antonio Duran “Morris”,
Cándido Pazó e Carlos Blanco
que ocuparán boa parte das sesións das dúas xornadas que se
organizan en CaixaForum.♦
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Documentos
do Estatuto

¿Teñen algo
que dicirse un okupa e un xubilado?
Unai Elorriaga describe con excepcional naturalidade
unha relación interxeneracional
Título: Un tranvía cara a SP.
Autor: Unai Elorriaga. Versión galega de

Ramón Loureiro.
Edita: Galaxia.

Un tranvía cara a SP é unha novela ou unha antinovela. Para
quen estime como novela aquela que conta unha historia estruturada segundo pautas máis ou
menos clásicas, será unha O fino
antinovela ou humor, a
algo moi pródelicadeza
ximo. Porque
a historia que e a sensibilise conta é re- dade
almente míni- destacan na
ma. Se é que narración.
hai unha historia. Porque para haber unha historia ten que
haber un narrador, pero ¿quen é
o narrador aquí? Aparentemente
é un narrador omnisciente, polo
menos é o que comeza, pero logo van introducíndose as voces
das personaxes principais e é
unha personaxe quen remata a
novela, ademais ambas voces
sintonizan, armonizan, moi ben.
O narrador creado por Unai
Elorriaga demostra moitísimo
interese na mensura (obsesivamente, sobre todo se ten que ver
coa aritmética) e, moitas veces,
moi pouco en relatar. Admitindo que si, que hai historia, esta é
a de un ancián (Lucas) que cando é dado de alta no hospital
volve á casa coa súa irmá (María) e atopa que nela habita un
okupa (Marcos) pero, lonxe de
botalo, intégrano na súa vida,
logo, o okupa coñecerá unha
moza (Roma) e namóranse un

Unai Elorriaga.

do outro. E pouco máis, ademais das lembranzas e o acontecer cotián, só unha cousa ten
importancia, a afección por escribir que permite intercalar as
súas voces coma se fosen fragmentos de diarios.
Pero esa é só unha primeira
destrucción do concepto clásico
da novela. O lector axiña percibirá que non hai ningún tipo de
funcionalidade detrás do feito
de que se presente en oito capítulos, agás a axuda que faga levadeira a lectura (e, posibelmente, tamén á escrita). O clásico esquema presentación-desenvolvemento-conclusión
chega a tal punto de ruptura que
é ben difícil saber ata onde chegan os dous primeiros (conclusión non existe) ou inclusive se
hai lugar para os dous. Cada un
dos capítulos está construído de

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. MENINO MORREU.
Luís García Mañá.
Xerais.

1. OS PARTIDOS POLÍTICOS
EN GALICIA.
Xosé M. Rivera (Coord.).
Xerais.

2. RESISTENCIA.
Rosa Aneiros.
Xerais.
3. TRECE BADALADAS.
Suso de Toro.
Xerais.
4. A ESTRAÑA ESTRELA.
Xabier López Rodríguez.
Galaxia.
5. POLOS FILLOS DOS FILLOS.
Xosé Manuel Sarille.
Candeia.

2. NUNCA MÁIS.
GALIZA Á INTEMPERIE.
Suso de Toro.
Xerais.
3. A REBELIÓN MUNICIPAL.
Xoaquín Álvarez Corbacho.
Xerais.
4. O PACTO GALEGO NA
CONSTRUCCIÓN DE ESPAÑA.
Manuel Veiga.
A Nosa Terra.
5. ANTÓN AVILÉS.
UN FRANCOTIRADOR
DA FERMOSURA.
Aurora Marco.
Toxosoutos.

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

forma fragmentaria, sendo propia dos fragmentos unha orde
secuencial baixo mínimos, admitindo que exista algunha,
porque os agrupamentos “o día
en si”, “cando o día é empeza a
deixar de ser día” ou “cando o
día empeza a ser máis que noite e día” tampouco son definitivamente transparentes, nin sequera as caracterizacións das
diversas voces (exercicios, para
Lucas; María, ficcións; Matías
cartas) porque algunhas carecen delas (Roma, Marcos). Interesa comentar especialmente
as prosas de María, caracterizadas como ficcións, ficcións moi
reais que teñen a importante
misión de re-cuestionar unha
fronteira, entre realidade e ficción, que se acha cuestionada
frecuentemente; as fronteiras
da realidade non só son difusas
senón que o mesmo narrador
ten dúbidas do que conta ou xoga aos posibilismos.
A desaparición da estrutura
narrativa clásica e o uso incesante do fragmentarismo, vista
a imposibilidade de contar unha
historia total, provocan o cultivo do esquezo inmediato. O
lector debe ter presente que,
cando teña o libro entre as
mans, o que importa é o que vai
ler e non o que puido ler con
anterioridade. É a súa liberdade, unha liberdade tan grande
como a do creador, en parte tamén el é creador seu, intimamente vencellada á irresístibel
arte de follear. Polo tanto, para
que o que o discurso sexa máis
que un cúmulo disforme de

fragmentos inconexos, para dotalo de densidade, recórrese á
suxerencia, á insinuación hábil
e delicada (está presente pero
sen ánimo de destaque) ademais do simbolismo (por exemplo os oitomiles que Lucas soña
coroar, os medios de transporte
e a necesidade de viaxar). E falando de delicadeza e habilidade, dúas cousas máis fan desta
unha desas novelas difíciles de
esquecer: unha, o fino humor
que percorre as súas páxinas,
froito dunha ironía á vez ousada e inocente, sempre moi natural; a outra, un lirismo portador
dunha sensibilidade extrema.
Entre as dúas fan que se cree
unha proximidade, case familiaridade, entre personaxes, feitos narrados e lector, da que só
escollidos son capaces.
Esta novela indiscutíbelmente posmoderna, vai máis alá da
exploración das relacións humanas. Mesmo hai personaxes que
non son humanas (a necesidade
de humanización, de recoller as
esencias básicas da vida, é outro
proceder que se pode adscribir ao
posmodernismo), pero, nas humanas, o importante é que a central (Lucas) está próxima da morte. Isto ten dous efectos entrelazados. Que a vida se ve doutra maneira, as cousas teñen outro valor.
E tamén esa sensación case de comezo (a morte é iniciación) que
se desprende dunhas relacións
nas que Lucas é como un neno, e
como a tal o trata, porque xa non
pode ser doutro xeito.♦
XOSÉ M. EYRÉ

A Asemblea de Concellos de
Galiza Pro-Estatuto é unha recompilación das actas da xuntanza dos representantes políticos dos
concellos
republicanos que
puxo as
bases para
redactar o
Estatuto de
Autonomía
que había
ser
refrendado
pola cidadanía galega en 1936. Con esta
edición de Uxío-Breogán Diéguez Cequiel, a Fundación
Alexandre Bóveda quere
sumarse ao centenario do
nacemento do político
galeguista fusilado polos
fascistas. Textos históricos que
axudan a comprender a evolución política do noso país.♦

O futuro
de Europa
A Facultade de Ciencias
Sociais da Universidade de Vigo edita agora os traballos de
diferentes expertos
en ciencia
política ao
redor do
futuro de
Europa. A
Unión Europea do
Século XXI
explica os
vieiros máis
importantes
do que será
a UE nacida
da ampliación cara ao leste.
Temas como a Constitución
común, a democratización dos
seus peares institucionais, o
papel das rexións ou a revolución administrativa do poder
supraestatal están tratados por
Marcos Martín, AntonioCarlos Pereira e Argimiro Rojo, coordenados por Celso
Cancela.♦

Unha tradución
aínda pouco habitual

Fixando
a memoria

Un tranvía cara a SP, primeira
novela do escritor basco Unai
Elorriaga, foi Premio Nacional
de Literatura 2002 e o lector
galego puido coñecela antes na
nosa lingua que en castelán.
Supón outra excelente oportunidade para achegarnos a unha
literatura como a basca, tan mal
coñecida en xeral, despois de
que no 2000 a infortunadamente desaparecida Letras de Cal
nos posibilitara escoitar a voz
dos poetas novos con A ponte
das palabras-Hitzezko zubia.
Isto, que podemos chamar
acontecemento, debera ser algo
habitual. Os lectores cataláns,
bascos e galegos non deberían
precisar do castelán para coñecer con normalidade calquera
das outras literaturas. Non é algo imposíbel e sería moi positivo que se multiplicasen os esforzos nese sentido. As tres li-

David Simón dá conta en Médicos ourensáns
represaliados na Guerra
Civil e na Posguerra dos
casos e historias dos profesionais da medicina que
sufriron a
brutalidade fascista
a partir do
golpe de
1936.
Esculca
memorística que fixa
en papel o
testemuño
heroico.
Inclúe documentos da época e fotografías
persoais dos ourensáns que
perderon estatus e pagaron
con cadea a súa postura
democrática. Edita a
Fundación 10 de marzo.♦

teraturas e os seus correspondentes lectores agradeceríano
moito, e tamén a correcta apreciación do valor das linguas do
estado español. Velaí unha liberdade pola que aínda hai que
loitar.
No que ao eido literario se
refire, permite comprobar que
discursos como Concubinas
(curiosamente tamén na Galiza
un discurso posmoderno acadou un dos premios máis cobizados; vaia como exemplo e
pola actualidade, porque ben
poderían citarse aquí A memoria do boi, Vázquez Pintor, ou
Males de cabeza de Fran Alonso), de Inma López Silva, non
deben ser vistos como rarezas,
ou exquisiteces, senón exemplos dun novo tipo de novela,
de plena actualidade, que semella non decaer na carreira da
♦
definitiva implantación.♦
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Blanca Madison, o sabor da pescada do pincho
A Coruña nocturna nunha película politicamente incorrecta
Título: Blanca Madison. Escuma de mar.
Director: Carlos Amil.
Guionistas: Carlos Amil, Daniel Domín-

guez, Xoán Cejudo e Joaquín Jordá.
Intérpretes: Rosa María Sardá, Mario Gas,
Pilar Punzano e Javier Albalá.
Produtor: Xoán Xosé Cabanas Cao.
Nacionalidade: Galiza, 1998.

Carlos Amil (A Coruña, 1959)
salva con dignidade e valentía
esta súa estrea no cine. Dirixir
unha longametraxe é sempre
un acto de valor e non só polo
tempo que tardou en exibirse a
fita. O ensarillado de elementos técnicos, humanos e narrativos que precisa unha película
require dunha persoalidade e
dunha forza que poucas veces
se dan. Pero o desafío último, a
clave sen a cal non hai cine, é
a de emocionar e Blanca Madison emociona en non poucos
momentos.

Máis metal vasco
Título: Itsasoz beteriko mugetan.
Grupo: Su ta gar.
Edita: Gork diskak.

Despois de publicar en 2001 o
seu último traballo en directo,
o grupo vasco Su ta gar sae á
rúa con Itsasoz beteriko mugetan (Nas fronteiras cheas de
mares), sétimo disco de estudio
da formación. Aitor Gorosabel,
Asier Osoro, Xavier Bastida e
Borxa Arrillaga volven cun álbum ateigado de baladas hard e
temas con reminiscencias do
heavy dos 80. Con todo, este
traballo mantense fiel ao propio
estilo de Su ta gar, o primeiro
grupo que compuxo metal en
euskera.♦

O espírito musical
mirandés
Título: L Purmeiro.
Grupo: Galandum galundaina.
Edita: Açor.

L Purmeiro é o primeiro resultado discográfico do grupo tradicional Galandum
Galundaina, formación nacida
en 1996 coa finalidade de
recuperar o patrimonio
musical das terras de Miranda
do Douro. Con gaitas de foles
mirandesas e galegas,
zanfonas, frautas pastorís, per-

Tamén hai nesta obra acabada de estrear en 18 locais de
Galiza (en 10 deles en galego)
verdadeiros intres poéticos, como o do protagonista conducindo cos ollos
pechados para
explicar o que Rosa María
é a cidade noc- Sardá fai
turna na que críbeis e
toda a película ricas todas
está rodada. O as escenas
outro compo- nas que
ñente é o da participa.
carnalidade.
Blanca Madison é un filme
de recendos e sabores, recendos a locais de alterne, sabores
a peixe (pescada do pincho)
cociñado de madrugada, recendo e sabor a sexo non edulcorado, dese que lle transmite a
sensación ao espectador (ás ve-

cusións e tamborís, Paulo Preto, Paulo Merinhos, Manuel
Merinhos e Alexandre
Merinhos recollen neste
primeiro disco o legado da tradición dos vellos gaiteiros.♦

Power pop
euskaldun
Título: Bidean.
Grupo: Ken Zazpi.
Edita: Gork diskak.

Dende Gernika, o grupo Ken
Zazpi, un dos representantes
máis destacados dentro do poprock vasco actual, vén de
presentar o seu segundo
traballo, Bidean (No camiño).
Con máis guitarras e bases máis
sólidas, a formación vasca composta por Jon Mikel Arronategi,
Eñaut Elorrieta, Beñat Serna,
Igor Artzanegi, Iñaki Zabalete,
Jon Fresko e Unai Ormaetxea
aposta polo compromiso social,
o toque melódico e o pop eléctrico neste novo álbum.♦

ces mesmo incómoda) de estar
alí, e iso logrado sen morbo,
nin exhibicionismos, o que ratifica o valor da dirección.
Trátase ademais, como manifestan os propios produtores
da película, dunha historia incorrecta, con prostitución franca e pederastia, unha película
que bate coa minorización de
idade dos espectadores defendida por certa moral.
A trama, ben contada, ten
éxito gracias ao labor de dous
actores. Ante todo Rosa María
Sardá, que fai críbeis e ricas
todas as difíciles escenas nas
que participa. Sardá, protagonista principal, logra aquí unhas das mellores intepretacións que lle coñecemos. Tamén Mario Gas e Javier Albalá acadan un bo nivel.
Para ser completo, ao filme
fáltalle algo de velocidade. Algunha pormenorización máis
nalgúns detalles terialle engadido densidade ao guión. A película en ningún momento cae,
pero ás veces fáltalle a tensión
suficiente. Por outra parte o
uso da cámara é correcto, se
cadra demasiado clásico. Bótase de menos algo de innovación, sobre todo na montaxe.
En conxunto, estamos ante
unha obra que acada un bo nivel medio e que non desmerece
do que vemos noutros cinema-

Rosa Mª Sardá.

tografías. Non hai razón, desde
logo, para que non se exhiba en
todo o Estado. O cincuenta por
cento da carteleira é peor, aín-

MONOPÉ

da que a maioría conten con
máis medios.♦
ANXO TABOADA
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Suscrito por máis dun cento de persoas ligadas á produción audiovisual o 16 de maio foi presentado na RAG este manifesto a prol da galeguización da cinematografía realizada en Galiza. Para os seus promotores o debate debe

ter tres eixos: ¿É incompatible a defensa da língua coa
creación dunha industria audiovisual? ¿Son as institucións responsables da situación actual ou o propio sector?
-¿Por qué os creadores galegos non rodan en galego?

Cine galego en galego
Asinamos o presente documento profesionais de diferentes
ámbitos do Sector Audiovisual
Galego, pero tamén artistas,
autores e profesionais doutros
sectores relacionados con este.
A todos nos une a implicación
e o compromiso co desenvolvemento dun sistema audiovisual propio.
Consideramos que o audiovisual galego, para gozar de madurez na súa articulación industrial e expresar desde a diversidade e pluralmente a riqueza creativa da nosa cultura viva, ten
que desenvolverse autonomamente. Cos apoios necesarios,
pero sen que os grupos partidarios nin de interese económico
marquen o futuro do noso sector.
Co exposto neste Manifesto
queremos formular a necesidade de protección do audiovisual galego e expresar a nosa
inquietude e o noso interese
pola cultura e pola lingua galega. Unha inquietude e un inte-

rese que se traducen en compromiso explícito.
1) Cine Galego é aquel rodado e falado en Galego. A protección e a salvagarda da lingua
galega ten que ser a primeira
prioridade de tódalas institucións públicas involucradas no
desenvolvemento do Sector
Audiovisual Galego e o compromiso activo dos profesionais
e das empresas do sector.
2) Consideramos a cuestión
da lingua como o valor máis
obxetivo de defensa da cultura
propia. Non excluímos o castelán como elemento presente na
cultura de Galicia nin pretendemos impoñerlle a ninguén a
lingua coa que desexe traballar.
Pero afirmamos e defendemos
que a lingua galega ten que ser
a base, e nunca a superficie, da
obra audiovisual galega.
3) Non é posible atopar outros criterios para falar dun Cine Galego se non é o protagonismo da lingua galega na pro-

Fotograma de O lapis do carpinteiro.

ducción e na exhibición dos
productos. O audiovisual galego pode e debe tratar toda clase de temáticas, e rexeitar de
facto a falsa dicotomía entre o
“galego” e o “universal”. Pero
os temas tratados non lle achegan ás nosas produccións ningún sinal de identidade se non
teñen na lingua galega o seu
vehículo de comunicación.

4) Os criterios para axudas
públicas non poden depender
de cotas e porcentaxes. A participación en proxectos do cine español por parte de empresas galegas e as súas valoracións artísticas ou industriais
non poden sobrepoñerse á
cuestión diferencial do idioma, sen excluir que os proxectos non galegos se acollan a

outros Marcos de Protección.
5) Protexendo a lingua protexemos os profesionais e a industria galegas, creando uns
alicerces sólidos para un futuro
audiovisual que se afaste da especulación politica e económica. A creación dun verdadeiro e
duradeiro audiovisual en Galicia só será posible mediante a
defensa e o compromiso coa
nosa lingua e a nosa cultura.
Con estes obxetivos queremos manifestar á sociedade galega e ós axentes e institucións
involucrados no desenvolvemento do audiovisual, que nos
momentos actuais de crise o
“Feito Cutural” é o único garante da nosa industria. É, á parte
do noso talento, o valor engadido que nos permitirá poder falar
dun audiovisual propio, dunha
cinematografía galega. Non
atender a el será renunciarmos a
estar no mundo, conformarnos
con ser os restos pouco significantes doutro sector.♦

¿Podemos ser autónomos?
MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ
Supoño que a estrea de O lápis do carpinteiro foi a espoleta cara un debate necesario, sinónimo de que o audiovisual
galego está vivo. No número precedente
de A Nosa Terra, X.M. Sarille convidaba
na columna Un debate necesario a unha
“reflexión tranquila e sustanciosa” arredor do feito de que a distribuidora Warner sacou máis copias en castelán que en
galego. Ás poucas horas, “profesionais
de diferentes ámbitos do Sector Audiovisual Galego, pero tamén artistas, autores e profesionais doutros sectores”, asinamos o Manifesto Cine Galego en Galego, que considero moi puntualizábel.
Como observador da evolución do
sector desde as demandas dun cine propio nos anos setenta, compre introducir
algúns matices no debate, co ánimo de
que as imprecisións, quizáis por un descoñecemento eximente, tomen o camiño
errado dos dogmas. Vaia por diante, que
a intención de Sarille e a do Manifesto, é
compartíbel se previamente, así o penso,
se asume a necesidade de aillar a palla
do centeo para unha correcta moenda.
O primeiro está en matizar que “audiovisual” serían “técnicas de reprodución de imaxes e sons en diferentes soportes e formatos” mentres que o “cine”
podería ser “imaxes en movemento proxectadas sobre unha pantalla”. Definicións xenéricas para arrancar dunha base.
Así resulta que máis do 90% da produción audiovisual faise en galego a través
da TVG, polo que a salvagarda da lingua
está plenamente garantida a través súa.
No 10% restante encadraríamos multimedias, curtametraxes e longametraxes,
nas que son os seus autores quen deciden
libremente o uso do galego (se levan sub-

vertir a cinco ou dez mil, co que o ditovención oficial, están obrigados a empreso 10% xa lle valerá ao autor para afrongalo). O caso das longametraxes é outro
tar con certo alivio a súa hipoteca... Enpor necesitar da exhibición comercial,
tendo que mantén a súa esencia galega
sector á marxe de regulación algunha.
malia renunciar á lingua orixinal porque
Anotado iso, non asumo o de que a lintécnicamente é imposíbel simultaneala
gua estea globalmente en retroceso.
con outras. Que a nosa produción cultuAfirma Sarille que “a modestia do
ral supere fronteiras, contribuirá a reicinema galego impede de momento aspirar a obras con granvindicarnos como
propios, e sobre todo
des orzamentos”, para
noso cine nunca afastará o risco da enreprochar deseguido a
dogamia.
quen desde a literatura
poderá restrinxirse
Pero imos co cioptou por cambiar “de
sistema lingüístico e a un espacio audiovisual ne. Un produtor sabe
que unha película base integraron no espapropio, agás que as
ñol porque consideraratiña vaise aos dous
millóns de euros. Seban que o galego era
institucións aporten
ría un visionario se
excesivamente pequeconfíase en amortizano e preferían un máis
inxeccións
económicas
la no mercado galegrande”. Ambas cousas parten dun condunha xenerosidade go, que a penas chega ás 200 pantallas (o
cepto arriscado desde
absoluta e a fondo
o punto de vista da
dato hai que contabilizalo en termos de
produción cultural,
perdido”
cidade ou vila, co cal
goste ou non, moi
redúcese a pouco
vencellada á industria,
máis de trinta puntos
sobre todo para evitar
o proteccionismo insde
exhibición...),
concentradas en millón e medio de hatitucional que ao cabo remata xenerando
bitantes (que non todos van ao cine...).
estériles “creadores de Corte”.
Por iso precisa de coprodutores foráneUnha editorial bota contas, sabe que
os para que a súa aventura empresarial
o libro en galego está puteadísimo, calibra custes, e despois arríscase nas libranon sexa a dun kamikaze.
O noso cine nunca poderá restrinxirrías. Das ventas sairá ese cachondeo do
se a un espacio audiovisual propio agás
10% para o autor que fai bo iso de “esque as institucións aporten inxeccións
cribir é morrer”... Resulta moi compreneconómicas dunha xenerosidade absolusíbel que o escritor loite para que a súa
ta e a fondo perdido. Entendo que iso
novela saia en castelán porque os mil e
mataría a creación e no lugar dunha cipico exemplares que vendeu (según as
editoriais unha cifra que poucos dos nonematografía propia, teríamos unha titiritada. Polo que sei, Reixa sacou adiansos autores superan...), poderanse recon-

‘O

te o filme con axudas externas para
completar o seu elevado orzamento. Entre eles o acordo con Warner, multinacional moi antipática coas linguas periféricas (agás o catalán porque alí fan as
cousas doutra maneira...). Pero non tiña
outra alternativa, e bastante conseguiu
con dar a versión galega aos poucos.
Entendo que tal cousa, xenerada polas
propias presións do mercado, non invalida O lápis do carpinteiro(1).
Así pois, o debate non está na lingua, está no mercado. As nosas longametraxes necesitan do que carecemos:
¡Pantallas! Aí está o debate real que impide a autonomía do cine propio. O cine
galego (en galego) acadará patente de
tal cando acceda a unha pantalla grande
nas mesmas condicións das outras películas. Como non hai pantallas, continuará a presión de estrear na doble versión. Pero iso é outro debate á marxe da
aspiración a que o cine galego tamén se
vexa nas pantallas da Alaska ou do Camerún. E engado un espiñento asunto a
debate: a dobraxe é aberrante polo que
ten de alteración da obra orixinal.♦
(1) Anótese que no pasado xaneiro, Trece badaladas (Xavier Villaverde) entrou con tres copias
en galego e catro en castelán, mentres Ilegal (Ignacio Villar) tivo a valentía de facelo con cinco únicas
copias en galego. Ambos filmes sairon das pantallas presionados polas multinacionais norteamericanas. Consúltese o resultado económico de ambas,
e teremos na segunda un negocio ruinoso. Hai escasos días, Blanca Madison, escuma de mar, entrou con 10 en galego por 8 en castelán, que é un
risco a valorar, pero xa veremos se as contas lle saen ao valente productor.

MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ é
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A Trabe de Ouro
Nº 53. Xaneiro-marzo 03. Prezo 11 euros.
Dirixe: Xosé Luís Méndez Ferrín.
Edita: Sotelo Blanco.

Xoán González-Millán dá conta dos “ecos do Rexurdimento
galego nas cartas de Menéndez
Pelayo”. Anxo Angueira defende a altura poética da obra de
Antonio Fernández Morales en
dialecto berciano. Xosé
Malheiro
recupera as
notas de Antón Alonso
Ríos sobre
emigración,
agrarismo e
escola rural.
Alberto
Fortes conta a historia
do pirata
Bernardo Soto,
que foi condenado a morrer na
forca en Boston en 1834 e acabou salvado polo indulto do
presidente norteamericano Andrew Jackson.♦

Bicel
Nº 14. Abril de 2002.
Edita: Centro de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo.

Víctor Guerra explica os
vínculos de Asturias co
anarquismo francmasón.
Christian Ferrer conta a historia da colonización da Patagonia no século
XIX como
territorio
utópico para
o anarquista
Malatesta, o
francés
Tounens,
que quería
ser rei, o
barco
galés
Mimosa e
a conquista final por parte do exército
arxentino. Eduard Masjuan fai
un semblante do anarquista
barcelonés Eduardo Barriobero. Inclúense reseñas de libros
relacionados co libertarismo.♦

Casa
da Gramática
Nº 17. Ano 2003.
Coordinan: Lola Arxóns e Xavier Castro.
Edita: IES Virxe do Mar, Noia.

O autor Antón Avilés de
Taramancos centra este
número. Na súa sección de
Papel de Color inclúese unha
entrevista do escritor con
María Xosé
Canitrot, unha semblanza do noiés
por Manuel
Álvarez
Torneiro,
poemas
adicados a
el de
Iolanda
Castaño,
Helena Villar, Manuel Rivas, Xesús Rábade, María do
Cebreiro, Marta Dacosta, Lucía Novas e Xulio Valcárcel;
tamén relatos de Rosa
Aneiros e Bieito Iglesias.♦

Carme F. Pérez-Sanjulián
‘Otero Pedraio quere difundir
a idea de nación a través das súas novelas’
CARME VIDAL
A profesora da Universidade
da Coruña, Carme Fernández
Pérez-Sanjulián é a gañadora
da segunda edición do premio
de investigación Sempre en Galiza, convocado polo Concello
de Pontevedra xunto coa Fundación Caixa-Galicia. Estudiosa da nosa historia literaria,
Carme F. Pérez-Sanjulián convenceu co seu traballo A construcción nacional no discurso
literario de Ramón Otero Pedraio a un xurado formado por
Xusto G. Beramendi, Laura
Tato, Pilar Allegue, Xavier
Vence e Marcial Gondar. A autora define a novelística de
Otero como literatura fundacional, afirma que é o primeiro
que utiliza a historia como material para as súas historias de
ficción e, contra o tópico de escurantista, coida que o escritor
é didáctico ao buscar difundir
a idea de nación a través das súas novelas. A obra sairá publicada na editorial A Nosa Terra.
¿A obra literaria de Otero é un
material acaído para o estudio
do seu concepto de nación?
A produción literaria de Nós,
e en especial a de Otero Pedraio,
está mal estudiada. Pesaron os tópicos que son unha visión reducionista da súa obra, prima a imaxe simbólica de patriarca da nación e fica a idea de que é un escritor escuro onde o peso do pasado é determinante, o que dá del
unha imaxe de conservador. A
obra de Otero é densa e recolle de
principio a fin o seu discurso ideolóxico que se establece en todos
os seus escritos, incluídos os narrativos. Cando se estudian estes
autores afírmase por unha parte
que a literatura é importante á hora de conformar o galeguismo e,
pola outra, que o seu traballo político tamén é relevante pero non
se estudia a maneira na que o discurso nacionalista se constrúa a
través da literatura.
¿Afectou esa idea á recepción da súa literatura?
Otero é un escritor pouco lido. No seu tempo primaba a admiración pola altura do seu discurso pero a guerra serviu para
agachalo e xa na posguerra se
constrúe a lenda da escuridade da
súa obra. Este tópico continúa a
pesar e fai que moitas persoas
non se acheguen á súa literatura.
¿Fronte eses tópicos cal é
a tese que vostede defende?
Está claro que ler a Otero é
sempre un reto intelectual pero o
que tamén é certo é que non é tan
escuro como se pensa. De todos
xeitos, a que máis pesa é a idea
de escritor conservador e reaccionario. Non se trata agora tanto
de dar unha visión máis progresista senón de afirmar que a intelectualidade dese primeiro tercio
do século XX está empeñada na
creación e a difusión dunha idea
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de nación e para iso elaboran un
discurso didáctico que, en concreto Otero, organiza a través das
súas novelas. Por medio da súa
narrativa vai creando ese concepto. Define, por exemplo, os marcos da nación, os límites simbólicos que se establecen a través de
personaxes que viaxan, dedícalle
á paisaxe un tratamento de elemento identitario e introduce o
celtismo, atlantismo ou agrarismo no seu discurso.
Emprega o concepto de
novela fundacional, ¿a de Otero adáptase a esa definición?
Literatura fundacional é
aquela que está orientada a divulgar as formas de identidade nacional. Neste sentido as novelas
de Otero son fundacionais porque
son un exemplo de traslación á literatura do discurso galeguista.
Fala do didactismo da literatura oteriana pero semella como se o escritor quixese
cultivar ás elites.
A obra de Otero, como boa
parte da nosa literatura, móvese

no grande desequilibrio que
existe entre o receptor ideal que
se busca e o real, como xa dicía
a propia Rosalía. Estamos diante dunha literatura didáctica dirixida a uns receptores reducidos
pero que se tratan de ampliar.
Otero quere configurar esa elite
rectora, esa minoría comprometida, culta e ligada ao país.
Un estudio da construción
do concepto de nación podería ter como material de análise a obra ensaística ou de
investigación histórica, ¿por
que escolle as novelas?
Otero é nacionalista e iso está presente de forma explícita na
súa narrativa. Trátase do primeiro escritor que recrea a historia.
Defende que é necesario sabermos quen somos, crear mitos
históricos e iso queda patente
nas súas novelas. Por exemplo,
Os camiños da vida comeza cando os personaxes reciben a noticia da desamortización, que el
estudiou. O que o escritor fai é
ficcionalizar coñecementos e de-

bates que o entorno galeguista
asume pero que aínda non están
explicitados, quere que pase a
ser un coñecemento colectivo e
forme parte da visión social do
mundo. Nas novelas as relacións
sentimentais son alegorías e, por
exemplo, a relación home-muller é a expresión da dialéctica
eu-outro, propio-alleo mentres a
familia é un referente de nación.
Este feito de que a historia pase á
literatura acontece en todos os
procesos fundacionais e agora,
por exemplo, podemos aprecialo
nas literaturas emerxentes.
¿Este modelo de interpretación adáptase a outros escritores de Nós?
Existen certos elementos comúns pero en Otero destacaría a
súa condición de creador de
mundos e novelista xenial. Por
exemplo, a utilización do mapa
como tema literario é extraordinaria. A idea de referente físico e
a da introducción do mapa con
valor ideolóxico en Galiza provén de Otero.♦
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Trinta e dous poetas publican
Xuro que nunca volverei pasar fame
C.V.
A sala estaba decorada coas
mesmas pancartas deseñadas
por Xoán Carlos e Xosé Luís
de Dios que as Redes Escarlata
portaban nas últimas manifestacións en Compostela e Vigo.
Dentro do Salón de Graos da
Faculdade de Filoloxía de Santiago presentábase o pasado
xoves 15 de maio o libro Xuro
que nunca volverei pasar fame
no que participan vintecatro
poetas das Redes Escarlata.
A escritora Chus Pato coordinou o volume e anotou na presentación de Santiago que xa
non son 24 os autores que compoñen o censo das Redes Escarlata senón que, desde que se
fixo o libro, medraron xa a 32.
Os tempos semellan estar como
nunca para os proxectos colectivos e a acción e proba diso foi
tamén a saída á luz de Xuro que
nunca volverei pasar fame porque poucas veces un recital ten
tan amplo abano de participantes e poucas veces a decoración
é tan combativa como esas pancartas que berran Nunca Máis e
pintan a imaxe dramática do
atentado do petroleiro.
O volume inaugura a editorial Difusora de Letras, Artes e
Ideas e é a súa vez o primeiro
libro das Redes Escarlata, colectivo de acción política e
cultural que ten entre os seus
membros un bo feixe de poetas. A profesora Carme Hermida presentou un a un aos participantes no recital e chamou a
atención tanto sobre a varieda-

¿Trapalleiro?
Sinvergonza
XERARDO PARDO DE VERA

D

O volume presentado é o primeiro libro das Redes Escarlata.

de de propostas creativas como
sobre o amplo abano de idade
dos poetas das Redes. Á marxe
da ampla lista de poetas de
grande actividade e obra, tanto
no acto de Compostela como
no propio libro hai sorpresas
das que tamén deu noticia Carme Hermida. Unha delas, a
aparición de novo como poeta
do lingüista e académico Ramón Lorenzo. Outra, a presencia entre os poetas da xornalista Carme Carballo, da que se
sabe que ten varios libros na
gabeta. Anxo Angueira, Pilar
Beiro, Iago Castro, Chus Pato,
Xavier Castro, Antón Lopo,

A. PANARO

Antón Dobao, Luz Fandiño,
Antón Lopo, Oriana Méndez,
Alberte Momán, Claudio Pato
ou Raúl Gómez Pato foron algúns dos poetas que participaron no recital. Xose Luís Méndez Ferrín, Darío Xohán Cabana, Xavier Cordal ou Manuel
Seixas forman tamén parte do
libro Xuro que nunca volverei
pasar fame.
Libro “atípico” e “para todo
o mundo. De poesía seguramente de tempos e de espacios tamén diversos” definiuno Antón
Figueroa que o presentou e é tamén autor do prólogo. “Os poemas que seguen agora non pro-

ceden dun grupo poético, anque
veñan dun grupo certo de poetas; non constitúen o resultado
do que alguén xulgase o mellor,
nin unha cala representativa,
nin a mostra dos vintecatro
principais; o libro non ten a
uniformidade das antoloxías,
nin a unidade estilística de escola, nin sequera un carácter rupturista uniforme, pero ten o poder da amálgama, da sorpresa,
do contraste da colaxe, dos textos e da súa disposición” di no
texto introductorio deste libro
que ten por título a que se converteu nunha das máis famosas
frases da historia do cine.♦

Máis de trescentos artistas participan
no dobre CD Sempre Mar de ‘Burla Negra’
C.VIDAL
Entre ilustradores, fotógrafos,
escritores e músicos son máis
de cen os artistas que participan
en Sempre Mar, o título do disco e dobre CD que prepara Burla Negra, o colectivo de cultura
da Plataforma Nunca Máis. Nos
próximos meses estará á venda
o que será o proxecto de máis
autores da cultura galega.
O dobre CD Sempre Mar inclúe temas duns vinte grupos dos
máis variados estilos e tamén as
capas serán colectivas, ilustradas
con imaxes de fotógrafos profisionais e afeccionados. Máis de
trinta son os ilustradores que ceden a súa obra para o producto
que está a preparar Burla Negra,
boa parte deles activistas do colectivo Chapapote. Manuel Craneo, Jorge Barbi, Santi, Kike
Benlloch, Kiko da Silva, Suso
Sanmartín, Jano, Guitián, Nito
Ribas ou Fernando Ruibal son
algúns dos seus nomes.
Á convocatoria de Burla Negra responderon tamén 110 es-

A Frouseira

A maré negra xerou unha actividade cultural inusitada.

critores que comporán un novo
libro colectivo saído do atentado
do Prestige. Moitos deles participaron xa na antoloxía colectiva Negra sombra, que tamén
publicou obra de máis dun cento de poetas, pero unha boa parte aparecen aquí de novo xa que
o libro de Sempre mar deixou

PACO VILABARROS

tamén aberta a porta á narrativa,
ao pequeno ensaio ou mesmo ao
artigo xornalístico. Suso de Toro, Modesto Fraga, Fran Alonso,
Xavier Queipo, Rosa Aneiros,
Xavier Cordal, Xosé María
Álvarez Cáccamo, Chus Pato,
Antón Dobao, Oriana Méndez,
Estevo Creus, Eduardo Estevez,

Ribeiro Coello, Carlos Negro,
Henrique Rabuñal, Agustín Fernández Paz, Sechu Sende, Rafa
Villar ou Francisco Souto son
autores do novo libro colectivo
ao que tamén se sumaron un
grupo de nomes de fora do país,
colaboradores de Asturias, Catalunya ou o Euskadi. A convocatoria non cinguía aos autores a
un tema pero a maior parte deles
decidiron que a catástrofe ía ser
motivo dos seus escritos. A producción finánciase cos propios
medios de Burla Negra e arredor
do Día das Letras Galegas un
grupo de poetas participaron en
diversos recitais co fin de recadar fondos para o disco-libro. A
totalidade do que se consiga coa
venda de Sempre mar –que chegará ás librarías e outros puntos
de distribución nos próximos
meses- irá parar á Plataforma
Nunca Máis. O título de Sempre
mar está tomado dun poema de
Bernardino Graña, escritor do
mar ao que tamén se lle quere
render unha homenaxe. ♦

on Manuel Fraga ven
de chamarme trapalleiro, isto é, que según el
fago trapalladas. O presidente
do meu goberno non dí que eu
estea trabucado, ou inclusive
que non teña coñecemento ou
capacidade, o que podería ser
certo e seguramente sería disculpábel. Non. Coa súa fineza
adoita, dictamina que eu fago
cousas despreciábeis e que
uso o engano en proprio beneficio. Por ben que non ofende
quen quere senón quen pode,
tales cousas non debería decilas o presidente ao que eu lle
pago xenerosamente porque
sabe moi ben que nunca obtiven beneficios a conta dos
males –nin tampouco dos
bens– públicos. Cando ocupei
dous modestos cargos
representativos, somentes admitín que me fosen reintegrados uns moi aquilatados
gastos, e non todos, que había
moito que facer. E agora, aínda que xamais quixen enredos
nin trapacerías, defensor que
fun sempre do xogo limpo
(condicionado cecais por unha
probábel herdanza e pola miña triste figura), quéreme
aldraxar o señor presidente
cunha verba de significado infamante. E todo polo meu
consciente e voluntario apoio
a “Nunca Máis”. “¡Hai que
acabar coa trapallada de Nunca Máis!”, berra o señor presidente despois de dicir que as
cousas non se amañan con berros. Semella que, cara ao
meu acto solidario, me
recoñece os requisitos de
capacidade, coñecemento e
vontade, imprescindíbeis para
un consentimento válido, pero
deseguida espétame que son
un troleiro e un embrollón.
Aínda que eu non me fora de
caza cando debería estar no
meu posto, aínda que eu non
dixera que o presidente non
saíra de Galicia cando non era
certo, aínda que ninguén tivese firmado que o chapapote se
ía solidificar, aínda que tentase oscurecer a realidade
–¡máis aínda!– facendo pasar
os vertidos por fiíños de plastilina, aínda que me faga
pagar agora os cartiños das indemnizacións produto da súa
treizón –se fosen só produto
da súa incompetencia, ¡que lle
íamos facer!– e a dos seus
cómplices, aínda que... Pero,
¿vale unha poltrona tanta
falsía? ¿Pódese ser tan pobre?
Eu non vou sentenciar, coma
o señor presidente fai para
mín, que el é un sirvengonza.
Pero parecer, parécemo. Absolutamente.♦

T

ras o seu paso polos
Covers e posteriormente
pola Elephant Band,
grupos máis centrados na música
dos sesenta, Xoel López consolida cun segundo traballo en solitario o proxecto persoal Deluxe. “A
necesidade de facer algo diferente, de traballar con novos estilos e
con liberdade absoluta” levan o
coruñés a emprender en 2001 a
súa andaina cara novos camiños
que esquecían un pouco eses pasos iniciais. “Era algo que me pedía o corpo”, afirma Xoel.
Despois de romper tópicos
dentro do mundo indie arrancando en solitario co éxito “inesperado” do seu primeiro disco Now
what you had thought, o grupo
Deluxe reaparece cun novo traballo, cargado de novos ritmos e
letras irónicas. Detrás de If things
were to go wrong, agáchase un
álbum creado “con máis calma,
máis tempo e recursos”. “Este álbum está máis pensado –explica
Xoel López-, xa hai un público
detrás, hai máis sinceridade pola
miña parte e fago cousas novas
ás que antes non me atrevera”.
Dous anos despois de xirar
por concertos e festivais, da súa
presencia nas listas da MTV e de
ambientar campañas publicitarias, o resultado é un disco diferente, máis maduro que non esquece o estilo persoal que abandeira Deluxe por todo o estado.
“Con menos idealismo pero
con letras máis crúas” Xoel López presenta doce temas que falan da realidade, das inxustizas,
do desánimo, dos problemas sociais. Sen embargo, os ritmos polos que apostan nada teñen que
ver coa melancolía, son ritmos
alegres, que incitan á festa e a diversión. “Existe un contrapunto
entre letras e música; -explica
Xoel- as letras abordan situacións duras, como o feito de non
ter cartos, pero con música divertida, a xeito de vía de escape, para fuxir da realidade”.
Nun momento no que parece
haber unha homoxeneización musical, capitaneada polas grandes
discográficas e os insulsos talentos dos novos artistas, Deluxe
aposta pola fagocitose de todos os
estilos posíbeis. “Detrás do proxecto agáchase moito. Son un melómano e vou absorbendo o que
escoito. Por iso cada traballo ten
un pouco de todo, tanto desas
cancións como dos meus grupos
anteriores”. Así é If things were to
go wrong, un disco con bases do
pop dos sesenta, rhythm & blues,
música negra e influencias dos
Beatles, Small Faces, o blues, o
funk, o soul e incluso da psicodelia
dos setenta. Para esta ocasión,
Xoel López decidiu incluír novos
estilos, arredándose lixeiramente
do seu anterior traballo. O funky
bailábel, a música disco e a bossa
nova que conclúe o disco fan do
novo proxecto de Deluxe un traballo ecléctico que racha co establecido no eido da música comercial.
Coproducido por José María
Rosillo, Juan Gil e José Martinez
“para ter outros puntos de vista”,
no novo álbum de Deluxe mantéñense as mesmas colaboracións, Ricardo Saavedra coa guitarra e Diego Castro no baixo por
un “factor de complicidade”.

Xoel López
a visión particular e ecléctica de Deluxe
MAR BARROS

¿Pop? ¿Funk? ¿Soul? ¿Disco? ¿Sons dos sesenta? ¿Psicodelia dos setenta? O proxecto persoal de Xoel López, Deluxe, sona a isto pero a moito máis. Cun argumento
ecléctico, o coruñés reafirma con letras duras e en tres idiomas a través do seu segundo disco, unha das mellores propostas da música independente de Estado.
en moitos festivais e concertos,
ás veces actuando para corenta persoas, creando, en definitiva unha dinámica de contacto
co público”, Xoel López foi conseguindo, paso a paso, situarse nos primeiros lugares da
música independente, facendo
de Deluxe un proxecto intocá-

bel, referente no ámbito estatal.
A pesar de que a música pop
independente está a atravesar
un mal momento, no que se ven
igualmente afectados novos grupos e discográficas, Deluxe parece desafiar calquera lei do
mercado. Agora vén de vender
con “If things were to go wrong”,

en tan só dous meses, máis de
9.000 copias, de conseguir ser
número un de ventas en Madrid
Rock, unha das tendas de discos
máis grandes do Estado, de ambientar con temas do seu anterior traballo campañas publicitarias e de ter que aumentar as actuacións na súa xira pola Galiza.

Nos cumios do indie
“A base de traballo, indo a diferentes lugares, participando
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Todo con tan só 25 anos e funcionando moito do boca en boca.
A pesar de que creceu considerabelmente o seu público e de
que a crítica especializada colócao entre os mellores dentro da
música independente española,
como o demostra o premio Ollo
Crítico de Música Moderna emitido RNE que lle outorgaron hai unhas semanas, dise que a música
de Deluxe sona a algo xa escoitado.“Estou de acordo –indica Xoel
López-, ninguén inventou nada
nesta última década e eu non pretendo crear algo novo, senón dar
a miña visión particular. O único
que podes facer é algo exclusivo,
que non poida elaborar outra persoa, parecido si, pero non igual”.♦
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Todas as idades da nova casa
de Sargadelos
CARME VIDAL

Rúa Nova 16. Santiago de Compostela. A casa ten moitas idades. A primeira a histórica da construción orixinaria de Domingo de Andrade do século XVII. A segunda, a
da realización do sólido edificio no século XIX. Unha máis, os vintecinco anos recén
cumpridos que a converten na galería máis antiga de Galiza. A última, a da inauguración da rehabilitación das catro plantas deste grande centro cultural de Sargadelos.
Historia non lle falta á galería
Sargadelos de Santiago de Compostela. O edificio, inaugurado o
día 16 de maio despois da súa rehabilitación, conta con catro
plantas e máis de mil metros cadrados dedicados á cultura e recolle como poucos a filosofía do
grupo empresarial dirixido por
Isaac Díaz Pardo.
A festa de apertura das plantas superiores, o baixo nunca deixou de funcionar, coincide coa
celebración dos 25 anos da galería, aniversario que a converten
na máis antiga das establecidas
en Galiza. O seu director, Xosé
Luís Vázquez, define o centro
como “plataforma de promoción” de artistas pero, á vista dos
espacios e a tradición da sala debúxase un ambicioso proxecto
global. Por exemplo, neste cuarto
de século de funcionamento, Sargadelos acolleu por volta de máis
de dous mil actos culturais, desde
aquela inauguración en 1978
cunha mostra homenaxe ao Seminario de Estudos Galegos que
comisariou Ramón Piñeiro, que
vivía a poucas casas do inmóbel.
Unha composición de fotografías
producidas para a ocasión presentan unha mostra desta rica actividade. Os anos pasaron por estas imaxes nas que se ve a un mozo Carlos Casares presentando as
súas novelas, a Rafael Dieste parolando, a Novoneyra recitando
os seus versos, a Carvalho Calero animando proxectos ou a Arturo Cuadrado no medio dun posibelmente interminábel discurso.
Infinidade de caras coñecidas
neste álbum de fotos que fala de
como a historia da cultura dos últimos vintecinco anos pasou en
certa medida por este espacio
compostelán.
No baixo, a rente da histórica
Rúa Nova, continua aberta a tenda de louza e libros e a sala de actos que viña funcionando de forma xenerosa ata agora. De novo,
Sargadelos presenta tres plantas
superiores como novos espacios
para a cultura e o debate. O conxunto do edificio e as mostras
abertas nesta inauguración dan
idea do proxecto que alumea Sargadelos desde a súa creación. Subamos as escadas. Na primeira
planta, os visitantes atoparanse
cunha exposición-homenaxe a
Ánxel Casal, o editor e alcalde
republicano da cidade asasinado
en 1936. Paneis biográficos e históricos e unha completa mostra
de exemplares orixinais de toda a
producción editorial de Casal
compoñen esta exposición que é
un exemplo máis do labor de Sargadelos na recuperación da memoria histórica.

Con esta reforma habilitáronse os tres andares superiores ao baixo ocupado pola tenda. Abaixo Xosé Luís Vázquez, director da
sala.
Reportaxe Gráfica: A. PANARO

Os andares da historia
Subamos un andar máis. As propostas creativas máis actuais espállanse por esta ampla sala que en
adiante acollerá as bibliotecas de
E. Granell e a de Rafael Dieste e
Carme Muñoz, das que Sargadelos
se converterá en depositaria. Aquí
están as obras de Salvador Cidrás,
Vicente Blanco, Alberto Barreiro,
Álvaro Negro, Carlos Rial e Manuel Vázquez, nomes destacados
da nova promoción de artistas que
xa se formaron na Facultade de
Belas Artes de Pontevedra. Todos
eles tiveron a súa primeira mostra
individual en Sargadelos e regresan agora a esta colectiva con carreiras curtas pero exitosas, con liñas persoais e definidas e coa ousadía creativa dos novos. De novo,
é o título da mostra que os acolle
máis unha vez entre estas paredes
de granito da Compostela máis histórica e que dá tamén nome ao proxecto expositivo que anima o director da sala Xosé Luís Vázquez.
Recuperamos a historia e atopamos as máis innovadoras propostas artísticas a cada descanso
da escaleira central que nos levará
aínda a un piso superior no que,
como unha sorte de conxunción,
se mestura a idea artística e comercial de Sargadelos. Aquí están,
no curuto do edificio, obras de coñecidos artistas contemporáneos
creadas exclusivamente para a fábrica de cerámicas ou no marco
dos cursos realizados pola empre-

sa. Pezas de Ignacio Basallo, Silverio ou as xa comercializadas de
Leiro expóñense en vitrinas neste
último andar que depara aínda unha sorpresa máis. Xosé Luís Vázquez abre solemne as cortinas da
nova sala de xuntas e actos que a
galería instalou despois da remodelación e, paseniño, vaise descubrindo unha das vistas máis fascinantes da monumental Compostela. A torre da Berenguela está xusto aí, ao outro lado do cristal e no
fondo albíscase a arboreda que

constrúe o paseo da Ferradura.
Xosé Luís Vázquez repite que
nada cambiou na liña da galería,
que, con máis medios, continuarán na tradición que os acompañou neste cuarto de século. De
forma xenerosa, Sargadelos cedeu
a súa sala a máis de dúas mil propostas culturais como presentacións de libros, recitais, debates...
Agora serán dúas as salas de encontros e as fotografías continuarán sumándose a ese incríbel álbum con tantas caras coñecidas.♦

Indecisas
MARGA ROMERO

A

literatura non é
inocente, pode non ser
literatura, pero nunca é
inocente. Miriam Tey
Directora General del Instituto de la Mujer, tampouco é
inocente. Ten unha culpa fundamental, non comprender o
seu cargo, probabelmente
porque nin sequera tivo que
reflexionar sobre a problemática da muller, as aparencias
non llo demandan. O
importante é poñer alguén no
cargo e a Zaplana e máis a
ela os malos tratos cáenlles
de lonxe. A violencia de
xénero semella máis un tema
de oposicións que se debe superar en aparencia e logo
esquecer. Non hai ningún
compromiso político real para
solucionar o tema, para tratalo e para concienciar a sociedade que esta é tamén unha
causa de morte matada e
unha causa de milleiros de
mortes anunciadas.
Tolerancia cero. Fronte a isto
unha editora ben podería
publicar outro tipo de libros.
Fronte a isto Miriam Tey debería ser consciente do seu
cargo. A problemática social
da violencia de xénero para
ela números fríos, nomes sen
rostro nun listado, dobremente mazados. Para ela xogos de
artificio literario,
esborranchados por un home
que nace coa fortuna literaria
dun escándalo e duns relatos
que non terían ningunha sorte
se a Directora General del
Instituto da la Mujer se entregase ao seu deber e fose unha
editora crítica e feminista.
Por iso é culpábel. Por iso debe dimitir, xa o tería que ter
feito antes, como Zaplana.
Como todo o goberno, por
tanta sen razón. Non era inocente Ana Botella cando
esborranchou os contos “para
nenos” e condenou unha vez
máis ás mulleres á submisión,
aos bicos do príncipe feliz e
ao matrimonio real. E era culpábel cando defendeu ao
alcalde de Ponferrada, contra
Nevenka, como segue a ser
agora, aínda que diga que non
mercará o libro. Ela é
culpábel porque sabe que é
responsabilidade do goberno
poñer nos cargos ás persoas
adecuadas. É culpábel porque
non sabe pronunciar a palabra
dimisión, non comprende,
ela, o que é a familia e aínda
non sabe que o sexo non é relixión. Indecisas que limpan o
camiño dos incompetentes
que temos no poder, que
esborranchan contos e que
non lles dan a volta, indecisas
que editan libros que xa
abondan. Indecisas columnistas que non saben que a
literatura non é inocente, que
pode non ser literatura.
Culpábeis como esas falsas
mariscadoras que aplauden
no mitin do PP e que
acompañan a Fraga. Todas
elas falsas, nunca inocentes.♦
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Miguel Anxo
F. Yáñez
‘O documental
galego está
a cobrar forza
co Prestige’
A.N.T.
Vense de presentar en Vigo o
documental que codirixe,
Auga Morna, finalista en diferentes festivais e incluído
tamén no concurso Doc’amateur do canal Documanía.
¿Como xorde o proxecto?
Queríamos facer unha
homenaxe á auga e ás relacións que establece o home
con ela. Algo creativo e suxestivo, sen fins comerciais.
Foi Xosé Ballesta, o meu
compañeiro de dirección,
quen suxeriu o proxecto
baseándose nunha idea sinxela, recoller as cores e as
emocións que se agachan
nunha piscina, en concreto na
do Náutico. Centrámonos no
baño e as sensacións que alí
se encerran, o medo a inquedanza, o afán de superación.
¿Por que escollen unha
piscina para rodalo?
Porque é precisamente
aquí onde todas estas sensacións aparecen pegadas. Nós
só tivemos que recollelas e
darlle forma narrativa. Desbotamos a voz en off porque
falamos de sentimentos, algo
difícil de expresar en palabras. Pero ademais, porque
este recurso limita as emocións que xorden no público.
Así cada un pode descodificar a mensaxe segundo as súas experiencias. Ademais pretendíamos que as imaxes e a
música falasen por si soas.
E contaron coa colaboración dos Piratas para a
banda sonora.
Pensamos que eles eran
os que mellor se adaptaban
ao proxecto. Presentámoslles a idea, entendérona perfectamente e souberon transmitila. A música dálle ao documental moita forza.
Na Galiza faise moita
curta pero pouco documental, ¿a que pensa que
se debe?
Coido que é cuestión de
modas. Aquí faise moito documental institucional de carácter etnográfico e de natureza. Pero no terreo máis
creativo a xente tende á ficción. Agora comeza a racharse coa idea de documental como un xénero serio,
con criterios estancos e estamos a vivir un rexurdir do
xénero gracias a temas puntuais como o Prestige.♦

NUNCA MÁIS EN
INSTANTÁNEAS E MANIFESTOS
MAR BARROS

Carteis, folletos, manifestacións, humor gráfico, pancartas, pintadas, camisetas, disfraces, ....
O Prestige deixou algo máis que chapapote nas costas. O libro Nunca Máis. A voz da cidadanía recolle testemuñalmente a través de centos de fotografías e documentos o estoupido popular.
Coa cámara ao lombo, gasolina no depósito do coche e
a conta de correo aberta, os
centos de colaboradores
que participaron na creación
do libro comezan a apañar
material documental por toda Galiza, dende o mes de
decembro. “Queríamos recoller aquelas manifestacións
máis efémeras que non saen
nos medios de comunicación para deixarlle constancia ás novas xeracións do
que foi o movemento”, explica Xavier Paz, director, xunto con Alba Vázquez Carpentier, do proxecto. O resultado é Nunca Máis. A voz da
cidadanía, da editorial Difu-

sora de Letras, Artes e Ideas,
un proxecto colectivo no
que participaron centos de
persoas e agrupacións, entre as que se inclúen Burla
Negra, Nunca Máis, Area Negra ou Chapapote, elaborado
en tempo real, a partir dun
amplo traballo de campo e
dos envíos a través da internet.
Con máis de 1.500 imaxes,
decenas de manifestos e comunicados, unha relación de
actividades desenvolvidas
dentro e fóra do país e as frases máis surrealistas dos políticos, o libro Nunca Máis. A
voz da cidadanía pretende,
segundo Xavier Paz “materia-

lizar a memoria colectiva e
deixar constancia e testemuño do ocorrido”.
Baixo un criterio “dinámico”, o libro engloba a través
do material documental as diferentes actitudes que a cidadanía mostrou a raíz do desastre do Prestige. O aspecto
creativo e reivindicativo quedan, deste xeito, reflectidos
nas case duascentas páxinas
que compoñen a publicación.
Nunca Máis. A voz da cidadanía foi presentado o pasado luns en Compostela por
Miguel de Lira e Uxía Senlle,
seis meses despois do afundimento do petroleiro.
Todo o material utilizado

na elaboración do libro e
máis o que non se puido incluír por razóns de espacio
serán doados a unha institución para que o catalogue e
salvagarde, segundo indica o
director da publicación.
Ademais da función documental, o libro pretende colaborar economicamente coa
Plataforma Nunca Máis. Por
este motivo, unha parte do
prezo do libro destinarase directamente a este colectivo.
Na actualidade está en
preparación o seguinte tomo
que se centrará na labor dos
voluntarios, nas accións dos
estudiantes, dos políticos e
♦
da Plataforma Nunca Máis.♦
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Para que
serven
os libros

Soños Eléctricos

César Lorenzo

LUÍSA VILLALTA

X

a está. Xa pasou o Día.
Antón Avilés de
Taramancos xa ten a
merecida restitución do seu nome, reincorporado por vía da
súa propria obra aos
fundamentos máis sólidos do
noso progreso como pobo. Xa
se enteirou todo o mundo, quen
nada disto sabían e quen,
sabendo, temían, porque é condición dos febles temer mesmo
a forza que os vén axudar.
E o noso é un país, se non
feble de todo, si desigualado,
como esas mesas ancadeiras
dunha pata, nas que non se
pode a xente debruzar a xeito,
porque sempre esvara o prato,
cando non emborca o viño e iso
si que non ten remedio. Eis para
que serven os libros, sobre todo
aqueles definitivamente pechados, clasificados e bendecidos
co marchamo institucional de
benfeitores da patria: póñense
baixo a pata problemática, se
dan a medida xusta, mellor, e se
sobra volume, quítaselle o que
faga falta, porque, de non
chegaren, abondaría cun prólogo do señor Fraga Iribarne.
Máis isto non se pode facer
cos libros de Antón. A memoria
está viva e moitos de nós aínda
temos na retina o braceo indócil
das súas palabras, que digo, do
vento tan arrasador como xeneroso que era a súa idea da
patria. Pero, por se non se nos
crese ou fósemos vítimas dunha
raiba irredenta, aí están os escritos dun home que non era un
home, que “é un pobo e
ninguén o pode domear”. Testemuña, claro, dos tempos en que
a palabra “liberdade” non desertara aínda do seu significado
máis sincero, aquel que se fixo
cromosoma nas células de noso
e que desde a Fusquenlla irmandiña se foi transmitindo polos
sempre escuros corredores da
Historia en que moramos como
toupas, para aflorar de cando en
vez en bandeiras neboentas como a que hoxe terma da non
menos histórica consigna de
Nunca Máis.
É certo que defenderse e
proxectar o noso futuro nos termos exactos da erudición simbólica que Antón Avilés tece
sobre todo no seu último libro,
o da fuxida a Harar ou
salvación definitiva, é nestes
momentos anti-publicitario. A
presente histamina primaveral
contra un poder abusón non dá
para unha revolución. Pero aí
está tamén para que serven os
libros, para levar as contas pendentes, para poñer ao ar as feridas. Temos no conxunto da
obra de Avilés a épica escura
dunha vitoria difícil, unha
historia colectiva na que ficou
encerrada a súa historia persoal, co corazón aínda en vilo, en
espera sempre dun capítulo decisivo. Unha historia así non
vale para calzar unha mesa.♦

A felicidade (modelo camión)
Os xogos de condución son
auténticos clásicos deste
mundo des que naceu hai tres
décadas. Pero non son moi
abondosos os exemplos de títulos nos que tomar o volante
teña outro significado que
chegar primeiro á meta. Os simuladores de coches puxeron os fondos paisaxísticos,
as historias e ata a reprodución exacta de cada modelo
ao servicio da velocidade.
É bo, daquela, recibir iniciativas como Big Mutha
Truckers, desenvolvido por
Eutechnyx. É esta unha aventura de camioneiros, de homes de cu apouchado por horas e horas de travesía por
estradas poeirentas.

O vello Ma Jackson non sabe a quen deixarlle a súa empresa de transportes Big Mutha Truckers Haulage Co., así
que decide proporlles aos
seus catro fillos unha aposta.
O que maior negocio faga en
sesenta días queda de herdeiro. Deberemos entón escoller
un dos catro personaxes e lanzarnos á aventura pola diversa
xeografía estadounidense.
Aos mandos do camión, a
nosa misión é conseguir o máximo de diñeiro en dous meses. Para ingresar dólares, hai
varios xeitos preconcibidos no
xogo. Nos bares das vilas atoparemos pistas para gañar
cartos apostando nas máquinas comecartos ou apostar

con outros camioneiros quén
é o máis veloz en chegar a un
determinado punto.
Mais o modo máis interesante de gañar a partida é
averiguar qué produtos se
precisan nas cidades máis
próximas dos que abondan
na localidade na que estás, e
deste xeito quedar cun beneficio. Polo camiño atoparemos motarras, granxeiros,
policías corruptos e moitos
camioneiros coma nós.
Este título dá gran liberdade de movementos e nin tan
sequera temos por que seguir
a estrada. É máis, en moitos
puntos fóra dela, os nosos eixos serán formidábeis para
achar entradas secretas.

Meu Santo, Miña Santiña

Santo Isidro Labrador
A envexa, que sempre existiu, levou as malas linguas do Madrid
do século XII a poñer en dúbida
a honestidade e dedicación ao
traballo de Isidro de Merlo e
Quintana, un labrego cumpridor,
aínda que, mentres os demais facían un descanso á media mañá,
para tomar un respiro, el axeonllábase para rezar o Ánxelus.
O dono das terras para quen el
traballaba, don Xoán de Vargas,
non podía crer que o seu empregado fose un lacazán, tal e como a
xente dicía, pois ao final da xornada o seu labor ficaba feito e as colleitas non eran malas. Pero os
acusóns insistían, que debía ser
como os sarracenos, que cada pouco, axeonllan e póñense a rezar.
Don Xoán sabía que o seu empregado era home piadoso, cristián
vello e fiel crente, pero como a xente falaba, criticaba e lle sacaba a fama, ao amo non lle quedou máis remedio que comprobar in situ a dura acusación, non fose ser que os
demais tivesen que facer o seu traballo mentres el andaba de folganza, e como entre os obreiros non
falta nunca o caloteiro que se aproveita dos compañeiros, ou o carota
que ocupa un posto irresponsabelmente, decidiu dar unha voltiña polas fincas para ver como lle andaba
a colla de asalariados e, sobre todo,
aquel Isidro, a quen el tiña por boa

persoa, pero os compañeiros non.
Xa de lonxe, no intre no que a
campá da Almudena tocaba o Ánxelus, o señor de Vargas viu a Isidro
deixar o arado, retirarse a unha beira
da finca, axeonllarse e ficar en estado de oración, e xa non quixo ver
máis; apurou o paso, colleu unha vara con claras intencións de lle aplicar
un expediente disciplinario e foise
disposto a zurrar no lacazán. Pero no
intre de chegar tamén viu que os
bois seguían labrando como se unha
man experta os guiase.
—Obreiros así hai poucos
–pensou para si. Pois a pesar de
que o empregado dedicaba tempo
laboral ás súas afeccións e gustos
particulares, a cadea produtiva
non paraba, e como non hai mellor obreiro que un obreiro contento, cando lle volvían co conto
do deixamento de funcións, el
aseguráballe que non era tal, que
a aqueles bois parecía que uns anxos os guiaban mentres o boieiro
cumpría cos deberes relixiosos.
—Pero se só é que os ten adestrados, que camiñan polo dereito e
logo ten que ir correndo para que
non entren na leira do veciño.
—O que sexa –replicaba don
Xoán– digamos que son uns anxos quen os guían, uns anxos que
só se deixan ver por quen está en
Gracia de Deus.
E os acusóns sentían o lume

do inferno queimándolle a cara e
un enorme desexo de confesar.
Don Xoán tiña moitas razóns
para defender ao seu Isidro, home
cumpridor e coidadoso cos bens do
seu amo, como demostrou o día no
que, estando na misa, lle foron dicir
que andaba un lobo a osmar ao burro que el usaba para transportar o
froito. E cando rematou o oficio relixioso e foron ver que fora do animal, encontraron ao burro pastando
e ao lobo morto no chan. ¿Que como fixo? Don Xoán engruñaba os
ombros e, respondía: el solucionoume o problema. Como aqueloutra
ocasión, durante unha prolongada
seca, na que, co seu bastón, percorreu o terreo e de súpeto indicou:
Aquí hai auga, e efectivamente, alí,
entre as máis duras pedras da serra,
brotou un manancial, e todos se
convenceron de que este home estaba bendicido polo Ceo.
O certo é que Isidro era un home moi relixioso, e nada máis erguerse, cada mañá, corría a visitar
as principais igrexas madrileñas,
pero non por iso nos consta que chegase tarde ao traballo e si que o amo
sempre se amosou contento con el.
Tal era a súa relixiosidade
que, cando casou, cunha moza
de Torrelaguna, chamada María
Toribia (que tamén entrou no
santoral co nome de santa María
da Cabeza), despois de ter un fi-

O mellor do xogo é, por suposto, a sensación de liberdade e posesión total da autoestrada a bordo dunha besta de
dezaoito rodas. O control do
camión faise complexo nas
primeiras partidas porque a física e comportamento do vehículo son ben diferentes aos
dos coches de carreiras máis
habituais nos videoxogos.
Os coidados gráficos, a
coherente dinámica interna e
un gusto ben sabroso de proposta orixinal converten este
xogo de orixe británica nun
bo referente para cambiar os
aires do noso pc. Xa non fai
falta ter o carné de primeira
para sentirse feliz facendo
♦
bruar a sirena dun camión.♦

francisco a. Vidal
llo, que xustificaba e rubricaba o
sacramento do matrimonio, ambos, de común acordo, decidiron
gardar abstinencia conxugal.
Sucedeu que o neno, un día
caeu a un pozo, e cando xa todos
o daban por morto, os pais, que
xa non tiñan idea nin propósito
de seguir sendo pais, choraron
pregando por el, e entón, milagreiramente, as augas comezaron
a subir ata que o cativo chegou ao
peitoril e abrazou a seus pais.
Con estas cousas, máis razóns
tiñan os paisanos para que a súa
persoa fomentase a existencia de
dous bandos: dos que vían nel a un
santo protexido da divindade e os
que o tiñan por un beato tramposo.
E por iso, nunha ocasión de forte
nevada, cando ía camiño do muíño
cun saco de gran, vendo aos paxaros que por non ter que comer caían mortos de frío e inanición, ciscou o gran para aliviar aos pardais,
os envexosos que tal cousa viron
axiña lle foron contar ao señor Vargas o estrago que o seu protexido
facía; pero sen embargo, segundo
narran as haxiografías, cando chegou ao muíño e abriu o saco, Don
Xoán e os acusóns puideron ver
como este volvía estar cheo.
Cando morreu, un quince de
maio de 1172, acabaron as envexas e comezou a lenda da súa
santidade, por mor da que lle outorgan o mérito de aparecer diante de Afonso VIII para lle indicar
cal era o camiño para chegar ás
Navas de Tolosa e vencer.♦

Caleidoscopio
electoral
FRANCISCO CARBALLO

A

campaña galega electoral destas municipais,
25M, é única. As candidaturas aos concellos son
pretextos; os seguimentos mediáticos atenden só aos líderes
políticos de cada partido e aos
líderes locais de significación
na xiria mediática. Para ver e
constatar vida local hai que ir a
concellos miudos, a onde non
chega o barullo mediático.
¿A que se debe tal orientación das campañas urbanas?
¿A “Nunca Máis”? Tamén a
“Nunca Máis”, pero a
inspiración é “soberana”; é a
resposta do “poder” estatal e da
Xunta para esmagar todo cambio e toda crítica cidadá. Para
agachar os seus erros , o
“poder” di: deixemos a memoria do Prestige e da “Guerra
ilegal”; apliquémonos aos problemas locais. Di, pero fai o
contrario: acosa, vilipendia, escarnece a cantos amosan
distinta mentalidade á súa, engade cemento ao formigón erosionado dos “camisas vellas”.
Á vista, catro espectáculos
electorais: o Poder ou o PP, o
contrapoder o PSOE, o guiño
de EU e a maruxía do BNG.
Digo catro porque os mass
media fai só omnipresente aos
tres estatais, pero aquí está un
cuarto. Deámoslle nível ao
debate; con que gusto analizaría o autor do 18 Brumario de
L.Bonaparte estas xornadas.
¿Qué pretende o PP? O esperpéntico Aznar e o seu compadre Fraga optan por unha segunda “transición”, a fixazón
no “franquismo”, no establishment, e copiar o tardofranquismo, baleirando a democracia
de toda participación social.
Contan cunha sociedade aínda
semellante á que retrata K.
Marx: ”mantén
permanentemente baixo a
dependencia máis
incondicional a unha tremenda
masa de intereses e existencias,
onde o Estada controla, vixía e
tutela a sociedade civil” (18
Brumario). Por máis que a sociedade civil galega sexa
capaz, en intres graves, de
sacudir a carga funcionarial e
militar que a devora, iso só dura un suspiro. Descende o PP,
mais lentamente, ao ritmo
interminábel da febre amarela.
O PSOE é estética;
recordos de agraviados que os
seus netos queren superar. O
PSOE galego vai de sátrapas a
desventuras. Os reflexos da socialdemocracia aínda lle serven
de puño e rosa. Ten axuda para
o timo da estampiña. EU estáse
a librar da maquinaria libresca
de Anguita; EU pensa. Pero os
tempos son dereitosos. O BNG
avanza en estima en todos os
campos mais ten inimigos emboscados. O galeguismo sereo
da súa cultura e a nación como
suxeito contan e todos saben
que está ao servizo de Galiza.
Fronte ao terror do PP, ao esteticismo do PSOE, á oculta EU,
o BNG conxuga cantos e certa
melancolía: sintoniza.. Toda a
“escopeta nacional” axexa. Toda a miseria dos colonizados
desconfía. Hai medre xeral, excepcións contadas, a
circunstancia hispana adversa,
mais os ventos son favorábeis e
hai sol para a seitura.♦
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ALEXANDRE BÓVEDA
A EXPOSICIÓN DO CENTENARIO
O Pazo Mugártegui de Pontevedra
inaugura unha gran mostra sobre o líder galeguista
A.N.T.
Desde o 22 de maio ao
29 de xuño vai permanecer aberta no pazo
Mugártegui de Pontevedra a grande exposición sobre Alexandre
Bóveda, dentro do ano
institucional a el adicado polo Concello de
Pontevedra, que é quen
organiza a mostra xunto á Fundación Bóveda.
A exposición que se pode ver en Pontevedra é
un dos fitos dunha celebración que xa leva realizado diversas mesas
redondas, concertos e
conferencias e que culminará a finais de 2003
cun grande congreso. A
mostra estará aberta ata
fins do mes que ven e
espérase que circule por
Ourense, onde naceu
Bóveda, e outras cidades galegas.
Elaborada por unha
equipa de documentalistas dirixida por X.
Enrique Acuña, a exposición é a máis grande
nunca adicada á divulgación documental e
biográfica do grande líder galeguista. Artellada esteticamente como
un percorrido documental polas etapas
máis importantes da
súa vida, amósanse todas as fotografías coñecidas, algunhas delas
por primeira vez, que
abarcan desde a pri- Foto inédita de Alexandre Bóveda, dando unha conferencia na Asociación de Contables.
meira mocidade ourensán, na que estivo ligado ao fút- con Amalia Álvarez Gallego e lia e a Fundación Bóveda poñen
bol e á música, e xa o tempo a súa tarea como líder principal a disposición pública os seus
fondos e segundo indica Acuña
máis decisivo, adulto en Ponte- do Partido Galeguista.
É a primeira vez que a fami- “aparecen por primeira vez dovedra, a súa relación amorosa

cumentos que van desde poemas do propio
Bóveda, correspondencia que amosa a súa intensa relación con Castelao e Víctor Casas ou
cos líderes nacionalistas vascos e cataláns,
ata manuscritos dos
seus traballos políticos
ou os seus estudos económicos e materiais diversos sobre o seu traballo no proceso estatutario de 1936 e como
dirixente político. Tamén se confirma documentalmente o seu importante peso como primeiro director da Caixa
de Aforros de Pontevedra, amosándose entre
outros o cróquis manuscrito de como debería
ser a primeira oficina
desta entidade”. A mostra tamén inclúe diversos materiais do exilio
relacionados coa reivindicación da figura de
Alexandre Bóveda e a
declaración do 17 de
agosto, día no que foi
fusilado Bóveda, como
Día da Galiza Mártir.
Conformada por un
total de 150 imaxes e
máis dun cento de documentos procedentes dos
fondos da familia Bóveda, a fundación e o semanario A Nosa Terra, a
exposición só foi posíbel polo compromiso de
Amália Álvarez Gallego, falecida hai dous
anos, por salvagardar a
memoria de Bóveda, tarea que continuaron os seus fillos
e concentrada para esta exposición poola man garimosa de Xosé Luís Bóveda.♦

Aquela mañá na Caeira
Nun pano gardou Amalia Álvarez Gallego uns trozos de cortiza
do piñeiro contra o que foi fusilado o seu home, Alexandre Bóveda, na mañanciña do 17 de Agosto. Despois dun proceso militar
infame o dirixente galeguista foi
morto contra os piñeiros da Caeira, moi perto de onde se ergue un
monumento á súa memoria.
Contouno Xerardo Álvarez
Gallego, o seu cuñado, na cintilante biografía Vida, paixón e
morte de Alexandre Bóveda e
nunha engádega final lembro
unha viaxe que fixo a Galiza
anos despois do asesinato, “fun
ao lubre da Caeira, facendo tri-

Bóveda morto, debuxo de Castelao.

pas corazón. ¡Xa non estaba alí
o pino do asasinato! A autoridade militar pensou que era necesario aserralo. Conscientes da
avitanza do seu crime, asmaron
que non conviña deixar a testemuña forestal. ¡Como se a Historia non fose máis lanzal que o
piñeirop do aserrío!. Xeliña, a
filla maior de Bóveda, correu a
recoller do pino derrubado os
pitelos que puido. E algúns gárdanse, como sagradas reliquias,
neste Buenos Aires en que o libro presente sae do prelo!”.
Aquela reliquia laica está presente no meio das lembranzas a
Bóveda do pazo de Mugártegui.♦

O Trinque
Para música, Lugo
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O Festival do Corpus lugués
chega estes días a un punto de
máximo interese, coincidindo
coas súas últimas actuacións.
Boa oportunidade para escoitar canción clásica francesa e

española (o 24 de maio), barroco relixioso de Monteverdi
e Caldara (o 26) e música de
cámara, con interpretacións de
Haydn, Beethoven e Xostacovich (o 28).♦

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro
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entidades que constituen o
citado Consello. O Museo
do Castro de Viladonga albergaráa ata o 30 de xuño.

Skarnio

Rochester, New York. Cento e medio de fotografías estudian a súa carreira artística
entre 1920 e 1976, concentrándose de xeito especial na
súa etapa máis fecunda, posto que a meirande parte das
obras da exposición son anteriores a 1950. Imaxes orixinais positivadas por
Adams, a maior parte son
vintages realizadas na mesma época que os negativos.
Inclue o primeiro portafolios de Adams do ano 1927,
con orixinais pouco comúns
e chamados Parmelian
Prints (papel-xelatina-prata), sendo esta a primeira
vez que se amosa na súa totalidade. Do xoves 29 ao 21
de setembro.

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

O Barco
Barco

cións da Escola Laica, ata o
23 de maio.

■ EXPOSICIÓNS

Cambados

Con motivo do Día Internacional do Museo, o de
Belas Artes organiza este
xogo para nenos e nenas ata
o sábado 31 deste mes. Nel
terase que descubrir un personaxe misterioso a través
de dez enigmas incluídos
nun folleto que se repartirá
para xogar ata o 31. Os participantes que resolvan o
enigma participarán nun
sorteo dun regalo.

■ MÚSICA

O GRAVADO

Estarán en COIMBRA (Portugal) o venres 23 para dar un concerto na sala
L’exom. O sábado 24 van tocar en LISBOA. O venres 30 actuarán no Camawey en PONTEVEDRA. O mércores 7 de xuño no Clavicémbalo de LUGO.♦

AVILÉS
DE TARAMANCOS
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

LEILÍA

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

Cangas
■ EXPOSICIÓNS

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.

OS ECOLATAS

Betanzos

A Caniza

■ EXPOSICIÓNS

■ TEATRO

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

Axúdanos a salvalo planeta
é o lema dunha mostra dirixida a crianzas que pretende educar en valores ecolóxicos. Ata o 31 deste mes
no auditorio municipal.

INFAMIA

■ EXPOSICIÓNS

Dirixida por Roberto Cordovani e Eisenhower Moreno e 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.

SEMPRE FOMOS

Castro
Castro de Rei

VISIBLES
AOS OLLOS ABERTOS

■ EXPOSICIÓNS

Cabanas

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 exposiAs pandereteiras de
Leilía
presentan o
seu novo
disco no
BARCO este
venres 23.

CALCOGRÁFICO

MARY LYN

A MEMORIA DUN POBO
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

Organizado polo Museo de
Belas Artes, o 21 e 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
Dentro do ciclo adicado ao
cineasta John Ford, esta
semana vanse proxectar:
Rio Grande (1950), o xoves 22 ás 20:15; o venres
23 ás 20:45 Mogambo; o
sábado 24 ás 18 h. Cuna de
heroes (1955); o martes 27
ás 20:15 O home tranquilo
(1952), o venres 30 ás
20:45 e sábado 31 ás 18:15
What price glory (1952), e
o sábado 31 ás 20:45 The
rising of the moon. No ciclo homenaxe adicado a

SEOANE E A VANGARDA

Ansel Adams provoca dúas noticias. O próximo xoves 29 Jeanne Verhulst dará unha conferencia sobre este fotógrafo estadounidense na Fundación Barrié da CORUÑA, día no que tamén se
inaugurará unha mostra co seu traballo na mesma fundación.

Adolfo Aristarain - Federico Luppi, proxectaranse
o venres 23 ás 18 h. e o sábado 24 ás 20:45 Hombres
armados (John Sayles,
1997); o xoves 29 ás 20:15
e o venres 30 ás 18 h. Martín (Hache), dirixida por
Aristarain en 1997. Na sección Producción Galega
haberá unha sesión o mércores 28 a partir das 20:15,
na que se poderán ver as
curtas O Trasto (Rafael
Calvo, 2002) e Di algo
(Luis Deltell, 2002).

martes 27 pronunciará a
conferencia inaugural a
profesora da U. de Valencia, Aurea Ortiz.

■ CONFERENCIAS

■ EXPOSICIÓNS

ARTE NO CELULOIDE

ANSEL ADAMS

Organizadas pola Asociación de Amigos do Museo de Belas Artes para os
martes 27 de maio, e 3, 10 e
17 de xuño ás 20 h. na sede
do museo, Zalaeta s/n. Este

A Fundación Barrié amosa,
en primicia mundial, esta
mostra antolóxica, organizada polo Museo Internacional de Fotografía e Cine
George Eastman House de

ANSEL ADAMS
O xoves 29 ás 20 h. na sede
da Fundación Barrié. A conferencia, a cargo de Jeanne
Verhulst, Associate Curator
of Exhibitions do Museo Internacional de Fotografía e
Cine George Eastman House de Rochester de New
York, é comisaria da exposición do fotógrafo.

Os seus mestres, os seus
amigos: Henri Matisse, J.
Torres-García, 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.

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

A TORRE DE BABEL
Un proxecto entre a utopía
e a realidade. O Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo de Santo Antón acolle
esta mostra ata o 1 de xuño.

EVOCACIÓNS
Este é o título da mostra

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.♦

O grupo vigués composto por Eladio Santos (voz e guitarra), Nillo
Nández (guitarra eléctrica e coros),
Xavier Lado (baixo) e Xacobo (batería), ben coñecidos por pertencer
antes a diversos grupos da cidade;
ata hai pouco baixo o calificativo de
Starlux, nome que mudaron por
coincidir cun selo discográfico; foron teloneiros de Oasis en Castrelos
02; gravaron un Ep 1, onde se mesturaban as influencias do pop españolo dos 80 con sons do britt pop de
bandas como Oasis ou Coldplay.
Agora están gravando o Ep 2 onde
inclúen 3 canción inéditas e outras
en directo. Estarán na sala Mardi
Gras da CORUÑA o xoves 29 a partir das 22 h.(entrada antecipada en
Portobello, Noni`s, Tipo, Mardi

Gras). O venres 30 estarán na Iguana Clube de VIGO a partir das 00:30
h.(entrada antecipada en Elepé, Diskópolis, Tipo, Columna). O venres 5
de xuño tocarán na sala Burbuja de
OURENSE a partir das 23 h.(entrada
antecipada en Don Disco, Tipo,
Peggy Records). O xoves 12 de xuño pasarán pola Casa do Patín en
SANTIAGO a partir das 22 h.(entrada
antecipada en Láser, Tipo, Diskópolis, Gong, Casa do Patín). O venres
13 de xuño viaxan ata PONTEVEDRA
para tocar no Camawey ás 23 h. (entrada antecipada en Tipo e Camawey). E o xoves 19 de xuño estarán
no Clavicémbalo de LUGO a partir
das 22 h.(entrada antecipada en Tipo
e Clavicémbalo). A entrada costa 5
euros.♦

Barraca
Selva grupo
de ritmos
latino
americanos
e roqueiros
que
estarán no
Clavicémbalo
de LUGO
o venres 30.

Maceda

FORON NOVÍSIMOS

■ EXPOSICIÓNS

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

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

GARAJE JACK
O xoves 22 a banda de rock
& roll madrileña vai actuar
no Fórum Celticum. A banda de rock & roll de Ribeira
Forraje actuará o xoves 29.

FESTIVAL MOZART
A VI edición deste festival
trae, este xoves 22, ao Pazo
da Ópera, á A frauta máxica.

SERVA PADRONA
De Giovanni Battista Pergolesi, dentro do programa
de iniciación á ópera da
Fundación Barrié, o sábado 24 e domingo 25, nunha
primeira sesión ás 12:30 e
segunda ás 18 h., para
crianzas entre 8 e 13 anos.

minario Interdisciplinar de
Estudios Feminista da Universidade da Coruña no
Salón de Actos do Vicerrectorado do Campus ferrolán
ás 18:30. 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.
■ CONFERENCIAS

SAÚDE E MEDIO
AMBIENTE

SUGAR MOUNTAIN
O sábado 31 actuarán na sala Mardi Gras.

IRON MAIDEN
O primeiro concerto da xira
mundial de Iron Maiden vai
ter lugar no Coliseo este
venres 23.

Ferrol
Ferrol

Estas xornadas están organizadas pola Fundaçom
Artábria. 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

■ ACTOS

FEMINISMO,
NACIONALISMO E
MULTICULTURALISMO
Curso organizado polo Se-

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

En Rota
OS CAMIÑOS DA MEMORIA
A asociación cultural Colectivo Camiños da CORUÑA organiza unha
serie de roteiros para os vindeiros
meses. En xuño, o xoves 1, terá lugar o roteiro do Ripibelo, que consistirá na visita ao catro de Pastoriza, San Martiño de Suevos, O Cociñadoiro, Enseada da Becha, Praia

de Alba, Os Aguillóns e Figueroa.
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 web http://colectivocaminos.iespana.es.♦

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

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

Monforte
Monforte

CONFLUENTES

■ EXPOSICIÓNS

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

PABLO REY

COLECCIÓN AENA

que Helena Priegue ten
aberta na biblioteca pública
M. González Garcés.

vetzky, obras de Mozart,
Scriabin, Chopin e Liszt.

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

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

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.

Ourense
Ourense

■ MÚSICA

O RETO AMBIENTAL
DO III MILENIO

TRANSPORTES SANJURJO
& HERNÁNDEZ
Este xoves 22 o escenario
da sala Clavicémbalo é seu,
unha idea de Rómulo Sanjurjo (Diplómáticos) e Julián Hernández (Siniestro
Total). O venres 23 vai ter
lugar no local a festa da escola de música Aulos: un
festival rock. O sábado 24
David Tabares Quinteto;
o brasileiro porá sobre o escenario os seus temas compostos na maioría sobre unha base flamenca. Aïsha,
unha proposta de música
folc mediterránea, misturada con sonoridades propias
doutros países, actuará o
xoves 29 no clube. O venres 30 é o turno de Barraca
Selva; as súas señas de
identidade son o candome
(ritmo uruguaio), o rock e o
abano rítmico latinoamericano, con influencias do
jazz, a samba, etc. O sábado 31 actúan Ilegales, xurdidos nos anos 80, son unha
banda asturiana de rock.

FESTIVAL
CIDADE DE LUGO
XXXI edición deste festival no que se enmarcan varios concertos. O sábado 24
ás 20:30 no Círculo das Artes, A melodie francesa e a
canción española, concerto
no que actuarán a soprano
Tatiana Davidova e o pianista Roger Vignoles, cun
repertorio no que interpretarán a Hahn, Poulenc, Rodrigo, Granados e García
Abril. O luns 26 ás 20:30
na Igrexa de San Pedro,
Barroco relixioso italiano,
da man do Coro Universitario de Santiago de Compostela, e a Capela Compostelana, dirixido por Miro Moreira, interpretando
a Monteverdi e Caldara. O
mércores 28 ás 30:30 no
Círculo das Artes, Música
de cámara: trío de violín,
cello e piano, a cargo do
Trío Eslavo composto polo
violín Grigori Nedobora,
o cello Plamen Velev e o
piano Alexander Gold
Makarov, cun repertorio
no que inclúen a Haydn,
Beethoven e Shostakovich.
O venres 30 ás 20:30 no
Círculo das Artes, O piano,
sonatas e danzas, interpretado por Vladislav Brone-

■ CONFERENCIAS

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

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

NENOS DA GUERRA
Fotografías de Gervasio
Sánchez, que poderemos
visitar na Aula de Cultura
Caixanova. Recolle imaxes

Mucho Muchacho
Cunha das persoalidades
máis influíntes do hip-hop
estatal, Mucho Muchacho,
ex-líder da banda 7Notas
7Colores, presenta o seu
primeiro traballo en solitario Chulería, unha obra
que remata un proceso de
dominio da linguaxe e do
son. Este xoves 22 ás
21:30 na Nasa en COMPOSTELA; o venres 23 na
sala Código de Barras de
VIGO; e o sábado 24 na
Punto 3 da CORUÑA.♦

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.

Padrón
■ EXPOSICIÓNS

AS IMAXES
DE CASTELAO
Mostra fotobiográfica que
está sendo exposta no Claustro do Convento do Carme.

Pontevedra
■ CINEMA

CURTAMETRAXES
GALEGAS

O mércores 28 ás 20 h. van
ser proxectadas estas curtas, cedidas polo CGAI e
as produtoras. A todo tren
(1995) dirixida por Yolanda Rozados. Sin motivo
aparente (1996) dirixida
por Eduardo Gabín. Afonia (1998) dirixida por
Chema Gabino. A píntega
(1998) dirixida por Teresa
Pece. O coxo (1999) de
Xosé Zapata. A ti como se
che di adeus (1999) de
Jorge Coira. Amor serrano (1999)de Luís Liste. Se
o sei non veño (o meu propio enterro) (1999) de
Manuel Gómez. A mercería (2000) de Marisé
Brostel. Sandra (2000) de
Héctor J. Diéguez. Alzheimer (2000) de Alex
Sampayo. O río ten mans
(2000) de Beatriz del
Monte. A verdade se non
minto (2000) de Pablo
Iglesias. Os días do caos
(2001) de J.M. Bazarra.
Galactea (2001) de Cora
Peña. Xinetes na tormenta
(2001) de Ricardo X. Llovo. Inútil (2001) de Paco
Rañal. Toda clase de peles
(2001) de Manu Mayo. Di
algo (2002) de Luis Deltell. Bobo furcia (2002) de
Alex Sampayo e Pekas.

Nº 1.083 ● Ano XXVI ●
Do 22 ao 28 de maio de 2003

ANTONIO RIVAS POL
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■ CONFERENCIAS

O RETO AMBIENTAL
DO III MILENIO
Ata o 29 de maio este ciclo
de conferencias vai ser impartido ás 20 h. na Aula Sociocultural de Caixa Galicia.
■ EXPOSICIÓNS

MANÉ BOÁN
Mostra de pintura na sala
Teucro, ata o luns 26.

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..

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

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.
Treixadura
tocará
este sábado
24 en
SALCEDA DE
CASELAS e
o mércores
28,
ás 19 h, no
programa
da RAG
Os Directos
da Galega.
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■ MÚSICA

Convocatorias

CAMAWEY
Esta sala acolle o 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

NOVELA LONGA BLANCO AMOR
Este premio é convocado este ano polo
Concello de OGROBE, e que é copatrocinado por case medio cento de concellos
desde o ano 1981. O premio está dotado
de 12.020 euros. Poderán participar nel
todos os autores, de calquera nacionalidade que presenten unha ou varias obras
escritas en lingua galega na normativa
oficial. A extensión mínima é de 150 folios mecanografiados por unha cara e a
duplo espacio. A obra enviarase por correo, sen remite e baixo lema, á “Casa da
Cultura Manuel Lueiro Rey, Monte da

Vila 11, 36980 Ogrobe (Pontevedra)”.
En sobre adxunto, pecho, baixo o mesmo lema, indicaranse o nome e enderezo do autor/a. De cada obra remitiranse
5 copias. As obras presentadas deberán
ser inéditas. O prazo de presentación
dos orixinais remata o 30 de setembro.

CERTAME DE CARTEIS
DA IV FEIRA FRANCA
Poden tomar parte todas as persoas que
o desexen. Cada participante poderá
presentar un máximo de dúas obras,
que deberán ser orixinais e inéditas. O

cartel terá como motivo central a Feira
Franca creada en 1467 ou outros temas
e motivos directamente relacionados
con esta celebración e o seu contexto
histórico, e deberá incluir o seguinte
texto: IV Feira Franca PONTEVEDRA, 5
e 6 de setembro de 2003. O formato do
cartel será de 40 cm. de ancho x 60 cm.
de alto, ou ampliacións e reducións
proporcionais. A técnica de elaboración é libre, valorándose a súa facilidade de reprodución por medios fotomecánicos. As obras presentaranse en sobre pecho, sen sinatura do autor e bai-

xo lema ou pseudónimo, que aparecerá
escrito na parte posterior. Irán acompañadas dun sobre pecho en cuxo exterior figurará o mesmo lema ou pseudónimo, e no interior figurarán os datos
persoais do autor ou autora. O prazo
remata o 6 de xuño e a contía dos premios é a seguinte: 1º premio: 1.000 euros; 2º premio: 500; e 3º premio: 300.
Enviar os traballos a: Departamento de
Cultura do Concello de Pontevedra,
Chalé Fontoira. Praza do Campo do
Boi, Pontevedra. Tel: 986 863 157.
Fax: 986 851 800. ♦

POESÍA
Alexandro
mostra a
súa obra na
galería José
Lorenzo de
SANTAIGO.

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

Fundación Caixa Galicia.

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

Rianxo
■ MÚSICA

KEITH HARING &
WILLIAM BURROUGHS

CORO ABRAIRA

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

O sábado 31 ás 19:30 van
dar un concerto no salón
parroquial de ASADOS.

MANUEL SENDÓN

Ribadeo

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

■ EXPOSICIÓNS

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

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.

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.

Salceda
de Caselas

PRÊT-À-PORTER

■ 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
ás 10 da noite.

Santiago
■ CINEMA

DARK WATER
Fita xaponesa de terror
(2002), que ten por título orixinal Honogurai mizu no
soko Kara, e está dirixida
por Hideo Nakata, que conta como unha muller, que
acaba de se divorciar, vive
coa súa filla nun húmido e
misterioso apartamento no
que no pasado desapareceu
unha moza. Película en versión orixinal que poderemos
ollar desde este xoves 22 ata
o luns 26 na sala Yago. Xoves, venres, domingo e luns
ás 18, 20:15, e 22:30 h; sábado ás 20:15 e 22:30. Luns día
do espectador 3 euros (mesmo prezo para xubilados,
carné xove e estudantes, agás
sábado, domingo ou festivo);
sábados, domingos e festivos
4,25; laborais 3,75.
■ DANZA

TRESPASANDO
Do xoves 22 ao sábado 24
ás 22 h. van representar tres
coreografías no teatro Ga-

lán: o primeiro movemento
chámase Entropía, o segundo Migra... e o terceiro
Era... está sucediendo.
■ ESPECTÁCULOS

FESTA DO CIRCO
Catro anos de xente non
subvencionada que segue a
moverse neste eido do circo
e do cabaré, minoritario na
Galiza, pero moi forte. Os
máis dos que comezaron a
hai catro anos están a formarse fóra de aquí, pero
unha vez ao ano xúntanse
na Nasa para facer un espectáculo diferente. O venres 30 e sábado 31 ás 23 h.
■ EXPOSICIÓNS

ALEXANDRO
Obra recente é o título da
mostra que acolle a galería
José Lorenzo ata o 4 de xuño.

IMAXES DO SOÑO
EN LIBERDADE

Este é o nome da exposición
que amosará películas inéditas filmadas por Eugenio
Granell en colaboración co
Centro Galego de Artes da
Imaxe. A Fundación Granell ademais celebra os seus
oito anos de funcionamento
cunha exposición de parte
dos seus fondos. A través
desta exposición preténdese
dar a coñecer algunhas das
obras que tanto Granell como a súa muller Amparo fo-

ron doando para que a fundación se manteña como un
grande escaparate da arte
surrealista. A mostra tenta
ser un fiel espello e unha
afirmación da vida de Eugenio Granell que representa
toda unha época da actividade creadora que marcou o
século XX. “Fondos da Fundación Granell” mostra
obras do artista que van desde óleos, pasando por debuxos e esculturas. Pazo de
Bendaña, ata finais de ano.

SILENO
Baixo o nome de Tevra 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.

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

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

O XENIO
DA CARICATURA

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

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.

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

CONCERTOS NO TORAL
Dentro da programación das
Festas da Ascensión, este
xoves 22 actuarán Mama
Boogie (blues-funk) ás 22 h.
O venres 23 ás 23 h. Los
Chikys (música dos 60). O
sábado 24 ás 22 h. Tangata
(tango). O domingo 25 Abuña Jazz ás 22 h. O luns 26
Lilí Berlín (cabaret) ás 22 h.
O martes 27 Big Mama
(blues) ás 22 h. O mércores
28 Dusminguet (música
mestizaxe) ás 23 h. e o xoves
29 ás 23 h. Mastretta.

CONCERTOS
NA QUINTANA
Os “principais” concertos
programados para as festas
serán nesta praza. O prezo
da entrada será de 3 euros
para cada un. O xoves 22 ás
23 h. Los Planetas e Deluxe. O venres 23 ás 22 h. Seguridad Social e Coti. O
sábado 24 M-Clan ás 23 h.
■ TEATRO

LA BELLA Y LA BESTIA
Teatre Buffo subirá ás táboas da sala Yago para representar esta obra para
crianzas a partires dos 3
anos, o sábado 24 ás 17 h.
e o domingo 25 ás 12:30. E
o luns 26 ás 10:15 e 11:45
representarán Un montón
de cuentos, co mesmo límite de idade.

LAS SIN TIERRA,
SIETE INTENTOS DE
CRUZAR EL ESTRECHO

Os malagueños Nomad Teatro van representala o xoves 29 e venres 30 ás 20:30,
o sábado 31 ás 22:30 e o
domingo 1 ás 19 h.

FESTAS DA ASCENSIÓN
Este xoves 22 vai haber, no
marco da programación das
festas, unha mostra de teatro no Principal, ás 21 h. O
venres 23 e sábado Las Veneno van escenificar Vida
sexual del español medio
tamén no Principal. Os días
28 e 29, no mesmo escenario, Casa con dos puertas
es mala de guardar. O sábado 24 Teatre Buffo na
Alameda ás 19 h. O sábado
24 e o domingo 25 ás 13 h.
en Praterías, teatro dos
Quinquilláns, ás 13:30 títeres na Alameda; ás 14 h. e
ás 20 h. actuará Teatro
Bruto na Alameda e no Toral, respectivamente. O domingo 25 ás 17 h. Festival
infantil na Alameda.

TEATRO
UNIVERSITARIO
A mostra estase a celebrar
na Nasa. O venres 23 ás 22
h. Ápeiron representará
Nunca duermo. O sábado
24 ás 22 h. vai actuar a Aula de Teatro de Granada.
O luns 26 ás 22 h., Pelouro
Teatro con A matanza dos
Seixas. O martes 27 Teatro
no Aramio representará Vida é arte paranoica. E o
mércores 28 ás 22 h. a Aula de Teatro de Extremadura con El rostro.

Soutomaior
■ EXPOSICIÓNS

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

Tui
■ EXPOSICIÓNS

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

ESTIMA
Pífano Teatro vai representar esta traxicomedia o
venres 23 ás 21:30 na Área
Panorámica. Dúas mulleres conversan mentres
agardan un avión. O avión
demórase e a conversa dilatase...

O DEMO RAPATÚ
Da man de Títeres Tanxarina o venres 30 na Área
Panorámica ás 21:30. Trátase dun conto de Quico
Cadaval “cantado” coa participación de títeres e actores músicos.

■ EXPOSICIÓNS

TODOS POLOS
DIREITOS HUMANOS

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

MATERIAL
DE REFUGALLO

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

Vigo
■ ACTOS

XORNADAS
INDEPENDENTISTAS
Nós-UP vai celebrar 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.

A Rede

nández Alonso, Irene Formoso, Lorena Gandoy,
Alejandro Gómez, Carlos
Isla e Jorge Migoya.

1950-2000: ARTISTAS
PARA A HISTORIA
O centro social Caixanova
acolle esta mostra. Neste
mesmo lugar pode ollarse a
mostra fotográfica Mans
Salgadas, que recolle o traballo de Javier Teniente.

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

XAIME PIÑEIRO
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.

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.

ABRACADABRA
Este grupo, composto por
X. Antonio Cortizo, María
Estévez, Irene Graña Pereira, Adela Hinarejos, Cristina Núñez Méndez, Beatriz
Pacheco Anta e Castro
Couso, mostra os seus debuxos, pinturas e gravados
na sala de exposicións de
Renfe, ata este xoves 22.

Anuncios de balde
■ Entre o 15 de xuño e o 15 de agosto
deixarei o noso país por unha travesía
en coche dende Galiza a Mali, pasando por Marrocos, Sahara Occidental,
Senegal e por último Bamako. Acepto
compañeiro/a. Tamén agradecería información sobre o traxecto. Teño 38
anos. E-mail: tristras38@yahoo.es.
■ Compro montes na Galiza, preferibelmente en Lugo provincia. Telf.
630 522 101.
■ Procúrase persoa para coidar cabalos nun clube hípico, en Mos. Telf.
639 446 271.
■ ¿Queres perderte na Ribeira Sacra? Alugo unha casa de dous andares totalmente equipada (garaxe, salón, cociña, baños completos e varios
cuartos duplos) para pasar uns días
ou semanas en Penalba (Nogueira de
Ramuin). Prezo módico. Chámanos
ao 986 376 022 ou 661 642 070.
■ 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 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

VERBUM.
CASA DAS PALABRAS

DIFUSORA DE LETRAS,
ARTES E IDEAS
www.difusora.org
Proxecto de edición dun libro que recolla
o material gráfico e documental xerado
polo Movemento Nunca Máis e a creación dun Arquivo Público de Nunca
máis, para o que esta páxina acepta todo
tipo de colaboración.♦

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

ESPAÑOLAS

Este ciclo terá lugar durante maio no C.C. Caixanova.
Proxectaráse Carlos contra
el mundo (Chiqui Carbante) o mércores 28. Todas as sesións ás 20:30.

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

■ EXPOSICIÓNS

O REFUXIO
DE POSEIDÓN

MARGA ELESPP

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

A galería Chroma (Avd.
Florida) é o espacio onde
podemos ollar a mostra
desta artista, que estará
aberta ata o 11 de xuño.

JOAQUIM PATO
Mostra do pintor portugués
que albergará o Instituto
Camões, a partir deste xoves
22 ás 20 h. Ata o 5 de xuño.
A soprano
June
Anderson,
xunto coa
Orquestra
Clásica de
Cannes,
oferecerá un
concerto
este xoves
22 en VIGO.

DESTINO A LIBERDADE

VANGUARDIAS
(1925-1939)
Fondos do Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía
van ser expostos no C.C.
Caixanova ata o 21 de xuño.

MALAS ARTES ‘03
Ciclo de exposicións na sala dos Peiraos (pza. da
Constitución), ata o 10 de
xuño. poderanse ollar obras
de Paula Aneiros, Roi
Fernández, Federico Fer-

VIGO VISIÓNS
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

■ 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 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).
■ 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).♦

O venres 30 vai dar un concerto na sala Sete Mares.

WAYNE KRAMER
O que fora guitarrista dos
MC5, unha das bandas dos
anos 60 máis influintes no
que sería posteriormente o
movemento punk-rock, presenta agora o que posibelmente sexa o mellor dos
seus traballos desde o comezo da súa carreira en solitario. Na sala Dominus (avd.
de Galiza 103), o venres 30
ás 22:30. O prezo da entrada
por anticipado é de 13 euros
e na billeteira de 15.

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

PETER SCHUYFF

■ 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.

MASTRETTA

RAFAEL NAVARRO

ÓPERAS PRIMAS

■ 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.

reseñamos de seguido. O
mércores 27 a partir das 19,
Atardecer Zen; e o sábado
31 Festa Aniversario.

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.

■ CINEMA

máis de centro trinta programas informáticos propios ou traducidos
ao galego. Visítanos en http:
//www.all4you.dk/FreewareWorld/links
.php. Aceptamos todo tipo de suxestións e colaboracións.

tras exhibirse no Artium de
Vitoria e no Centro José
Guerrero de Granada. Creadores como Darren Almond, Liza Lou, Kenny
McLeod ou Natalie Melikian que volven á valoración
e á expresión dos sentimentos, fronte á aproximación
lóxica e conceptual das décadas dos 60 e 70, e á análise
histórica e sociolóxica que
dominou a arte nos oitenta.
Pintura, escultura, fotografía,
vídeo e instalacións. Non todos son melodramáticos por
elección, intención ou xuízo,
pero todos recoñecen as posibilidades do xénero e emprégano conscientemente.
Ata o 21 de xuño

■ MÚSICA

FREE SERENA
En concerto na Iguana Clube o sábado 24, presentando o seu novo disco, All
these voices, nove temas
con ar de tristura e predominio dos medios tons,
cheo de referencias ao indie
norteamericano.

FESTIVAL FOLCLÓRICO
No C.V.C. Valladares, o sábado 24 ás 19 h. van actuar o
grupo folclórico Ledicias, o
grupo Seixos Albos, a agrupación da S.C.D. Helios de
Bembrive, o grupo folclórico Froles do Galiñeiro e a
banda de gaitas Aires de
Santes. Entrada de balde.

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

ANIVERSARIO VAUXHALL
Este bar, sito en López de
Neira 50, celebra o aniversario cunhas actuacións que
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Verín

NOVOS MÚSICOS
A Escola Municipal de
Música organiza este concerto que se vai celebrar o
sábado 31 ás 20 h. no CC
Caixanova.
■ TEATRO

LAS BICICLETAS
SON PARA EL VERANO
A obra de Fernando Fernán
Gómez vai ser representada
o xoves 29 ás 20:30 no C.C.
Caixanova, dirixida por
Luis Olmos.

O MENCIÑEIRO
Á FORZA

A asociación Agarimo vai
representala o sábado 24 ás
19 h. no C.C. Caixanova.

Vilalba

llo. Dividido en dúas partes, na primeira, titulada
Estampas de Vilalba, faise
unha homenaxe á vila e os
seus arredores cunha serie
de bailes e músicas tradicionais, recollidas pola zona, polos diferentes grupos
(maiores, mocidade e picaros). Na segunda parte entregaranse os premios e diplomas ás persoas gañadoras do Certame Literario
Xuvenil das Letras 03.
■ TEATRO

A FARSA DAS ZOCAS
Obra de Ricardo Carvalho
Calero que será representada, no Auditorio Municipal o
sábado 31 ás 21 horas, pola
Escola de Teatro do Centro
Dramático Vilalbés.

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.

Barcelos
Barcelos
■ EXPOSICIÓNS

ANTÓNIO,
25 ANOS DE
CARICATURISTA

■ MÚSICA

FESTIVAL
DAS LETRAS GALEGAS
O sábado 24, no Auditorio
Municipal, a partir das 19
h. celebrarase este acto, organizado pola AC Entre
Lusco e Fusco e o Departamento de Cultura do conce-

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.♦

O
menciñeiro
á forza será
representada
o sábado
24 no CC
Caixanova
vigués.

soportariamos unha televisión ou un xornal que nos dixese que no Irak están agora
peor que antes, que en Palestina as pas mecánicas israelitas derruban as casas. Hai días nos que nos duchamos dú-

as veces (danos vergoña
pensar que os nosos avós
non se duchaban nunca). A
avoa, por certo, nos últimos
tempos, perdeu o control.
Faloulle galego ao médico.
Ninguén se decatou.♦

8 400021 303104

Ano XXVI.
IV Xeira.

P

rocuramos conservar a
mente tranquila. Pagamos as facturas. Mandamos os fillos a inglés. Tocante a política, estamos preocupados polo terrorismo e
os dereitos humanos. Non
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Carme Mascato Barral,
comunista, premiada con cinco millóns de euros na lotería

‘De momento só penso en seguir traballando’
RUBÉN VALVERDE
Tocáronlle cinco millóns de euros na lotería. Pero Carme asegura
que non lle vai cambiar a vida. Histórica militante do Partido Comunista, sinala que cos cartos vai axudar ao candidato de EU do
Grove, Xan Caneda. A xente que a coñece destaca o seu bo corazón.
“Ten un bar e moitas veces prepara comida e repártea entre a xente
máis necesitada”, comenta unha compañeira súa de partido. O que
é seguro é que os millóns non lle fixeron perder o sentido do humor...
¿Que vai facer con tanto carto?
Son dos sete. Teño cinco fillos
e cada un fará o que queira coa súa
parte. A min non me van cambiar
para nada a vida. Seguirei co bar
aberto, traballando que é o único
que souben facer toda a vida.
¿Non ten pensado darse
ningún capricho?
Non pensei en nada. Hoxe
fun coas fillas de compras a Pontevedra e Vigo pero a mercar
roupa para elas, para min nada.
¿Que fai unha comunista
xogando á lotería?
Penso que temos o mesmo dereito que os demais. Habitualmente o meu home e máis eu xogamos
para pasalo ben. Pola curiosidade
de ver se toca o reintegro.
Din que a lotería é coma os
Donetes: saen amigos por todas partes...
Saíron, pero eu sei ben os
que tiña e a quen debo axudar.
Seguirei sendo a mesma.
¿Antes de tocarlle non pensou en presentarse ás eleccións?
Este ano nin eu nin o meu home quixemos ir.
¿Por qué?
Porque hai rapaces novos
máis preparados, con carreira.
Hai que empezar a crearlle ilusión á xente que ven. Nós xa estamos moi vistos.
¿Dende que ano milita?
Penso que toda a vida, pero
non che sabería dicir un ano
exacto. Xa vou maior. Meu pai

era comunista e foi preso de guerra. O meu home tamén tiña as
miñas ideas pero non o souben
ata despois de casar.
¿Que pensan na familia de
que lle tocase este premio?
Os meus irmáns alegráronse
moito. Están máis nerviosos ca min.
Sempre estivemos moi unidos. A
miña nai morreu aos 47 anos cando
eles eran pequenos e practicamente
pode dicirse que os criei eu.
¿Como pode estar tranquila con tantos cartos?
Supoño que depende da necesidade que teñas en cada momento. Hai 21 anos tocáranme cinco
millóns de pesetas (30 mil euros).
Daquela facíanme moita falta.
Cando o souben case me dá algo.
Agora soubémolo porque o meu
marido pensou que nos tocara o
reintegro porque dicían que acabara no mesmo número que tiñamos nós. Cando foi a comprobalo espetoume: ¡Pero Carme, ti sabes o que tes aí! Tiñamos a serie
completa. Gardei a lotería de novo no caixón e díxenlle que seguira preparando a cea para a
noite, porque tiñamos un mitin de
Esquerda Unida no bar.
O seu marido comentou
que cos cartos quería ir a Cuba
a visitar a Fidel...
Leva toda a vida traballando
no campo de golf da illa da Toxa e
sempre dicía que cando fose rico
quería cambiar de illa e visitar Cuba. Pero eu non sei ben se é como
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el di por visitar a Fidel ou por outras razóns. Ti xa me entendes...
¿A quen preferiría como próximo alcalde do Grove, a Carrillo, a Anguita ou a Llamazares?
A Llamazares non o coñezo
demasiado. Si é verdade que parece moi boa persoa e moi sincero.
Desgraciadamente a mentira da
dereita pode máis que a verdade
da esquerda. Anguita non me gustaba tanto. Deses tres seguramente
elixiría a Carrillo porque o coñecía
máis que a Llamazares. Aínda así,
quedo co candidato que temos,
Xan Caneda. É verdade que non é
guapo, pero é a persoa máis honrada e traballadora que coñezo. O
que lle falta de beleza teno de en-

trega e de traballo. Penso que vai
ser o próximo alcalde. Axudareino
en todo o que poida. Mira que che
contestei preguntas, aínda che vou
cobrar pola exclusiva (sorrí)...
Salvouse que non somos da
prensa rosa e non lle preguntei
sobre ningún tema relacionado
co mundo do corazón...
Ai, do corazón podes preguntarme o que queiras que xa me
deron dous infartos. Diso si que
sei (volve rir).
Pois nada máis. Que teña sorte nas eleccións. Aínda que vendo
que xa lle tocou dúas veces a lotería, non penso que lle faga falta.
Graciñas e pensade ben a
quen votades...♦

O cambio
FRAN ALONSO

E

stas eleccións municipais deberían semellarse a un boca a
boca intenso e reparador.
Desde o luns, o aire ten
que volver enchernos os
pulmóns, refrescándonos
os alveolos. Os resultados, que (estou convencido) van significar o
principio do cambio, seguramente non serán o
que deberían ser: a desaparición definitiva desa
amorfa masa política que
estende os seus brazos
prepotentes por cada centímetro do país. E, con todo, estas eleccións van
supoñer o inicio da súa
retirada, a súa caída irreparable, a activación dexenerativa do seu eivado
físico (o seu eivado moral
hai xa moito que nos
acompaña). Todas as engranaxes institucionais
que dependen desa amorfa masa política renxen
cun chío insoportable,
porque están desvencelladas e enferruxadas desde
a primeira ata a última bisagra. O poder político,
instalado socialmente en
Galicia coma se dunha
monarquía se tratase, está
putrefacto e os seus usos
e comportamentos móstransenos viciados ata o
incorrexible.
Por fortuna, globalmente, estas eleccións
municipais van significar
o despreguizamento definitivo da sociedade que,
de vagar, irá recuperando
o alento. Pero a posibilidade de que ese cambio
arrecenda e se afiance
non depende unicamente
do resultado destas e das
sucesivas eleccións. En
grande medida, dependerá tamén do corazón do
nacionalismo e da súa actitude. Porque, para que
de verdade se produza
unha convulsión social e
política, o arrecendo da
renovación ten que penetrar en todos e cada un
dos ámbitos da sociedade, co nacionalismo como motor propulsor. Así
que o propio nacionalismo, coma un lagarto ao
sol, debe airearse e mudar a pel, para que se vexa brillante, verdecente.
Ao nacionalismo cómprelle facer súa a renovación, desde a honestidade
e a sinceridade, desbotando a demagoxia, o
dogmatismo e a exclusión; cómprelle establecer como modelo formas
políticas baseadas na elegancia, na humanidade e
na xenerosidade.
Só se a cidadanía percibe o nacionalismo como “outra cousa” e é
quen de singularizarse
ante os partidos tradicionais será capaz de liderar
o cambio. O urxente cambio que o país necesita.♦

