
NON VAN SER FÁCILES OS PACTOS ENTRE SOCIALISTAS
e nacionalistas. Catro anos de experiencia, con resultados moi dis-
pares, axudan a coñecerse, para o bó e para o malo. Ambos teiman
en non repetir erros. Tamén saben que a convivencIa non é doa-
da, sobre todo cando ten data de caducidade a catro anos vista. Pe-
ro estes acordos serían máis fáciles se partisen da premisa de que
ambos se necesitan mutuamente e de que vai seguir sendo así pro-
babelmente durante ben de tempo. Sen vencedores absolutos, nin
vencidos sen remisión. Coa lealdade que se debe ter co contrin-
cante dun xogo político imposíbel sen unhas reglas claras, acep-
tadas e cumpridas con procuro. Pero os acordos, para ser sólidos
e beneficiosos para a sociedade, tamén necesitan obxectivos co-
múns precisos e públicos. Non poden ser unicamente gobernos de
comenencia mútua, deben recoñecer as diferencias, pero deben ter
en conta sobre todo as necesidades dunha sociedade coas súas es-
pecificidades como é a galega, deixándose arrastrar o menos po-
síbel por dinámicas estrañas, señan a vasca ou a do bipartidismo
español excluinte. Está claro, polo demais, que tanto no PSdeG-
PSOE como no BNG hai quen non ve con bos ollos o pacto, pe-
ro sobre todo quen non o ve ben é o Partido Popular.♦
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II Premio Ramón Piñeiro de Ensaio 2002.
Na nova andaina da Colección Ensaio,
Tempo e Vinganza é unha análise orixinal
e audaz sobre a concepción do tempo
na modernidade para a que o autor se
apoia no Hamlet de Shakespeare cunha
visión moi persoal e extremadamente
rigorosa, interpretándoo como unha nova
visión do tempo e da vida.

TEMPO E VINGANZA
Anxo E. Rei Ballesteros

FFrraanncciissccoo
RRooddrríígguueezz::

‘‘MMooiittooss  rreessuullttaaddooss
sseerrííaann  iinneexxpplliiccáábbeeiiss

sseenn  oo  PPrreessttiiggee’’
((PPááxx..  44  ee  55))

Proposta de Camilo Nogueira para o BNG do 2005

ANDRÉS PANARO



¿Nacionalistas e socialistas apren-
deron a lección destes últimos ca-
tro anos de pactos municipais?
Non o saberemos ata dentro dou-
tros corenta e oito meses. A única
certeza é que tiraron conclusións.

Tanto BNG coma PSdG-
PSOE manifestan que se algo te-
ñen claro é que están condena-
dos a entenderse, mesmo que o
reparto sexa diferente ao das úl-
timas municipais. Daquela era o
BNG o que estaba disposto a ce-
der máis para conseguir un acor-
do. Agora son os socialistas os
que parecen máis interesados.

Pero uns e outros non se fían.
A experiencia, magister vitae,
marca o posicionamento de cada
quen. Tanto é así que ambos
coinciden en que, nesta ocasión,
os acordos deben de ser máis so-
lidos que hai catro anos.

Desde o BNG consideran que
o PSOE “aproveitouse” da súa
boa fe nas alianzas dos conce-
llos. Os socialistas están temero-
sos de que os nacionalistas lles
paguen coa mesma moeda usada
por eles na lexislatura anterior.

Tendo en conta estas rela-
cións de catro anos, nas que o
PSOE saiu moito millor parado
electoralmente, ao comezar as
negociacións semella existir un
ponto de coincidencia: os pac-
tos teñen que ser moito máis fir-
mes e elaborados que hai catro
anos. Daquela, aos nacionalis-
tas, cavilan que os perdeu as án-
sias de tocar poder institucional
verdadeiro para a conquista da
Xunta. Agora analisan que non
todo é tan lineal e que o que
pensaban un atallo, pode con-
vertirse nun atranco, pois o

PSdG-PSOE adiantounos polo
camiño real.

Logo da reunión de Anxo
Quintana e Antón Louro  ambos
falan de “pactos por escrito”. O

BNG non quer aparecer, e menos
sufrir, unha “supeditación ao
PSOE”. Os socialistas pretenden
demostrar a súa “supremacía so-
bre o BNG”. No fondo ambos

saben que están condenados a
entenderse, pero, ao mesmo tem-
po, as súas estratexias políticas
confrontan máis ou menos fron-
talmente para constituirse en al-

ternativa ao PP.
Nin nacionalistas nin socia-

listas pode aceptar un posiciona-
mento subsidiario como partido
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Cohabitación á galega entre nacionalsitas e socialistas

BNG e PSOE,
condenados a entenderse

AFONSO EIRÉ

BNG e PSdG-PSOE admiten que están condenados a entenderse. Agora
andan a fixar as reglas para facelo. A experiencia dos catro últimos anos
non foi moi exitosa, sobre todo para os nacionalistas. A palabra lealdade es-
tá sobre da mesa dos pactos. Os bolígrafos ao lado para asinar os acordos.

Francisco García, secretario de organización do BNG, e Xosé Manuel Beiras a piques de comezar a negociación de hai catro anos.                                       A. PANARO / Arquivo



bisagra. Uns pola súa posición
estatal, os outros pola súa diná-
mica ideolóxica e nacional. Son
aliados e, ao mesmo tempo, con-
trincantes.

Despois de catro anos, os na-
cionalistas teñen moito máis cla-
ra a súa confrontación cos socia-
listas. Atrás quedaron os tempos
onde analisaban que o PSdG-
PSOE podía ser a pata necesaria
do BNG para vencer ao PP. A va-
ga de ascenso dos socialistas a
nivel estatal, a semellanza dos
anos oitenta, pode por en perigo
a dinámica nacionalista. Así o
pensa a dirección do BNG. Así o
manifesta Camilo Nogueira.  Pe-
ro tamén son concientes os na-
cionalistas que o asalto ao poder
da dereita non se pode facer aín-
da polo BNG en solitario.

Entendimento

Os socialistas tamén precisan do
BNG. Tanto para
un cambio a ni-
vel galego coma
para un suposto
apoio a nivel
estatal onde os
nacionalistas ga-
legos poden ser
decisivos para
chegar á Mon-
cloa. Poderíamos
definir esta nova
etapa política,
“reformulada e
refundida” á de
hai catro anos,
como “cohabita-
ción á galega”.

Os nacionalistas teñen unha
palabra chave na negociación
destes pactos: “lealdade”. No
PSOE non rexeitan desta exixen-
cia nacionalista, pero negan que
incurriran neste pecado nos catro
anos anteriores. Non van facer
autocrítica, entre outras cousas
porque a súa táctica deulles ex-
celentes resultados. Ante a des-
confianza, terán que falar os
acordos por escrito.

Pero os nacionalistas, nin así
se fían, escaldados polo compor-
tamento socialista nos gobernos
onde o BNG detentou a alcaldía,
e ameazan con “devolverlles a
xogada” se a lealdade non é recí-
proca, advirte Francisco Rodrí-
guez.

A mensaxe nacionalista ta-
mén mudou. Agora os naciona-
listas non demonizan ao PP para
xustificar os pactos cos socialis-
tas, senón que os xustifican afir-
mando que “o BNG non ten nin-
gún rechazo atávico ao PP, nin
ningunha posición sectaria con-
tra o mesmo, senón  que os po-
pulares significan, tamén no ám-
bito municipal, a antítese do pro-
xecto político do BNG”, en pala-
bras do coordinador da Executi-
va, Anxo Quintana.

Pero o BNG, a diferencia de
hai catro anos, só está disposto a
chegar un acordo claro de gober-
no nas cidades. En Vigo, Ponte-
vedra e Compostela gobernarán

en coalición. Nos
outros concellos,
BNG e PSOE
comprometeranse
a votar ao alcalde
da lista, de entre
ambos, máis vota-
da. Pero serán as
direccións locais
nacionalistas as
que decidan os
pactos e se entran
ou non nos gober-
nos. Nos anterio-
res acordos, os
nacionalistas ex-
pulsaron aos que
non cumpriron

eses pactos.
Uns e outros pensan que a

necesidade dun pacto local, pro-
piciado polos directamente im-
plicados, pode propiciar un
maior entendimento para gober-
nar máis sólido.

Con estas perspectivas, uns e
outros confían en selar por escri-
to os pactos locais antes do 14 de
xuño, data de constitución da
maioría dos concellos.♦
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Vén da páxina anterior

Está claro que unha Deputa-
ción non é un concello. Histó-
ricamente, para os nacionalis-
tas a diferencia é total. Men-
tres os concellos foron ollados
coma unha institución propia,
as Deputacións vense como
algo imposto polo Estado cen-
tralista. Os nacionalistas sem-
pre avogaron pola desapari-
ción da Deputacións e, men-
tres non podan, manifestan
que o que pretenden é a súa
transformación e democratiza-
ción. Nas súas palabras, “pre-
tendemos rematar cos niños
de caciques”.

Só con esta perspectiva se
entenden as negociacións que
BNG e PSdG-PSOE están a
desenvolver para conseguir o
goberno na deputación coru-
ñesa. Os nacionalistas, fraca-
sado o intento de despoxar ao
PP da deputación pontevedre-
sa, pretenden que a corpora-
ción provincial  coruñesa sexa
un “experimento na xestión”.
Non teñen nada que perder.

Así que o BNG vai teimar
en remover esta institución.
“Queremos que na Deputa-
ción haxa un modelo diferen-
te. Non podemos avalar un
modelo imposto polo PP, ine-
ficaz e sen futuro”, argumenta
Anxo Quintana.

O problema para chegar
a un acordo entre nacionalis-
tas e socialistas reside en
que “o modelo dos socialis-
tas cando ostentaron a presi-
dencia non diferiu esencial-
mente ao do PP”.

O BNG quer “consensuar
o modelo de goberno co
PSdG-PSOE” para apoialo na
presidencia. De non chegar a
un acordo, mesmo baralla a
posibilidade de non apoiar ao
candidato socialista ou non
entrar no goberno provincial.

O BNG non gostou nada
que o PSdG-PSOE nomease a
Fernández Moreda como can-
didato á presidencia antes de
entablar negociacións co
BNG. Tanto Beiras como An-
xo Quintana manifestaran as
discrepancias do BNG con es-
te concelleiro socialista, un
home de confianza de Francis-
co Vázquez. 

O que algúns interpretan
como un xeito de presionar
ao PSOE e conseguir un mi-
llor posicionamento nas ne-
gociacións, pois o BNG sem-
pre afirmou que el non se
mete na política doutros par-
tidos, para outros semella ser
unicamente unha teima con-
tra o coruñesismo.

Pero o rexeite a Fernández
Moreda semella ter unhas rai-
ces máis fondas. Hai que ter
en conta que Fernández More-
da xa foi presidente da Depu-
tación e que as relacións co

BNG poden considerarse de
tormentosas. Non se pode es-
quecer que, daquela, os na-
cionalistas tiveron que recurrir
aos tribunais para ter un local
propio e un funcionario que
lle negaba Mo-
reda.

Por outra
parte, os na-
cionalistas acu-
saron a este his-
tórico militante
socialista, de
seguir a mesma
política na De-
putación, co
mesmo sistema
clientelar que
seguía o PP. Os
enfrontamentos
entre o voceiro
nac iona l i s ta ,
Manuel R. Doval, e o presi-
dente socialista eran contí-
nuos polo seu “arrbitrario
funcionamento”, afirma o de-
putado nacionalista.

Por iso os nacionalistas
consideran que nomear a Mo-
reda como presidenciábel

“non é un bó comezo” porque
“non hai garantías de que se
poda articular un funciona-
mento diferente”.

O BNG tamén rexieta o
arganigrama que pretenden os

socialistas, cun-
ha presidencia,
Moreda, e catro
vicepresiden-
cias. A primeira
para o naciona-
lista Xaime Be-
llo, as outras
tres para xente
do PSOE,  unha
delas para un
home próximo a
Touriño, o con-
celleiro com-
postelán, proce-
dente tamén do
PCG, Francisco

Candela. A outra para un con-
celleiro coruñés. Os alcaldes
da área coruñesa, enfrontados
a Francisco Vázquez, critican
que Touriño non lles consulta-
se nin informase sobre quen ía
ser o candidato e o reparto de
cargos.♦

Cando foi presidente Moreda os enfrontamentos
cos nacionalistas foron contínuos

O BNG disposto a ‘vender cara’
a Deputación da Coruña

Salvador Fernández Moreda na súa anterior etapa de Presidente da Deputación.

‘O BNG levou
aos tribunais
a Moreda cando
era presidente
por discriminalos”

As bases do BNG rexeitan pactos
co PSdG-PSOE. Están doidas
polos resultados e pola postura
dos socialistas estes catro anos.
Nas asembleas locais do BNG
para analisar os resultados e dis-
cutir os pactos, as bases deixaron
ouvir as súas voces contrarias a
novos acordos co PSdG-PSOE,
segundo pudo saber A Nosa Te-
rra de fontes nacionalistas. 

Semellaba máis unha especie
de desafogo que unha análise po-
lítica real. O único que pedían,
na práctica, é man dura nos pac-
tos. No ambiente afirman que se
respiraba a inevitabilidade dos
acordos. As direccións locais de-
ron as súas razóns para formar
gobernos de progreso, pero hai
catro anos ían vírxes a ese matri-
monio de comenencia. Agora se-
mella que entre os nacionalistas
poucos cren nel. As bases foron
sempre moito máis reticentes ca
dirección e, despois de dúas
Asembleas nacionais, admitiron,

a regañadentes, os acordos cos
socialistas para chegar á Xunta. 

O PSOE saiu gañando no xun-
toiro e aínda ten moito máis que
gañar esta vez. Aínda así, moitos
no partido da rosa preferirían non
chegar a acordos cos nacionalis-
tas. Teñen claro que o BNG é
máis enemigo aínda co PP. Fran-
cisco Vázquez non é só unha per-
soaxe singular  dentro do socialis-
mo galego, senón a cabeza dunha
importante corrente política.

Só así se entende, segundo
algúns socialistas, as conce-
sións que lle fai Pérez Touriño,
como a candidatura de Moreda
para a deputación coruñesa.
Touriña necesita máis tempo
para asentarse no partido: os re-
sultados axudárono, pero ten un
congreso ás portas con moitos
enemigos dentro.

“¿Tí pensas que se Touriño
pudera ía ceder no de Moreda?”,
coméntanos un destacado diri-
xente socialista.♦

Nin as bases do BNG
nin un sector do PSOE
queren os pactos

Os nacionalistas
ameazan
con devolverlle
a xogada
os socialistas se
estes non son leais



Aos resultados electorais dán-
selle moitas voltas pero nin-
guén semella falar claro. ¿Co-
mo calificaría vostede os destas
municipais?

Teñen un sabor contraditorio.
Desde o punto de vista cuantitati-
vo foron aceptábeis para o BNG.
Era o que agardábamos, subir
30.000 votos. Desde o punto de
vista cualitativo frustrantes. Pero
analisados caso por caso, teñen
unha explicación, aínda que moi-
tas veces sexa do-
orosa ou preocu-
p a n t e  d e s d e  o
punto de vista mo-
ral ou sicolóxico.

Para a opi-
nión pública os
resul tados do
BNG semellan es-
tar marcados po-
la perda de alcal-
días nas cidades.

Existen resul-
tados nas cidades
reconfortantes.
Comezando por
Pontevedra onde se conseguiu
ser a lista máis votada e a conso-
lidación e o avance dun procxeto
político moi coherente contra
vento e maré. Os da Coruña e
Ourense, como forza política na
oposición, son tamén moi positi-
vos, no primeiro lugar cun valor
engadido: a case perda da maio-
ría absoluta de Francisco Váz-
quez, que non se subliñou sufi-
cientemente, sendo para min un
dos efectos máis positivos das
eleccións de maio. Os tres casos
máis doorosos teñen causas dife-
rentes. En Vigo, aínda que se au-
mentou en votos e se mantivo a
porcentaxe, en contraste co que
existía con anterioridade, deberí-
amos ter mantido a alcaldía. No
caso de Ferrol é unha mágoa,
pois, de consolidarse outros catro
anos aparecerían perante a opi-
nión pública moitas transforma-
cións que a sociedade non pudo
comprobar. Aínda que tamén
existiron erros pola nosa parte.
Logo están os casos onde traba-
llamos para os demáis. O caso
máis significado é o de Lugo on-
de o propio alcalde Orozco ten
que recoñecer que unha parte do
éxito lle corresponde aos conce-
lleiros do BNG. Existen moitas
vilas onde se dá unha consolida-
ción e un avance do BNG. Non
se debe unicamente ao bó facer,
senón que tamén axudou o im-
pacto do Prestige e as convul-

sións últimas da sociedade que
foron canalizadas cara o BNG. Aí
están os concellos próximos a
Compostela e A Coruña, Monfor-
te, Bueu, Moaña, Sanxenxo, Mu-
gardos, As Pontes...

Un mapa moi complexo...
Evidentemente, pois está en-

treverado de factores moi dife-
renciados. Por un lado o factor
local imperante nus comicios
municipais e a capacidade do
BNG. O intento de converter as

eleccións locais
nunhas xerais.
E s t á  t a m é n  o
“efecto Prestige”
e, en menor me-
dida, o “efecto
guerra”. Algúns
destes factores
non tiveron tras-
lación en certos
concellos, sendo
unhas eleccións
locais química-
mente puras. Pe-
ro todos estes
factores combi-

nados son os que dibuxan o ma-
pa electoral.

As dificultades do BNG

Vexo na análise do BNG unha
tendencia a centrarse nos re-
sultados, desprovista das con-
sideracións ideolóxicas que an-
tes empregaban.

Será por non perecer que
botamos balóns fóra. Pero hai
algo que, agora, está máis claro
aínda ca nunca: unha forza polí-
tica alternativa nun réxime po-
lítico coma este ten moitísimas
dificultades. Non só derivadas
do réxime político español, se-
nón que, cada vez, está máis
condicionada por unha involu-
ción ideolóxica e política tre-
menda a nivel mundial. A xente
non pon ao mesmo nivel ás for-
zas políticas do sistema e as que
non o son. Isto é algo que hai
que ter en conta á hora de ana-
lisar os resultados. Mesmo can-
do son moi bós, están feitos dun
traballo óptimo e dunha esixen-
cia tremenda e, aínda así, non
son avaliabeis cuantitativamen-
te como os doutras forzas. Non
é que nós non cometamos erros,
pero outros cométenos moito
piores, sobran os exemplos, pe-
ro toléranselle e mesmo son
premiados nas urnas. É algo
normal pois correspóndense
coa esencia destes rexímenes

políticos, e con algunhas con-
cepcións ideolóxico culturais
da sociedade galega.

Pero o BNG xa sabe que ten
que traballar nesas condicións...

Por iso cando nós non temos
suficiente introdución social;
cando non facemos as cousas
con suficiente contundencia co-
mo forza alternativa; cando non
temos capacidade de arrastre por
imadurez ou falla na introdu-
ción, ou ben por rotina; cando
non fomos capaces de conven-
cer a máis dos xa convencidos
de que a nosa opción pagaba a
pena, ben por deficiencias prác-
ticas ou por que non soubemos
explicar o noso proxecto, acába-
nos pasando unha factura.

¿É unha autocrítica?
As veces seguir coa mesma

dinámica pode ser perigoso. O
BNG ten que facer unha reca-
pacitación e unha análise críti-
ca dos resultados para modifi-
car o que haxa que modificar
desde o punto de vista práctico,
sobre todo cando estás no go-
berno ou acompañando a un
goberno centrado noutro parti-

do, maiormente polo PSOE.
Neste último caso, os matices a
modificar son máis importan-
tes.

Formúlanse receitas que
apostan porque a política do
BNG se asemelle cada vez
máis á do PSOE e aínda do
PP para seguir medrando
electoralmente. 

Iso leva directamente ao sui-
cidio político. Aínda que nos
sintamos inxustamente tratados
desde o punto de vista electoral,
a política non é moral nen psico-
loxía, polo tanto, se hai uns uns
resultados deficientes hai que
analisar porqué. Non se pode
voltar a cometer eses mesmos
erros. Estou por asegurar que
onde existiu ese desencanto non
foi porque non se fixesen máis
cousas e millores ca anteriores
gobernos, senón que se comete-
ron erros que a sociedade valo-
rou máis severamente que se os
cometesen outros. Ou que a ca-
pacidade de comunicación foi
nula ou escasa. Ou que a socie-
dade agardaba uns gobernos
máis contundentes desde o pun-

to de vista da autoridade e da
eficacia. Pensou que os resulta-
dos tiñan que ser outros en catro
anos e, ao non selo, pasáronnos
unha factura clara. Pero se nos
actuasemos coma outras organi-
zacións políticas teríamos desa-
parecido do mapa. Se a nós nos
pasase o que lle pasou ao PSOE
en Vigo e intentásemos remontar
cunha operacion de marketing,
sacaríamos un concelleiro.

Pero iso non nos pode tran-
quilizar. Xa sabemos que a nós
non se nos vai tratar así. Por iso
non podemos voltar a cometer o
que foron erros graves, tendo
presenta que a política é unha
cousa moi difícil. Sobre todo
cando se fai desde o goberno,
pois temos que combinar a efica-
cia con certa coerencia ideolóxi-
co-política. As nosas mensaxes
teñen máis dificultades en che-
garlle á sociedade e, sobre todo,
contamos con moitos máis ine-
migos. O poder mediático, tra-
sunto do económico e político,
está abertamente contra nosa.
Pero iso non é nada novo. Temos
que sabelo...
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Francisco
Rodríguez
‘O BNG non pode voltar a
cometer os mesmos erros’

A. PANARO

AFONSO EIRÉ
¿Que pensa Paco Rodríguez destas eleccións? Esta é a pergun-
ta que se fan moitos, incluidos a maioría dos medios de comu-
nicación. O deputado do BNG analisa nesta entrevista os resul-
tados electorais, os pactos co PSOE e, tamén, o proceso de reno-
vación  que “deberá comezar xa”, segundo Francisco Rodríguez.

‘Se nós
actúasemos coma
outras organziacións
políticas
xa teríamos
desaparecido
electoralmente”



Entrar no sistema

Se o BNG se homologase as de-
máis forzas...

Non valería para nada. Desa-
parecerías. Se es igual ca os ou-
tros, non terías funcionalidade de
ningún tipo. ¿Para que te que-
ren? Iso xa sen entrar na necesi-
dade que ten o país dunha forza
transformadora e nacionalista
como é o BNG.

Pero hai xente fustrada ao
comprobar que as grandes mo-
bilizacións non tiveron un re-
flexo electoral.

Sí que o tive-
ron. Os resulta-
dos de moitas ci-
dades e vilas son
inexplicábeis sen
o Prestige. Se a
xente agardaba
que existise unha
revolución tras-
ladada en térmi-
nos electorais a
Galiza cun desfondamento es-
pectacular do PP e un ascenso
espectacular do BNG... Eu nun-
ca o pensei. Esas cuestións, que
teñen un efecto convulsionador
de tipo psicolóxico moi forte,
cando non existe suficiente ver-
tebración social, un grao de ma-
durez ideolóxica mínima e a
xente está moi confusa,  a pro-
paganda do Goberno tamén é
efectiva, a xente non fai unha
vinculación entre a súa posición
contraria e o voto. E está tamén
a propaganda, o medo, o dicir
que iso o fixeron mal pero ou-
tras cousas as fan ben... Pero
hai que ollar os efectos positi-
vos e os resultados en moitas
vilas non se explican sen o
Prestige, tanto para que o BNG
ascendese, coma para tirarlle a
maioría absoluta a alcaldes in-
veterados ou para o deterioro
do PP. 

Pero a Costa da Morte...
Non é homoxénea. Se se

centra a atención en Muxía dis-
torsiónase todo. ¿Alguén agar-
daba que unha sociedade com-
posta por emigrantes en todas
partes, con vellos e cuns mari-
ñeiros amordazados cun diñeiro
que, en térmonos relativos, é su-
culento, aínda que dentro duns
meses desaparecerá, os resulta-
dos non ían ser estes? Só hai
que pasear por alí para decatar-
se que é unha sociedade case
morta. A xuventude moita está
fora, outra non censada e, a ou-
tra, metida na droga ou no alco-
ol. A esperanza de cambio está
na mocidade e aos mozos e mo-
zas téñenos inutilizados. Non
podemos inventar un País he-
moxéneo cando ten desequili-
brios demográficos e de intro-
dución social do nacionalismo.

¿Deixaranse sentir as pegadas
do Prestigea máis longo prazo?

Se estas fosen unhas elec-
cións autonómicas, o resultado
sería moi outro. O Prestige vai
deixar unhas pegadas de fondo.
O problema está en que a xente
se desmoralice con estes resulta-
dos electorais. É preciso analisar
cal era o ponto de partida e cal é
o estado da sociedade. Cada vez
as sociedades teñen unha confu-
sión ideolóxica maior, acentua-
da polo fenómeno da globaliza-
ción e da agresión imperialista
no Estado español. Porque exis-
tir existe desde hai moitos anos,
pero agora reforzouse. Por outra
banda, á xente gústalle estar cos

que mandan, aínda que esteñan
en contra dos que mandan. Esta
é a grande esquizofrenia das so-
ciedades actuais. Non é un fenó-
meno galego que moita xente
que protesta, logo, non o vincu-
le a posicionamentos políticos.
¿Como se pode explicar senón o
caso da Arxentina? Hai xente
que se mobilizou contra o Pres-
tige e afirma que non se quer
meter en política, que é absten-
cionista ou que vota en branco.
A xente debe comprender que
esa actitude é políticamente ine-

ficaz. Iso é o que
quer o sistema,
os integrados
non van deixar
de votar.

Será porque
non lles valen as
forzas  po l í t i -
cas...

Nunha socie-
dade desarticula-
da e confundida,

as forzas políticas respostan en
grande medida ás características
desa sociedade. Os partidos polí-
ticos non poden ser unha orde
puritana e sen eivas. Non cum-
pren todos o mesmo papel. Non
todos receben o mesmo trato dos
poderes establecidos e hai que
facer, polo tanto, xuicios relati-
vos e función do papel que cum-
pre cada un e dos obxetivos que
persegue e da coerencia positiva
do seu comportamento.♦
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‘O Prestige
vai deixar unhas
pegadas moi fondas
na sociedade”

O BNG vai entrar na dinámi-
ca dunha Asemblea Nacional
que deberá rematar antes de
fin de ano. ¿Como van influír
estes resultados nese proceso?

Hai que comezar a actuar xa,
con rapidez, como se acordou na
anterior Asemblea, e rematar can-
to antes tomando as decisións or-
gánicas que é preciso abordar.  Se
é así, haberá a discusión lóxica
nunha organización democrática,
non máis. O que é ridículo é que a
xente pense que unha alternativa
política como a nosa vai ter pro-
cesos de ascenso ininterrompido
e en plano quilométrico. Esa é un-
ha visión que non se dá nin sequer
nas forzas tradicionais. É preciso
atopar e analisar os defectos pero
non confundir a orixe dos proble-
mas, sabendo os que se poden su-
perar a curto prazo, con intentar
desmantelar os proxectos. Ese se-
ría o pior servicio que se lle pode-
ría facer ao noso País.

Hai quen pensa que o BNG
debería chegar xa ao poder...

Sí, cunha variña máxica. Es-
tamos nun nivel de voto moi ele-
vado para o grao de vertebración
que ten a sociedade galega e, so-
bre todo, para o contrapoder que
pode representar o BNG. Os as-
censos electorais van ser, desde
agora, moi problemáticos e frá-
xiles se non comeza a haber a
consolidación de certas estrutu-
ras na sociedade. Temos que
abranguer obxetivos que nos te-
mos marcado e que non atende-
mos ben nos últimos tempos. Ta-
mén é necesario que, no chama-
do campo nacionalista, exista
unha ósmose maior e aunar as
sinerxias duns e doutros. Penso
que o nacionalismo non se pode

permitir eses luxos de andar ca-
da quen por libre. Unha cousa é
a autonomía de actuación e outra
a interrelación que debe existir
entre nós. Por certo, vaia se a te-
ñen entre as for-
zas españolistas.
Xa me gustaría a
min que todos fo-
semos tan disci-
prinados como se
ve entre as forzas
políticas e os sin-
dicatos españois.

¿Como van
influir os resul-
tados electorais na tan traida e
levada renovación do BNG?

Arenovación se afecta ás per-
soas é lóxica e entra dentro dun
proceso natural, porque sempre
hai outros que o poden facer mi-
llor e ten que vir xente nova a
cumprir unhas funcións. Se por
renovación se entende desmante-
lar a alternativa nacionalista e an-
timperialista eu non creo que vaia
ser a saída. Non é solucionar o
problema, senón empioralo.
Agardo que ninguén, dentro de
BNG, teña esa intención.

Acúsase á UPG...
Xa me gostaría a min que

coincidise a realidade coa propa-
ganda. O Bloque é unha organi-
zación moi plural. Se fixésemos
unha análise dos resultados elec-
torais nada que tería que ver co-
as correntes internas. O que pasa
é que hai consignas. A mediáti-
ca, poderosa, está a prol de que o
BNG se desfaga. Os ataques á
UPG  non son por ser comunis-
ta, que xa sabemos que é un pan-
tasma que non percorre precisa-
mente Europa. É polo naciona-
lismo: intentase cargar a coeren-

cia nacionalista do Bloque. O
problema é se dentro hai alguén
que teña a propensión a acreditar
niso ou se lle pode valer para pa-
ra outro tipo de obxectivos. Pen-

so que cando os
medios do poder
teiman nunha
consigna que non
ten fundamento,
é que hai graos
de coerencia que
lles gostaría aca-
bar con ela, pero
non para benefi-
ciar que houbese

unha liña moderada do naciona-
lismo, senón para que este desa-
pareza. O nacionalismo do BNG
é un nacionalismo de mínimos
necesarios para unha sociedade
como a nosa.  Procesos como
Coalición Galega xa os hobo
neste país e xa se ve o que deron
de si en circunstancias moito
máis favorábeis.

As discrepancias

Pero se racha o PP...
Se o PP sae ben parado nas

proximas eleccións xerais, Cui-
ña, Baltar e compañía non se
moven. Temos que acreditar
máis na experiencia. Outra cou-
sa é que debemos recoñecer que
o nacionalismo podémolo am-
pliar máis. Pero vai depender
non só do teu bó facer, senón ta-
mén das circunstancias polas
que vaia pasando o País. É pre-
ciso solventar os defectos pero o
que non podo creer é que o
BNG é un partido esquerdista
socialmente. ¿Onde? Menos
aínda que é independentista. Iso
non o cree ninguén máis que os

intoxicados polos aparatos do
poder. ¿Facémonos autonomis-
tas? Iso nin vale para os que nos
votan nin para os que nos poden
votar. O problema é se desde
dentro se alentan eses clichés.

O BNG é un frente, con de-
reito á discrepancia.

Sí, pero tentar facer do BNG
un partido de corte tradicional é
contraditorio con ampliar o seu
campo electoral. Por unha parte
quérese que agrandemos o espec-
tro idolóxico e, pola outra, quére-
se restrinxir. Se restrinxes elimi-
nas a alguén. Non lle queda outro
remedio que irse ou intrigar den-
tro. Nos partidos tradicionais as
familias están por todas partes,
pero non só ideolóxicas, senón de
intereses persoais. É moito millor
que os intereses persoais esteñan
condicionados por unha agrupa-
ción ideolóxica ca que se movan
nunha especie de selva.

Nestas eleccións pudemos
apreciar un aumento do loca-
lismo.

Certamente vai en aumento.
Dase en todos os partidos cunha
visión de Galiza que tende á
emotividade primaria e á cues-
tión gregaria. No BNG é unha fa-
lla de conciencia nacionalista
plena e de querer agachar as difi-
cultades do conxunto no máis
próximo. Tamén é froito dunha
falla de estrutura de poder e de
organización. A xente atribúelle
ao seu municipio os problemas
que teñen todos. Sempre hai a
tendencia a pensar que o proble-
ma é unicamente no teu concello.
A Coruña ou Ferrol, por exem-
plo, non poder evoluír sen a súa
comarca. Políticas como as do
PSOE exacerban esta visión.♦

‘Dicir que o BNG é esquerdista ou
independentista é unha intoxicación’

‘Atácase
á UPG para minar
a coherencia
do BNG”

¿Como van influír os resulta-
dos electorais nos pactos e na
estratexia do BNG a respecto
do PSOE?

Agardo que actuemos con
máis matices. Así o temos deci-
dido nos órganos de dirección.

¿Cales?
Ten que quedar claro que

nós temos que posibilitar que
goberne a lista máis votada se é
do PSOE e eles teñen que facer
o mesmo se é a do Bloque. Ta-
mén temos que posibilitar que
se pode haber goberno alterna-
tivo ao PP o haxa coa nosa co-
laboración e eles exactamente
igual, sexan eles os que teñan a
alcaldía ou nós. Pero iso non
pode xa conlevar que entremos
a formar parte do goberno.  Se-
remos respetuosos coa análise
que se faga en cada localidade,
prévia exame  coa dirección na-
cional. Ímonos manter nunhas
posicións, por princípios, favo-
rábeis a configurar gobernos
conxuntos.  Nos gobernos de
moita proxeción social, como é
o caso de Vigo, vai haber que
deixar as cousas moi claras por
escrito: o contido programático,
porque o PSOE é propenso a

non cumplir mesmo legalidades
como a lingüística, e a premisa
de que teñen que ser gobernos
plenamente democráticos e
transparentes.

¿E a deputación da Coruña?
Temos que chegar a un

acordo sobre o tipo de funcio-
namento que vai ter. A transpa-
rencia na actuación e a actitude
democrática para todos os con-
cellos, especialmente os que fo-
ron maltratados nos últimos
anos e, logo unhas normas de
funcionamento que posibiliten
que o BNG, se participa no go-
berno, ten que ser cun grao de
dignidade e de control non só
de recursos e de medios, senón
da política que se aplica á altu-
ra do que entrega ao PSOE pa-
ra que teña esa presidencia.

Semellan moi duros.
Non. Ademáis do exposto

unicamente reclamamos unhas
reglas de xogo claras e unha
mínima lealdade, a que nós en-
tregamos. Se non é así, estaría-
mos dispostos incluso a actuar
de forma recíproca. Se fan al-
gunha faena, contestarlle coa
mesma moeda. 

¿Pero están ou non están

condenados a convivir? ¿Des-
bancar ao PP da Xunta entre
ambos segue a ser un obxectivo?

Para convivir, teremos que
facelo en pé de igualdade. O
acordo cara a Xunta haino que
ir preparando sobre bases de
respeito mútuo pero, sobre to-
do, de respeito ao País. Ou se
parte do suposto de que hai le-
galidades que temos que respei-
tar todos, incluído o alcalde da
Coruña, de que o programa que
se faga non pode ser un trágala
de ninguén, ou a convivencia
vai ser case imposíbel. Sexan
cais sexan os resultados electo-
rais, o que están claro é que non
van ser dunha grande prepon-
derancia duns sobre os outros,
como pode pasar noutras comu-
nidades autónomas. É millor
que nos vaiamos facendo á idea
por ambas partes, malia as cul-
turas e os programas diferen-
ciados. Por iso é moi importan-
te que se acepte que aquí hai un
marco galego de discusión. Que
teremos que discutir sobre os
problemas do país. Sobre eses
problemas do país, conseguir
uns acordos públicos. Esa é a
clave do entendimento.♦

‘Se o PSOE non é leal,
nós tampouco o seremos’



Os resultados conseguidos polo BNG nas
eleicións municipais non estiveron á altura da
calidade da xestión realizada nen recolleron
de maneira apropriada as mobilizacións habi-
das frente á catástrofe do Prestigee a guerra
en Iraq. A interpretación dos mesmos está
condicionada particularmente polo feito de
non ter mantido as alcaldías de Vigo e de Fe-
rrol e de non conquistar a de Ourense. Pero
isto non pode ocultar que os resultados con-
teñen outras referencias claramente positivas.
O BNG medrou, atinxindo o cuarto mellor
resultado eleitoral da sua história, só supera-
do polas dúas últimas eleicións ao Parlamen-
to de Galiza e polas eleicións europeas; con-
firmou o dominio en Pontevedra, deu na Co-
ruña un salto adiante de grande significado
político; creceu notabelmente no próprio Vi-
go, onde protagonizara unha xestión exem-
plar, a mellor de Galiza xunto coa de Ponte-
vedra, e conseguiu resultados moi positivos e
alcaldías en vilas importantes, nas rías de Vi-
go, Pontevedra, Arousa, Corcubión, Ferrol,
Viveiro e Ribadeo, amais de facelo en desta-
cadas vilas do interior. Para unha organiza-
cion que comprometeu grande parte das suas
enerxías en combater ao partido de Fraga e de
Aznar ten un valor extraordinário o feito de o
PP ter perdido potencialmente a maioría ab-
soluta global que ainda lle dá a hexemonía en
Galiza. Todo isto aconsellaría un xuizo equi-
librado do acontecido. 

Mais os resultados do 25 de maio for-
neceron un dado preocupante: o PSOE su-
perou de novo ao BNG nunhas eleicións
municipais. Non o fixo un PSOE calquer,
senón un partido desleal nas cidades onde
o BNG tiña a alcaldía, que non dubidou
en resolver os seus problemas internos
criando situacións que en definitiva pro-
vocaron mesmo que o BNG perdese a al-
caldía de Ferrol e non conseguise a de Ou-
rense, tendo a responsabilidade de que as
duas cidades lle foran entregadas ao PP.

Neste contexto, cando o PP comeza o
seu declive e aparece a oportunidade de o
BNG conseguir a Presidencia do Governo
Galego, o PSOE convírtese no seu principal
contrincante. O feito de as duas organiza-
cións políticas seren neste momento históri-
co aliadas necesárias para vencer ao PP non
pode agochar a contradición que as separa. 

Na perspectiva das eleicións galegas
do 2005 o BNG non pode mirar para outro
lado, esperando circunstancias favorábeis
ou mudanzas no comportamento na socie-
dade galega en favor do nacionalismo co-

mo se non dependesen da própria acción
do BNG. Non pode procurar as causas dos
resultados habidos nunha suposta falta de
cultura política nacional galega, porque
esta, tanto como dos fundamentos históri-
cos e culturais da nación depende da ac-
ción do Bloque. A fortaleza ou a fraxilida-
de desa cultura dependen sobre todo da
forza ou da debilidade do BNG, a organi-
zación política de masas do nacionalismo
galego. Do carácter do Bloque, tanto como
das circunstancias exteriores, sexan ga-
legas, estatais, euro-
peas ou mundiais,
depende a constru-
ción da vontade polí-
tica de Galiza como
nación.

O BNG debe re-
forzar o seu carácter
contando con que
nun proceso de cons-
trución nacional na-
da está predetermi-
nado, de forma que a
estruturación dunha
formación política
dunha nación sen
Estado, como é o ca-
so de Galiza, se pro-
duce en condicións
obxectivas radicalmente diferentes e mui-
to máis dificultosas que as que correspon-
den aos partidos do Estado. Estes son
constituidos como unha consecuencia do
Estado, como institucións necesárias do
mesmo. Desde esta condición os cidadáns
e as cidadás non precisan facer ningún es-
forzo especial para optar por eles. Votar
por un partido dunha nación sen Estado
require, en troques, un esforzo político e
cultural singular. O voto a unha organiza-
ción política nacionalista forma parte ob-
xectivamente do proceso de autodetermi-
nación dunha nación. Non só se enfrenta
aos meios políticos, económicos, mediáti-
cos e institucionais con que contan os par-
tidos do Estado, senón tamén á represión
inteleitual ímplicita exercida contra os

que se arredan da norma política nacional
dominante. Esta realidade é a que estabe-
lece unha diferencia básica entre os parti-
dos do Estado e os partidos dunha nación
sen Estado como Galiza. O mérito do lu-
gar atinxido polo BNG aparece así con to-
do o seu valor e a importancia da tarefa
restante adquire todo o seu significado. 

■ PATRIMÓNIO DA SOCIEDADE . Agora,
sabendo que sobre o fundamento dunha
identidade histórica, política e cultural

inegábel, dunha tradi-
ción nacional, a cons-
trución da vontade po-
lítica contemporánea
de Galiza como nación
é o resultado dun pro-
ceso de transformación
da própria sociedade
galega cara a criazón
dun espazo político no-
vo, o BNG debe asumir
que non pertece só aos
seus militantes ou diri-
xentes, senón que cons-
titue sobre todo un pa-
trimonio da sociedade
galega. De facto, sen a
visión de Galiza que
fornece o proxecto na-

cional do nacionalismo galego as aspira-
cións e reivindicacións que definen hoxe
a acción das institucións serían outras mui
diferentes e muito máis negativas. Conti-
nuarían sendo escravas da inxusta e ab-
surda visión de Galiza que forma parte da
ideoloxía e da prática política do Estado. 

Desde esta realidade, o BNG non pode
imporse a sí mesmo límites na sua expansión
democrática. A aceitación previa dun teito
reducido no apoio que poda recibir da socie-
dade galega constituiría o comezo da nega-
ción da posibilidade da construción nacional
e da autodeterminacion. O BNG é, inequivo-
camente, unha formación política naciona-
lista, democrática e plural, formada desde a
esquerda e aberta ás aspiración solidárias
universais. Sobre esta base ten que loitar por

conseguir a hexemonía política en Galiza.
Non pode facelo cedendo á tentación auto-
nomista, adaptándose á ideoloxía do Estado,
convertíndose nun especie de psoe bis, pro-
curando simplemente incrementar o pesode
Galiza no Estado e facer ouvir alí a voz ga-
lega. Tampouco pode ceder á tentación de si-
tuarse na espera de tempos mellores como
forza de futuro, alonxado do poder, porque a
condición nacional galega, como todas, non
é inmutábel, de maneira que entanto que o
nacionalismo non governe en Galiza con to-
das as consecuencias o Estado seguirá ac-
tuando no sentido dunha españolizacion uni-
formizadora e discriminadora. 

Frente a estas tentacións, o BNG debe
acentuar o seu carácter nacionalista, isto
é, o seu proxecto emancipatório de Galiza
como nación. E debe facelo desde a
conciencia de que no mundo de hoxe non
existe razón para pensar que unha forza
política nacionalista democrática, da es-
querda e plural, non poida constituirse co-
mo forza política hexemónica, mesmo co-
mo condición necesária para a galeguiza-
ción do resto das forzas políticas, se este
proceso ha de producirse. 

Para conseguir isto o BNG depende
particularmente da confianza que lle ofere-
za á sociedade galega, manifestando os
seus propósitos con absoluta claridade.
Sendo patrimonio do povo galego e como
organización política democrática, o seu ca-
rácter interno, necesariamente plural, e a
acción externa e institucional do BNG, a
sua ideoloxía e obxectivos estratéxicos, os
seus propósitos, deben aparecer á vista de
todos. A sociedade galega ten que com-
prender que o obxectivo do BNG é o de
conseguir a emancipación de Galiza como
nación, como unha nación de iguais e soli-
daria, desde unha perspectiva integradora,
formando parte dun Estado plurinacional,
como unha nación política europea, sen es-
quecer que Galiza ten un carácter histórico
e cultural que transcende as fronteiras polí-
ticas administrativas nas que está integrada.
E o BNG ten que saber como dicirlle á xen-
te, combatendo políticamente a ideoloxía
do Estado,que nada o separará, do respeito
estrito ás opcións democráticas da socieda-
de, tal como o fai traballando no marco do
Estatuto de Autonomía , da Constitución de
1978 e das institucións da Unión Europea. 

Traballando hoxe para conseguir a
Presidencia do Governo Galego no próxi-
mo 2005.♦
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Despois da incompetencia, a mentira, o abandono, o des-
prezo, a humillación e a insensibilidade coa que os go-
bernos central e autonómico, –con manifesta reinciden-
cia–, trataron á xente do mar e de Galiza enteira no caso
do Prestige; despois das contundentes manifestacións de
dignidade que nas rúas de Santiago, Coruña, Vigo e Ma-
drid exixían responsabilidades e dimisións, son moitos os
voluntarios e voluntarias de Galiza e de fora de Galiza
que manifestan non entender as maiorias absolutas do
Partido Popular na Costa da Morte anunciando que Nun-
ca Máis volverán ao chapapote pase o que pase. Nós, sen
embargo e a pesar de todo, volveremos a Muxía. 

Desde logo, non é o moito o ánimo que podemos sa-
car duns resultados electorais que, ademais de non casti-
gar como se merecían aos responsábeis da catástrofe,
premian máis o oportunismo duns que o compromiso de
outros e máis á palabrería engaravatada e equívoca que
ás propostas serias e ás accións claras.

Certo é que nada tén de xusto (e afortunado) que os
resultados electorais, –ademáis de apreciaren os obriga-
dos subsidios máis que a dignidade merecida–, valoren
millor a estética própria das revistas do corazón (daque-
les que, á captura de votos á deriva, entreteñen á opinión
pública presentando no Pazo do Hórreo mocións de cen-
sura contra o chapapote e logo exercen  no Pazo de Ma-
ría Pita de agradecidos anfitrións do patrón censurado),
que a ética de quen, –como non merecía ser menos, da-
da a situación de emerxencia ambiental, económica e so-
cial–, opta por, –máis aló dos votos en xogo–, implicar
todas as súas forzas e recursos na axuda aos afectados
para a captura dese ingrato e visgoso chapapote que den-

de o mar chegou ata a mesma bandeira de Galiza.
Certo é que non fan xustiza uns resultados electorais

que parecen querer culpabilizar ao temporal (e ao capitán

do barco) máis que os responsábeis da Xunta e do Gober-
no Central; ou que non teñen tido en conta que mentras
uns se esforzaban por ergueren e levaren a dignidade das
xentes do mar e da terra a todos as institucións e rúas de
Galiza (e fora de Galiza), outros non fixesen outra cousa
que cacarexar a todos os ventos e en todos os curutos con-
signas de estudada letra electoral.

E a pesar de todo nós volveremos a Muxía. Volvere-
mos a Muxía o mesmo que a Carnota, a Corme, a Laxe
ou a Malpica: a sacar o mesmo chapapote doutros días.
Porque nós, –dende a nosa ilusión por Galiza–, queremos
que o noso mar, en lugar de votos, volva dar vida; e a
xente do mar poda de novo vivir da dignidade do seu tra-
ballo e non da sumisión comprada cuns subsídios que se
ofrecen de gracia, por máis que en xustiza se merezan. 

A pesar de todo, nós volveremos a Muxía. Esta é,
precisamente, a cualidade que nos distingue aos na-
cionalistas: mentras nós queremos ante todo recuperar
os recursos naturais do noso mar e da nosa xente, ou-
tros, –uns cunhas mañas e outros con outras–, só pre-
tenden os nosos votos. 

Certo que os votos do 25 de maio, postos na mán de
dignos depositarios, poderían ter sido a millor ferramen-
ta coa que recuperar os recursos do mar e a dignidade de
todos. Certo que os votos do 25 de maio foron unha opor-
tunidade non totalmente aproveitada. Mais a sementeira
está xa feita en boa terra; só queda traballar porque o
tempo sexa favorábel á colleita.♦

DANIEL VISPO é o secretario xeral de ADEGA (Asociación para a
Defensa Ecolóxica de Galicia)

Volveremos a Muxía
DANIEL VISPO

2005
CAMILO NOGUEIRA

‘Non existe razón
para pensar que

unha forza política
nacionalista democrática,

da esquerda e plural,
non poida constituirse
como forza política

hexemónica”
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RUBÉN VALVERDE
¿Contaban con esta suba de
votos?

Non me sorprende. O PSOE
ten normalmente oscilacións, pe-
ro non era normal que estivese
tan descolgado como ata agora.
En momentos de insatisfacción
co PSOE, algúns votos de des-
contentos van pasar ao BNG e
viceversa. Ademais, moito voto
da xente nova foi parar ao PSOE.
En parte debido á polarización
de campaña que houbo entre Az-
nar-Zapatero. Tamén hai que di-
cir que o feito de presentar a un
candidato independente rabuñou
votos no electorado de centro,
descontento coa política do PP.

¿Pode ser visto Ventura Pé-
rez Mariño como un alcalde
que renuncie a políticas pro-
gresistas?

Non temos esa preocupación
en absoluto. Cando o PSOE bus-
ca a un independente como can-
didato preocúpase porque a súa
cultura política sexa de esquer-
das. Ventura é unha persoa moi
preocupada polas cuestións so-
ciais, como por exemplo a mar-
xinación, o emprego para a xen-
te nova ou a vivenda.

¿Como van afrontar os
pactos co BNG?

A negociación política ten
que facerse nun marco de digni-

dade e non se pode caer en nin-
gún apriorismo. Debemos sen-
tarnos para comprobar o grao de
reciprocidade que existe. As no-
sas liñas básicas son que quere-
mos un goberno estábel e de pro-

greso. Para iso temos que chegar
a un acordo do que ten que saír
Ventura Pérez Mariño como al-
calde ao ser o candidato máis vo-
tado. Xogámonos o noso presti-
xio nesta negociación. 

Existe certa desconfianza
no BNG por mor de como fun-
cionou o pacto na anterior le-
xislatura...

O PSOE fixo un esforzo po-
lítico interno para axeitar os ni-

veis de interlocución ao novo
escenario político. Ademais dos
partidos políticos hai que ter en
conta o talante dos interlocuto-
res, que son os que facilitan que
os acordos aos que se chegan se-
xan máis doados de levar. O
BNG dirá que son problemas in-
ternos nosos, pero a verdade é
que a decisión afecta á relación
no seu conxunto.

Cernen dúbidas sobre o
compromiso de Ventura Pérez
Mariño coa cultura e a lingua
galega...

Hai que recoñecer que por
mor dos anos que botou fóra con
motivo dos seus estudios e a súa
carreira profesional, non é gale-
go falante. Sen embargo, podo
garantir que sente un gran com-
promiso e entusiasmo pola lin-
gua e a cultura. A súa intención
non é a de atacar á lingua, senón
a de defendela.

¿Pode dicir cales serán os
puntos básicos do programa de
goberno?

Son o responsábel das nego-
ciacións, non do que se fará con
posterioridade. De todos os xei-
tos teño que dicir que me ilusio-
na este goberno de coalición e te-
ño a esperanza de que se conver-
ta para os vigueses nunha gran
alternativa ao proxecto de derei-
tas que está esgotado e caduco.♦
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Miguel Barros, encargado das negociacións polo PSOE en Vigo

‘O PSOE fixo un grande esforzo interno
para que os novos interlocutores se comprometan a cumprir o pacto’

R.V.
¿A que se debe a suba de votos
en Ponteareas?

Son resultados históricos pa-
ra o BNG porque medramos
máis de mil votos e convertémo-
nos na segunda forza política, a
piques de superar incluso ao gru-
po de goberno. Esta liña de as-
censión do Bloque xa viña sendo
progresiva dende o ano 1991. O
escenario político é ben distinto
á anterior lexislatura porque a
UCPA perdeu dous concelleiros
que nós gañamos. 

Os pactos albíscanse difíci-
les cun triple empate a cinco
concelleiros entre o BNG, a
UCPA e o PP.

O único que está claro é o
discurso que mantivo cada par-
tido ao longo destes catro anos.
Se cada quen asume o que di, o
cambio estaría asegurado. Nós
queremos unha muda de políti-
ca, non un cambio de caras. Es-
te discurso foi premiado polos
veciños e non podemos traizoa-
los. O PP leva toda a lexislatura
dicindo que vai facer o que se-
xa por quitar aos Castro do po-
der. Agora ten que respostar a
esas promesas.

¿Sería posíbel un goberno
conxunto entre o PP e o BNG?

Nós temos claro que o PP e a
UCPA representan os mesmos
intereses en Ponteareas. O cam-

bio de políticas teñen que dalo as
forzas progresistas. É verdade
que precisamos que na investi-
dura nos apoie o PP. De momen-
to non quero aventurar nada
máis sobre as fórmulas de gober-

no. Está claro que si gobernaria-
mos co PSOE polas afinidades
que nos unen.

¿Que liñas xerais de gober-
no sería necesario cambiar en
Ponteareas?

A vila precisa unha etapa de
transición política que aínda non
viviu. Tamén cómpre unha rexe-
neración democrática e unha nor-
malización cultural do Concello.
Aquí aínda sobreviven unhas

prácticas españolistas do máis
vello cuño. Comezariamos por
facer unha retirada de toda a sim-
boloxía fascista que aínda perdu-
ra. A participación cidadá sería
outra das liñas mestras a seguir.♦

Roberto Mera, BNG de Ponteareas

‘Avogamos por un pacto que cambie as políticas, non só as caras’



Hai moitas cidades dentro da cidade. Hai
unha Coruña pecha e insolidaria. En-
castelada tralas murallas da  súa “cida-

dela“,  recela do que vive no exterior. Descon-
fiada e autoritaria: ordena e manda. É a herdei-
ra da cidade-fortaleza, da “Praza Forte”, da ci-
dade sen cidadáns, sen homes e mulleres libres.
A cidade da milicia e da disciplina: bastion du
pouvoir. A “cidade” entendida como “regi-
miento” na que os procuradores xerais requirí-
an ao correxidor para que  “...mandase venir a
vevir dentro de la muralla de esta cibdad a los
herreros y çapateros y tondidores que viven en
la pescadería de la dicha cibdad (...) dentro de
quince dias primeros seguientes, so pena de
diez mil maravedís y mas de dos días en la car-
cel...”(pax 67)  “...el regimiento ordena que
pasen a vivir en la ciudad vieja o se marchen
de La Coruña” (pax 186) (I. Velo Pensado. La
Coruña en el siglo XVI). Coacciós que fracasa-
ron estrepitosamente en todos os casos.

Hai outra Coruña aberta e solidaria: A Co-
ruña progresista e liberal que lidera o derrum-
be de murallas físicas e mentais. A Cidade in-
tegradora e cosmopolita. Espacio de conviven-
cia de culturas e sensibilidades diversas. Lugar
que se sinte pertencente a un país, Galicia, por
xeografía física e cultural e en consecuencia li-
dera proxectos e ideais que trascendendo os
seus límites administrativos aglutina a xentes
de diversa condición e intereses.  A cidade
aberta e ilustrada, a “cidade de cidadáns”, de
homes e mulleres libres: mariñeiros e artesáns,
ferreiros, panadeiros, cordeleiros, zapateiros,
carpinteiros de ribeira, comerciantes e merca-
deres... que residen maioritariamente no
“arrabal da Pescadería”que se converterá no
ámbito espacial e sociolóxico no que leveda-
rán os ideais da sociedade moderna. É o lugar
no que se materializan as experiencias arqui-
tectónicas e urbanísticas máis significativas da
nosa historia urbana recente: proxectos lidera-
dos por comerciantes ilustrados no frente ma-
rítimo das Casas de Paredes-Praza da Aduana
e no Real Consulado Terrestre e Marítimo, in-
fraestruturas como o porto e o peirao para os
Correos Marítimos... lugares simbólicos como
o espacio público por antonomasia da Praza de
María Pita, ou os grandes conxuntos de arqui-
tectura residencial urbana da Mariña coruñesa
que a partir das populares galerías galegas se
constitúen nun dos paisaxes monumentais do
Patrimonio Arquitectónico e Urbanístico Euro-
peo: O vello arrabal situado na “periferia” da
Cidade, convertíuse no centro, no  punto de re-
ferencia dunha sociedade nova, aberta, iguali-
taria e integradora.

■ OS LÍMITES DA CIDADE . Na Coruña vi-
vimos épocas de crise do espíritu da cidade
dos cidadáns, da libre  circulación de ideas e

de personas. Crise do público en tanto que
espacio igualitario e de solidaridade. Esta-
mos a asistir a iniciativas ex-
cluíntes impensables en cidades
que pretenden liderar a nova so-
ciedade do século XXI. Unha so-
ciedade sen fronteiras na que
aquelo que ata hai pouco deno-
minamos  “cidade” se expande
por enriba de límites municipáis
decimonónicos  e na que os no-
vos cidadáns exercen os seus de-
reitos como tales en circuns-
cripcións administrativas diver-
sas. Exercen o seu dereito á vi-
venda  nalgún lugar do término
municipal de Cambre ou Cullere-
do, o seu dereito ao traballo nun
polígono industrial situado en
Arteixo ou Bergondo, o dereito á
educación nas instalaciós univer-
sitarias da Coruña, disfrutan do
seu dereito ao tempo libre nas
praias ou nos equipamentos des-
tinados ao ocio en Oleiros ou Sa-
da... Hoxe Arteixo, Cambre, Culleredo, Olei-
ros (a nova periferia), é espacialmente o
“arrabal da Pescadería do século XXI”.

¿Imaxinan cidades como Londres, Paris,
New York, Madrid ou Barcelona propoñendo
que aqueles que non estén censados na cida-
de non poderán comprar o billete de trans-
porte público de coste reducido? ¿Qué con-
cepción da cidade se agocha tras ésta última
ocurrencia?

Unha concepción na que os “cidadáns” son
percibidos en tanto que “servos-contribuíntes”
de ámbitos administrativos obsoletos que te-
ñen nas suas delimitacións (outrora eficaces
para o diseño e goberno do territorio) o xerme
da desigualdade, do desequilibrio, da marxina-
ción e da descoesión social. Esta anacrónica si-
tuación ten beneficiarios: escasos pero influín-
tes e perfectamente instalados nos puntos for-

tes do aparello político e económico.
Uns pertenecen  á clase política: nostálxi-

cos da cidade-fortaleza ou do
“laissez-faire” ultraliberal. Per-
sonaxes prototípicos  caracteri-
zados por practicas propias do
máis rancio populismo que sa-
ben que a súa supervivencia  de-
pende en gran medida da frag-
mentación e da oportunista uti-
lización dun  discurso político
baseado no localismo vitimista
e no enfrontamento institucio-
nal 

Outros pertencen a un redu-
cido e poderoso sector inmobi-
liario que monopoliza o control
do solo tanto no interior edificá-
bel como en partes significati-
vas dos solos urbanizábeis dos
“novos arrabais”. Son  protago-
nistas exclusivos das opera-
cións inmobiliarias xeradoras
das maiores transformaciós te-
rritoriais  da historia.      

Sen embargo os  múltiples efectos nega-
tivos desta forma de construír o espacio ur-
bano, son soportados resignadamente pola
imensa maioría da cidadanía, nuns casos co-
mo residente en tecidos urbanos “canceríxe-
nos” no interior da cidade-central (Agra do
Orzán, Os Maios, Atocha- Montealto..), nou-
tros expulsada por razós económicas ás no-
vas periferias.

Constituida en protagonista e usuaria do
novo espacio político cidadán de ámbito su-
pramunicipal, asume diariamente os elevadí-
simos costes derivados da irracionalidade
dunhas circunscripciós administrativas obso-
letas que serven de teatro de operaciós de po-
líticas urbanísticas propiciadoras dun desen-
rolo insostíbel na construción dunha “cida-
de” acorde aos parámetros espaciais  do sé-
culo XXI.
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Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

A Coruña e o espíritu
da cidade-fortaleza

XOSÉ LOIS MARTÍNEZ SUÁREZ

‘A defensa
da idea

de cidade como
ámbito

de libertade
nun mundo

policéntrico e
global

exixe novos
comportamentos

políticos”

Cartas

Resultados
electorais
Dubido que o señor que me pe-
diu que lle collera unha papeleta
có mesmo logotipo do convite
que traía na man tivera a menor
idea do valor do voto que ía in-
troducir na urna. Nin sequera foi
capaz de, cando llo preguntei pa-
ra entregarlle a papeleta que que-
ría, dicir cal era o partido ao que
quería votar. 

Así non me estraña que haxa
voluntarios, que viñeron a axu-
darnos cando máis o necesitaba-
mos, que escriban opinións co-
mo “tanto berrar Nunca Máis e á
hora de votar fan isto”. Que nos
libren de que volva a acontecer
algo cómo o Prestige, desta vez
non nos viría axudar nin o apun-
tador. 

Penso que os galegos e ga-
legas non acabamos de ser cons-
ciente de que votar non é só in-
troducir na urna –se previamente
nos regalaron un chisqueiro, bo-

lígrafo ou nos convidaron a co-
mer ou cear– un sobre cun papel
dentro, que nos ofreceu un esper-
to candidato, cada catro anos.
Parece que non nos damos conta
que no momento de introducir
este simple papel estamos
apoiando e revalidando unha for-
ma de goberno que repudiamos
reiteradamente durante os últi-
mos meses. 

É indiscutíbel que moitas das
persoas que votaron PP nas ante-
riores elección non no fixeron
nesta. A baixada de catro puntos
nos votos recibidos polo Partido
Popular, a diminución de conce-
lleiros e alcaldes así o demostra;
pero moitos outros votantes que
berraron Nunca Máis nas rúas si
votaron ao PP, e isto non acabo
de entendelo. Suponse que eran
persoas indignadas polo abando-
no que sufriu o noso país por
parte dos políticos do  Partido
Popular e á hora da verdade dan-
lle o seu apoio cómo se non
acontecese nada. Menos mal
que, tal e como dixo Palmou, o

aumento do voto da xuventude
“influenciada polo Prestige” (eu
penso que o motivo real é que es-
tán máis informados que o señor
do que falei no primeiro parágra-
fo) negoulle ao PP as  súas pre-
tensións de saír ileso da súa in-
competencia, permitindo a subi-
da en votos absolutos e porcen-
tuais, concelleiros e alcaldes tan-
to ao BNG como ao PSOE.♦

RENATO NÚÑEZ
TEO (A CORUÑA) 

¡Que vergoña!
Cando falei hai uns días en pú-
blico dixen que aos galegos non
nos podían comprar. En realida-
de debería ter matizado máis
porque hai un tanto por cento
moi elevado entre os meus paisa-
nos, máis ou menos a metade de
nós, que si se venden. Véndense
por cartos, por medo (as pen-
sións, un posto de traballo, sub-
vencións... etc.) e por ignorancia.
non saben, ou non queren saber,
que deste xeito xamais nos vere-

mos libres dos caciques que go-
bernan Galiza desde hai moitos
anos e que, ademais, están a go-
bernar no resto de España.

A vós, os que vos deixades
comprar, pregúntovos: ¿Por can-
to vos compraron? Xudas ven-
deuse por trinta moedas de prata,
¿Vós por canto? ¿Que lle ides a
decir aos milleiros de volunta-
rios que viñeron axudarnos po-
ñendo en perigo a súa saude? ¿A
que tiñades medo, pobres igno-
rantes? se acabades de perder o
ben máis prezado: a vosa digni-
dade. ¿Que lles ides deixar ás
novas xeneracións, cando “me-
xan por nós” e vós decides:
“chove”? 

Agora xa non tedes escusa,
sodes cómplices de todo o mao
que fixo e fai o PP: provocou o
afundimento do Prestige cunhas
consecuencias ecolóxicas e eco-
nómicas imposíbeis de valorar. E
o barco segue afundido cargado
de chapapote, e os fondos mari-
ños están cubertos de chapapo-
te... De aquí a varios anos surxi-
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Xosé Lois

‘C hama
a atención a
participación

na súa
campaña do

político negro
norteamericano

e pastor
evanxélico

Jesse Jackson”

A actualidade e pertinencia da defensa
da idea de cidade como ámbito de liberta-
de nun mundo policéntrico e global exixe
novos comportamentos políticos que
arrumben definitivamente os barolentos
discursos dos que volven levantar novas
murallas en espacios nos que unha socie-
dade moderna e aberta reivindica diaria-
mente o seu dereito á vivenda, ao traballo,
á educación, ao tempo libre...

A necesidade de ámbitos políticos de
participación e representación democrática
acordes coas novas formas de asentamento
da población está sendo formulada.♦

XOSÉ LOIS MARTÍNEZ SUÁREZ é
arquitecto-urbanista. Leeu este texto na presen-

tación do libro de Manuel Monge A Coruña de
Paco Vázquez (Edicións A Nosa Terra)

ANA PILLADO

Correo electrónico: info@anosaterra.com

ran moitos cancros porque o mar
está contaminado.

Cando mirades os vosos ne-
nos xogar, ¿pensades nos millei-
ros deles que morreron no Iraq
nunha guerra ilegal que contou
co apoio do goberno do PP?
¿Pensades nos que poden morrer
nunha nova guerra? ¿Pensades
algunha vez nos milleiros de ne-
nos que morren de fame nos paí-
ses pobres gracias a gobernos
coma o noso que os explotan pa-
ra que nós vivamos mellor e non
axudan ás ONG co 0,7 % que de
seguido lles están a pedir?

Din que cada un ten o gober-
no que merece. Vós, a mitade dos
galegos si o tedes, nós, a outra
mitade, non o merecemos mais
temos que sufrir as consecuencias
da vosa ignorancia. Mais seguire-
mos loitando pola nosa “Dignida-
de “ e pola “Nosa Terra”.♦

MARGARITA LORES MARTÍNEZ
OGROBE (PONTEVEDRA )

O artesán da música

Hai tres anos un compañeiro de
profesión, Enrique, díxome que
ía a Portugal a un taller no que
facían violíns e outros instru-
mentos de corda. O encargo era
facer unha ponte nova para o
violoncello do rapaz. Con todo
aquela pequena peza tardaron un
mes en facerlla, unha pequena
obra de arte que lle custou
70.000 pta. O que meu amigo
non sabía que aquel artesán co-
ñecido no mundo enteiro era o
señor Domingos Machado.

Dende o corazón de Braga, no
lugar de Tebosa, este home pre-

servou e ergueu ao máis alto to-
da a sabedoría artística que un
día seu pai lle deu. Domingos
Machado é unha persoa simple,
comunicativa, cu carácter que o
fai gardar grandes amistades. na
súa mocidade voou a outros lu-
gares en busca de aventura, pero
logo se decatou que o seu mundo
estaba no obradoiro de seu pai.
Ao longo dos anos a arte que sae
das súas mans comezou a ser di-
vulgada e o seu talento recoñeci-
do, os encargos non paraban de
chegar como aínda contece hoxe.

O Sr. Domingos non acertaba
a saber por que a el lle confiaban
a restauración de instrumentos
de historias valiosas, ao mesmo
tempo que comezou a traballar
para figuras ilustres do panora-
ma musical, de dentro e fóra do
país. Como el di, “en cada clien-
te vexo un amigo, e xa son moi-
tos!”. Músicos portugueses co-
mo Julio Pereira, Pedro Barroso,
tunas académicas de todo o mun-
do, George Harrison, grupos co-
mo Luar na Lubre, Cheeftains,e

moitos máis gozan das súas al-
faias de corda. No seu obradoiro,
no que se almacena madeira de
todos os continentes, hai un libro
de honra con dedicatorias en to-
dos os idiomas do mundo e sem-
pre se repite que Domingos ma-
chado é un artesán de cordafones
tremendamente excepcional.

No 1995 inaugurou un museu
no que expoñen innumerabeis
instrumentos e pezas de corda,
orixinarias de todo o mundo e
que se non fose por el algunhas
delas perderíanse. Mercé á sua
habelanza foi facendo copias dos
orixinais para que puidesen ser
admiradas no seu museo, na
compaña de cantidade de artistas
e personaxes que penduran foto-
grafados nas paredes. Domingos
Machado vai gravando en gran-
des letras os acordes do tempo,
unha vida con música nas súas
mans.♦

LUIS CHAPELA BERMÚDEZ
MOAÑA(PONTEVEDRA )

Os textos enviados a esta sección non
deben sobrepasar as 45 liñas.
Estarán identificados co nome,

enderezo, documento de identidade e
asinados.

A Nosa Terra resérvase o dereito de
publicación e resume.

Non se mantén correspondencia sobre
orixinais non solicitados.



Altase baixas
na Voz
Unha nómina de colaborado-
res tan amplia como a de La
Voz de Galicianon pode me-
nos que sufrir baixas e altas
constantes. Entre as recentes
incorporacións destaca a do
xornalista, ligado ao Opus e
ao Partido Popular, Arturo
Maneiro. Entre as baixas, as
de Ignacio Ramonet, direc-
tor de Le Monde Diplomati-
quee a do escritor, tamén re-
sidente en París, Ramón
Chao. Parece que foi un arti-
go sobre Cuba o causante das
discrepancias entre Ramonet
e a dirección do diario.♦

Faroredactou
a noticia
dunha
asemblea
do BNG antes
de que
tivese lugar 
O xornalismo avanza a cada
paso máis rápido. Faro de
Vigo do 4 de xuño dedicou
case unha páxina completa a
informar das discrepancias
surxidas na asamblea local
do BNG celebrada o día an-

terior. O mérito do xornal es-
triba en que o peche da edi-
ción realizouse antes de que
tivese transcurrido sequera o
primeiro tercio da asamblea.
Máis chamativo aínda é que
ningunha das persoas citadas
como críticas asistiu á citada
reunión.♦

A mortedoce
do catalán
“A morte doce do catalán” ti-
tula o seu artigo en La Van-
guardia (29 de maio) Nor-
bert Bilbeny, profesor da
Universidade de Barcelona.
“Un corenta por cento dos
cataláns, afirma, usa o cata-
lán como lingua habitual.
Pero cada ano a porcentaxe
baixa un 1%. En consecuen-
cia, en dez anos, será menos
de un tercio o número de ca-
taláns que fale preferente-
mente en catalán. Nestas
condicións calquer lingua es-
tá condenada a desaparecer.
Os pesimistas din que o cata-
lán se esgota por momentos;
os optimistas, que goza dun-
ha mana saúde de ferro. Am-
bos teñen razón: nunca se
coñecera mellor esa lingua, e
nunca se falou menos.♦

O difuminado
declivedo PP
Lourenzo Fernández Prie-

to fala do “devalo do PP”
na súa columna de La Voz
de Galicia (3 de xuño). “O
declive conservador en Ga-
licia, di, é a máis importan-
te consecuencia destas elec-
cións. Pero aparece difumi-
nada na batalla da explica-
ción postelectoral porque os
estrategas do PPdeG poden
agochar a derrota do seu
partido nas frustradas es-
pectativas dos que coidaban
nunha debacle pola incom-
petente xestión no Prestge-
gate, adubada coa antipopu-
lar guerra de Aznar. Beiras,
Zapatero e o seu electorado
máis militante fiaron exce-
sivamente no efecto guerra-
Prestigesen reparar que o
electorado do PP, tamén mi-
litante, non muda o voto por
iso, aínda menos nunha mu-
nicipais.

Tampouco serve agora
supoñer que se debe á com-
pra de votos con subven-
cións, porque nin iso é novo,
nin é atinado; aínda que lle
sirva a algúns para querer si-
tuarse moralmente por riba
duns seus veciños alienados.
Tamén as universidades, as
empresas ou os concellos do
PSOE reciben subvencións,
non só os mariñeiros.

O PP ten un enorme po-
der en Galicia que só agora
empeza a ser erosionado
pola alternativa (BNG-
PSOE). As probas son tan-
xíbeis, pese ao interesado
empeño por facer de Muxía
a metáfora de Galicia. Na
outra Galicia, na enteira,
por primeira vez a oposi-
ción gaña en votos a un PP
que leva catro eleccións
perdendo apoios e que non
logrou recuperar ningunha
das cidades que perdera,
presentara ex conselleiros
ou candidatos á derrota
–agás o enganoso caso de
Ferrol–, mentres en Ouren-
se mantense como último
reducto, coa axuda dun
PSOE que non merece aos
seus votantes.

O devalar urbano de hai
catro anos lonxe de deterse pa-
sou agora ás vilas e exténdese
á provincia de Lugo (...)”.♦
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BIEITO IGLESIAS

Pensaba que, a estas alturas, as festas xa non podían sorpren-
derme. O xoves da Ascensión tropecei con César Varela na
carballeira de Santa Susana da Alameda santiaguesa, tras

anos de saber del a través das páxinas deste semanario, onde
moito leva escrito de onomástica e onde presentemente publica
(émulo do Pla de Notas sobre París) estampas londrinas. Sen
embargo, a sorpresa de encontrar a un oriúndo do Carballiño
mougando rabiños de polbo nun pendello festeiro é moi relativa.
O que me admirou foi o teatriño de autómatos, unha atracción
vedraia, de principios do século XX, felizmente rediviva. E iso
que, polo regular, me desacougan os divertimentos de feira. Paré-
ceme bo milagre que haxa xente vivindo de negociar farturas
(mazás confitadas, algodón doce, churros), das barcas ou escope-
tas de balín. Inquiétame ese mundo dos feirantes, tan precario en
aparencia, dependente da netorría dun neno que tira das faldras
do casaco do pai pra montar nos cabaliños do carrocel. Os bone-
cos animados presentaban diversas composiciós: orquestrina cu-
bana bambaleante, número circense con macaco, homes fregando
pratos (con rabia e despeito misóxino), dama romántica lendo un
romance sentimental (censura das irmás de Madame Bovary),
bailadeiras do Moulin Rouge...Seguro que os públicos de hai cen
anos apampaban cos alegres enxeños mecánicos. Na paixón
polas miniaturas, polos belés, polas bolas de neve que achegan
escenas alpinas –leñador, capriolo, casopa sepulta nas folipas–,
polos brinquedos en xeral, triunfa o cativo que remanece no
adulto. Xulgo que triunfa tamén o vello, que prefire esas
enormes minucias á paisaxe e paisanaxe reais. Nos ollos remela-
dos diante do circo de autómatos ardían muxicas de inocencia e
misantropía.♦

O porto exterior de Ferrol –o pri-
meiro de Galicia– poderá entrar
en funcionamento, de cumprirse
os prazos previstos, no ano 2005.
Terá que facelo cunha “pequena
eiva”. Segundo os plans elabora-
dos polo Ministerio de Fomento
os accesos ata as instalacións
portuarias non estarán construí-
dos ata o 2006.

O devandito Ministerio encar-
goulle a unha empresa coruñesa
–Ciisa, para máis señas– un infor-
me sobre os accesos destinados a
comunicar Caneliñas co resto do
mundo. Curiosamente este infor-
me, que estaba rematado en abril,
non se deu a coñecer ata dous dí-
as antes das eleccións. E era por
algo. Do documento tírase que a
alternativa máis “recomendábel”
é a A do Corredor  Norte. Unha
das máis baratas, das máis longas,
e a que precisa de máis expropia-
cións para a súa consecución.

O vial, destinado ao tráfico de
veículos pesados, terá unha anchu-
ra de sete metros repartidos en dous
carrís. Soamente para pequenos tra-
mos se contempla a habilitación
dun terceiro. Todo isto para un ac-
ceso que permitirá chegar, ademais
de ata o porto, a algunhas praias do
municipio. Imaxinen, unha caloro-
sa tarde de xullo, nun embotella-
mento entre os camións que levan o
carbón a Endesa, cos nenos, o para-
sol, o can e sen aire acondiciona-
do... E iso é un mal menor, que fa-

lamos de lecer. Que será dos con-
dutores deses camións.

Non é tempo de imaxinar, se-
nón de demandar unha solución
decente. Son diversas as entida-
des e institucións da comarca que
xa se puxeron a traballar por este
obxectivo. Durante 30 días hábi-
les, contados a partir do 23 de
maio, o proxecto está sometido a
exposición pública. É o prazo pa-
ra presentar as observacións e
alegacións pertinentes. Aqueles
que desexen coñecer todos os da-
tos poden consultalos nos tabo-
leiros de edictos dos concellos de
Ferrol e Narón, e na sede do pro-
pio Ministerio de Fomento. E se
as alegacións non prosperan ex-
cusan construír o vial, porque co-
rredoiras para chegar a Caneliñas
xa as temos...♦

Corredoiras non,
gracias
MARTINA F. BAÑOBRE

O debate do acceso ao porto exterior está aberto. As
instalacións estarán listas cunhas estradas sen facer.

Ferrol

Francisco Cruz, presidente da Cámara de
Comercio de Ferrol.

Ignacio Ramonet.

O PP descendeu catro puntos porcentuais nos últimos comicios.                                                           PACO VILABARROS

Lois Castrillo.



¿Pode dicirse que os concellos
galegos están en crise?

Existe unha grave crise econó-
mica e política derivada da utiliza-
ción que dos concellos se ven fa-
cendo en beneficio dos partidos
políticos. Agás as cidades, que
contan cun orzamento semellante
ás do resto do Estado, o resto dos
concellos galegos teñen a metade
de cartos que os municipios do
resto de España con semellante
poboación. Os fondos do concello
poden vir de tres conceptos: tribu-
tos propios, ingresos do municipio
e transferencias e subvencións por
parte doutras administracións. En
Galicia o nivel de ingresos proce-
dentes de tributos
propios é ridículo,
movéndose entre o
40% e o 50% do
total de recursos
xestionados. Te-
mos casos como
os de Lalín onde
esa porcentaxe é
de tan só o 28%,
insignificante para
o seu tamaño. Non
é posíbel manter
este sistema por-
que aquí os niveis
de renda están moi
próximos á media
española (90%) e contamos cun
número de vehículos ou de catas-
tros moi semellantes. Aínda por ri-
ba, pola dispersión do hábitat e a
orografía, prestar servicios en Ga-
licia sae máis caro. O que aconte-
ce é que existe unha bolsa de sub-
vencións aos concellos por parte
da Xunta e das Deputacións que
son utilizadas con fins clientelares.

¿En que sentido?
As subvencións son utiliza-

das polos partidos políticos no
poder como un mecanismo de
subordinación. Outórganse de-
pendendo da cor do partido que
goberne en cada municipio, des-
cargando os habitantes de cum-
prir cos seus deberes tributarios.
Isto xera desigualdades, polo ti-
po de criterios utilizados para a
distribución de recursos públicos
e orixina a aparición de Conce-
llos de primeira, segunda e ter-
ceira división. Esta forma de ac-
tuar ten graves consecuencias
para o sistema democrático por-
que os cidadáns non son tan li-
bres á hora de votar. Digamos
que os alcaldes duns e outros
partidos compiten en desigualda-
de de condicións, porque uns se
gaban de acadar máis cartos me-
diante subvencións. Penso que
os partidos deberían denunciar
estes mecanismos de presión.

¿Cambiar este sistema im-
plicaría mudar a cultura polí-
tica e tributaria dos galegos?

Evidentemente. Pero os cam-
bios non se poden dar de xeito

drástico, senón que teñen que fa-
cerse pouco a pouco. A Xunta de-
bería incentivar mediante sub-
vencións extra a aqueles conce-
llos que avancen cara a corres-
ponsabilidade fiscal (gastar tanto
como se recada). Deste xeito,
cumprindo os deberes, os conce-
llos veríanse con máis cartos pro-
vintes de recursos propios e con
diñeiro extra procedente destes
incentivos, co cal poderían sane-
ar as contas e prestar un maior
número de servicios. Tamén
cumprirían moitas explicacións
didácticas á cidadanía, facéndo-
lle ver os beneficios democráti-
cos e económicos deste sistema,

que impera no
resto do Estado. 

O urbanismo
é outro dos gran-
des problemas
que denuncia...

O urbanismo
debería entender-
se como unha re-
ordenación da so-
ciedade e unha de-
fensa do territorio.
O que acontece é
que en Galicia
non se urbaniza de
xeito racional. Po-
dería dicirse que

cada un fai a casa onde lle ven en
gana e logo pide que lle leven alí
os servicios de auga, luz, teléfono,
alcantarillado... No resto do mun-
do primeiro planifícanse os terreos
a urbanizar e establécense os ser-
vicios e logo se fan as vivendas.
Deste xeito, os terreos están en
mans de especuladores que utili-
zan as plusvalías obtidas en bene-
ficio propio e non en sufragar os
custes de urbanización. Semella
que aquí non se pode falar deste
problema porque as construtoras e
inmobiliarias son grandes grupos
de presión. O único que abordou a
Xunta en relación con este tema
foi o do feísmo, como se ese fose
o problema que ten o urbanismo
galego. O feísmo ten que ver coa
estética e cada quen é libre de de-
cidir. O urbanismo ten que ver coa
racionalidade.

¿Que consecuencias trouxo
a non aprobación dun plano de
urbanismo cando vostede foi
alcalde do Grove a finais dos
anos setenta?

Cando eu fun alcalde non fo-
mos capaces de aprobar o Plano
de Urbanismo porque un conce-
lleiro do PSOE se opuxo. Con
ese Plano pretendíamos raciona-
lizar o crecemento do Grove e
convertelo nunha gran vila. Pola
mesma época Oleiros elaborou
un plano urbanístico calcado do
noso. Daquela tiñan unha poboa-
ción semellante á nosa. Eles con-
seguiron aprobalo, lograron cre-
cer de xeito racional e hoxe te-

ñen o triple de habitantes que o
Grove. A nosa  vila é un exemplo
de crecemento especulativo.

Existe o mito dos alcaldes
como xestores, que vostede in-
tenta desmontar no libro...

Cando se fala dun alcalde
sempre se di que é un gran xestor.
Ese é un mito que hai que des-
montar. Os alcaldes son políticos,
mellores ou peores. Quen ten que
xestionar os recursos son os fun-
cionarios e os concellos deberían
contar cos mellor preparados. En
Galcia temos os niveis de cualifi-
cación de funcionarios máis bai-
xos do Estado. Os titulados uni-
versitarios supoñen só entre o 2%
e o 4% do persoal dos concellos.
Unha cifra moi baixa se temos en
conta que os concellos son institu-
cións complexas. Para introducir
as innovacións que esixe o futuro,
como por exemplo o orzamento
participativo, é necesario contar
cos mellores técnicos. Acontece
que moitas veces os funcionarios
están escollidos con criterios polí-
ticos. Na zona da Coruña e os seus
arredores é onde se localizan os
mellores equipos de funcionarios.
En parte, por aquí podería expli-
carse o éxito de Paco Vázquez, en
saber rodearse dun gran equipo de
funcionarios. Non é el quen xes-
tiona senón os seus técnicos.

¿Que opinión lle merece a
segunda descentralización que
pretende iniciar o executivo de
Aznar?

Non estou de acordo co Pacto
local que propón o PP. Eles din
que a descentralización autonómi-
ca está pechada e que agora hai
que empezar unha segunda des-
centralización que é a dos conce-

llos. Sen embargo, nun Estado co-
mo o noso os procesos nunca se
pechan. Aí están por exemplo as
reivindicacións de Maragall en
Cataluña ou de Ibarretxe en Eus-
kadi. O PSdeG e o BNG din que
aínda restan moitas competencias
por transferir. Ademais, o executi-
vo central pretende que a descen-
tralización dos Concellos parta
das autonomías e que estas vaian
transferíndolle progresivamente
as súas competencias aos munici-
pios. Eu son partidario de que non
se peche ningún proceso e de que
na transferencia de competencias
participe tamén o Estado e non só
as autonomías, para non crear es-
tados feudais, desigualdades e in-
solidariedades entre concellos.

No libro é tamén vostede crí-
tico co papel das Deputacións.

Esa sería a segunda parte do
Pacto Local. A estructura de Con-
cellos que temos na actualidade é
do século XIX. Penso que este sis-
tema non é válido agora. O que
acontece é que existen problemas
identitarios onde os políticos non
queren entrar. Eu son partidario de
darlle entidade política ás comar-
cas e ás áreas metropolitanas. As
Deputacións son un residuo dun
sistema centralista que non serve
para un modelo descentralizado
coma o noso e menos para unha
realidade como a galega. Penso
que habería que transferirlle com-
petencias ás comarcas e aos espa-
cios urbanos e ir quitándollos
pouco a pouco aos concellos e ás
Deputacións. Iso si, transferindo
recursos dunhas comarcas a ou-
tras para non xerar desigualdades
e ir corrixindo as diferencias entre
o interior e a costa.♦
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Osinistro Wolfowitz di
que o ter subliñado
como causa da

invasión de Iraq a
eliminación das chamadas ar-
mas de destrucción masiva,
foi algo que se fixo por
“razóns burocráticas”,  pero
houbo outros motivos para a
guerra. Salientouse esa razón,
di agora, porque desa manei-
ra todosnos puxemos de
acordo. E, ademais, entre
eses outros motivos para a
guerra estaría, di tamén ago-
ra,  o poder retirar de Arabia
Saudí as tropas dos EE.UU.,
resolvendo así o que al-Qae-
da ten por unha das maiores
humillacións do Islam.

Pola súa banda, o goberno
británico tamén foi acusado
de alterar un documento para
xustifica-la guerra: unha das
afirmacións feitas por Blair
no limiar, que tiña como fina-
lidade a xustificación da gue-
rra pola  existencia daquelas
armas en Iraq,  facendo que
parecese “máis dramático”,
revélase agora que foi unha
falsidade máis. Como de
outra maneira se infire tamén
das manifestacións de Rums-
feld: “Iraq puido ter destruído
tódalas súas armas de
destrucción masiva” antes da
guerra.

Como  ben di o director
do Instituto Real de Asuntos
Exteriores do Reino Unido,
nunhas declaracións á BBC,
estas manifestacións supoñen
un cambio radical na xustifi-
cación da guerra, pois nunca
se deron antes dela, senón
agora logo de rematada. O
apoio á guerra dependía do
argumento, de evidente falsi-
dade, de que Iraq tiña armas
de destrucción masiva, argu-
mento que agora se esquece,
porque non vale, e se procu-
ran outros –pero xa é tarde.

Ten razón, sen dúbida, o
citado director do Instituto
Real de Asuntos Exteriores ó
subliñar que, así as cousas,
está claro que esa guerra é
inxustificada, ó menos en
Europa, onde tódolos medios
falan da falta de probas da
existencia de tales armas, a
diferencia do que ocorre nos
EE.UU., onde un 40 por 100
da poboación pensa que o
seu exército deu coas armas e
as destruíu.

Como tamén é moi de ter
en conta que, en Europa,  os
gobernos que apoiaron a
guerra vense agora nunha
debilidade manifesta, pois
mentiron á xente, perderán
credibilidade diante dos
electores, acentuarán aínda
máis a falta de confianza
destes  nos políticos e
quedará máis á vista a
dependencia deses gobernos
das presións dos EE.UU.
Non parece, pois, que a polí-
tica de apoio á guerra de
Iraq deixe moi ben parados
ós gobernos que a
executaron.♦

Xaquín Álvarez Corbacho
‘Iso do alcalde xestor é un mito que hai que desmontar’

RUBÉN VALVERDE
Ex-alcalde do Grove polo Partido Comunista, catedrático de Eco-
nomía Aplicada, ex-vicerrector da Universidade da Coruña e ac-
tualmente membro do Consello de Contas. Xaquín Álvarez Cor-
bacho declárase “un apaixonado do municipalismo”. Ven de pu-
blicar “A rebelión municipal: unha esperanza para Galicia” en
edicións Xerais, onde denuncia o raquitismo económico duns con-
cellos galegos sometidos a un veado control político. Os resultados
das eleccións de 1999 e as actuais, abren segundo el “unha porta á
esperanza para levar a cabo unha rebelión municipal necesaria”.

PACO VILABARROS

Moitos concellos
galegos contan
coa metade
de orzamento
que os do resto
do Estado
de igual tamaño.



Na súa reunión do mércores 4 de
xuño, o Consello da Xunta apro-
bou un decreto polo que concede
a Medalla de Galiza 2003, na súa
categoría de Ouro, á vicepresiden-
ta da Comisión Europea e comisa-
ria de Relacións co Parlamento,
Transportes e Enerxía, Loyola de
Palacio “polo apoio que ven pres-
tando a esta Comunidade, particu-
larmente a raíz do accidente do
Prestige” e ao ministro de Fomen-
to, Francisco Álvarez Cascos “po-
la especial sensibilidade demos-
trada  para mellorar as comunica-
cións do noroeste peninsular”, se-
gundo explica a Xunta, nun co-
municado, no que tamén lembra
que con estas medallas, que se en-
tregan o 25 de xullo nun acto so-
lemne, o Executivo galego “dis-
tingue as diferentes persoas ou
institucións que teñan destacado
polos seus méritos ao sercicio da
Comunidade Autónoma”.

Pero a decisión de seguro que
non vai contar co apoio dos millei-
ros de galegos que se mobilizaron
para denunciar a “incompetencia”
dos responsabeis políticos na xes-
tión dun desastre de, ata agora, in-
calculabeis consecuencias. “Só
desde a soberbia na que está insta-
lado o PP e o Goberno da Xunta”,
indica Rafa Villar, un dos portavo-
ces de Nunca Máis, pode explicar-
se esta decisión que a plataforma
“nin entende nin comparte. Unha
soberbia absoluta -engade- que es-
ta moi lonxe dos desexos da ci-

dadanía, como se veu demostran-
do durante todo este tempo”. Vi-
llar sinala que tanto Loyola de Pa-
lacio como Álvarez Cascos  “fo-
ron responsabeis en distinto grado
de todo o que orixinou o Prestige”.
Álvarez Cascos, lembra, pola súa
cuestionada actuación nos primei-
ros días da crise e Loyola de Pala-
cio por todo o que ten que ver coa
lexislación en materia de segurida-
de marítima e de prevención deste
tipo de accidentes. 

“Absolutamente escandalosa e
esperpéntica”. Así cualifica tamén
a decisión Alfredo Suárez Canal,
portavoz do grupo parlamentario
do BNG, que xa pediu a compare-
cencia de Fraga na Cámara para
que explique as razóns desta dis-
tinción. Evidénciase unha vez
máis, mantén, “a perversa concep-
ción do poder que ten o PPque, se-
guindo o exemplo do PRI mexica-
no, confunde  partido con institu-
cións mentres utiliza a Galiza co-
mo moeda de cambio. Aínda que
estas dúas persoas fixeran ben o
seu traballo, que non é o caso –en-
gade– tampouco habería que pre-
mialas porque o único que estarían
facendo sería cumprir coas súas
obrigas como responsabeis políti-
cos e non un favor. Isto responde a
unha concepción da política anti-
dilubiana, a unha mentalidade ca-
ciquil e colonial”. Ao seu ver “é
demencial que a Xunta non pensa-
ra en concerdelle este galardón a
organismos e plataformas que sen

estar obrigados, nin ter competen-
cias, si que demostraron un com-
promiso enorme co país. Refírome
por exemplo a concellos, volunta-
rios ou a plataforma Nunca Máis,
gracias a cal se conseguiu un reco-
ñecemento internacional da di-
mensión da catástrofe e que pro-
moveu toda unha corrente de so-
lidariedade”, di o deputado. 

O secretario xeral do PsdeG,
Emilio Pérez Touriño, tamén con-
sidera un “exercicio de prepoten-
cia”  o recoñecemento a un minis-
tro con “alta responsabilidade”  no
accidente do Prestige. Para Touri-
ño está distinción “profundamente
lamentábel”  é “unha provocación
á cidadanía” , unha “irresponsabili-
dade” propia dun “absolutismo
despótico”. Evidencia, mantén, a
“distancia e a lexanía” que existe
entre o Goberno galego e os gale-
gos. Ao seu ver Fraga e o seu go-
berno non entenden que represen-
tan tamén a unha parte da poboa-
ción que comparte esta crítica. “O
presidente da Xunta –engade- en-
tende tamén cada vez menos o que

é a democracia”. Ao coñecer a no-
va, Touriño sinalou sentirse amola-
do por ter que censurar o que con-
sidera como “máximo recoñeci-
mento insitucional do noso país”.

Outros premiados

No acto de entrega do galardón,
que coincide coa celebración do
Día da Patria, tamén recollerá a
Medalla de Ouro o rector da Uni-
versidade da Coruña, Xosé Luis
Meilán Gil “pola súa longa traxec-
toria académica e profesional, par-
ticularmente no mundo do dereito,
e a súa contribución ao desenvolve-
mento do sistema universitario de
Galiza”, explican desde a Xunta.
Entre os premiados figuran tamén
na categoría de Prata, o presentador
televisivo Xosé Ramón Gayoso, o
triatleta, diploma olímpico, Iván
Raña e a empresa Televés, e na de
Bronce, os militares galegos faleci-
dos no accidente aéreo rexistrado o
pasado 26 de maio en Turquía e o
fotógrafo Manuel Ferrol a título
póstumo, entre outros. ♦
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Aenvexa é o pesar polo
ben alleo. Desexar ter
tanto como outro, sen

sentir contrariedade polo que
outro teña,  pode ser
ambición ou cobiza, mais
nunca envexa. En Galiza hai
envexa, porque ademais de
ser universal é unha das pai-
xóns máis poderosas. Cando
Reixa triunfou coa música,
ou agora dirixindo cinema,
apareceron voces con tons de
desleixo ou un si peroque
cheira. Ocórrelle o mesmo a
Rivas, que ten como cualida-
des suplementarias as de ser
guapo e adorado. 

A envexa prodúcese
entre iguais ou entre persoas
que se sitúan en chanzos
contiguos da escala social.
Un esmolante nunca pode
envexar á raíña de
Inglaterra. Pero Galiza é
moi pequena, por moito que
diga Vicente Risco. Todos
saímos de extracións
semellantes e o medre de
outros produce pesar.

Voces alleas ao
nacionalismo advertiron da
posibilidade de envexa a
Reixa cando algúns fixeron
críticas moi duras e talvez
excesivas durante a estrea do
seu filme. A ocasión está moi
ben collida para trabar no
mundo nacionalista.

Teñen todo o direito do
mundo a buscar esas
disensións, mais deben saber
que son problemas nosos,
porque o nacionalismo leva
noventa anos erguendo
cachote na construcción cul-
tural deste país. Somos nós
os que estivemos e os que
seguimos estando nas
cociñas facendo os guisos.
Eles, en xeral, ulen desde o
comedor, onde se lles serve
case todo cociñado. 

Poden criticar, mais
deben saber que por
principios e non sei que
máis, hai unha concepción
do mundo e da nación que
produce intelixencia entre os
que critican e os criticados.
Cando algún di que de doce
copias dese filme hai só tres
en galego, Reixa sabe de que
valores se fala. Cando alguén
observa que se rodou en
español, tamén. Os do come-
dor non, ou non de todo. 

O mesmo cos libros.
Rivas vende máis en Galiza
en español que en galego e a
el non lle dá igual. Moitos
criticantes do comedor
falarán da demanda e no en-
tanto hai moito máis que
falar.

Di Ramón Zallo que a
multiplicación de recursos
audiovisuais e telecomunica-
tivos en Madrid é
descomunal. No 97 ocupaban
ao 17% dos asalariados e su-
puña o 11,5 % do PIB da re-
xión. Hoxe é moito máis. Te-
mos un serio perigo de
sermos engolidos como país.
Os da Xeración Nós dicían
que Ourense debería estar
máis cerca de Nova Iorque
que de Madrid, ou algo así.
Diso falamos.♦

As declaracións iniciais con que
se inauguran as conversas para
formar goberno municipal indi-
can que desta volta o PSOE quer
participar nel, se ben a sincerida-
de destas declaracións está me-
diatizada pola experiencia dos ca-
tro anos nos que o grupo socialis-
ta chegou a cotío a acordos co PP,
sobre todo para o reparto de car-
gos como foi a representación do
Concello na Autoridade Portuaria
ou en Caixanova, excluíndo dela
ao grupo que ostentaba a alcaldía.

O certo é que os perfiles des-
tes dous grupos en Pontevedra es-
tán moi diferenciados de xeito
que na política municipal atopou-
se moito maior sintonía entre o
PP e o PSOE que a que estes pui-
deran ter co BNG. Así nas nego-
ciacións dos presupostos, o PSOE
obrigou a retirar a proposta dunha
planta de tratamento de residuos
alternativa a SOGAMA, para lo-
go en campaña electoral criticar
que o goberno municipal seguira
en SOGAMA. Grandes proxectos
do actual goberno como o conve-
nio de TAFISA, son descualifica-
dos por ambos os dous grupos da
oposición. Por isto o BNG insiste

en pactar primeiro as políticas a
levar a cabo antes de entrar a ne-
gociar reparto de postos. 

Os nacionalistas acadaron o
número maior de votos que tivera
nunca unha forza política en Pon-
tevedra, pasou a ser a forza maiori-
taria e conseguiu consolidarse a
pesares dunha lexislatura tensa na
que cada acción do goberno era
contestada. As protestas eran axi-
tadas de forma informal (praza de
abastos ou peonalización) para
que non tivese custe para os gru-
pos da oposición que sempre esta-

ban por detrás se ben se presenta-
ban a publicamente como integra-
dores e dispostos ao diálogo. 

Conseguiron a vitoria a pesa-
res da hostilidade dos medios de
comunicación e do acoso das ou-
tras administracións dirixidas
polo PP, e agora consideran fun-
damental executar a política de-
señada para os próximos catro
anos e superar a multiplicación
deste acoso e derribo.

Tamén hai grupos económicos
que están a querer condicionar o
goberno, tal como indican as de-

claracións recentes de Xosé Luís
Méndez ameazando que levará a
cabo a instalación da papeleira en
Huelva ou Navia se atopa proble-
mas políticos en Pontevedra e in-
sistindo nos postos de traballo que
se perderían na comarca. Isto dito
na véspera da manifestación anual
contra Celulosas apoiada polo
BNG e á que asiste sempre o al-
calde Miguel Fernández Lores, é
unha chamada de atención fronte
á campaña do ecoloxismo local
que insiste na súa oposición a con-
solidar esta industria contaminan-
te na beira do Lérez.

Non é o caso doutros círculos
empresariais que manifestaron o
seu apoio e entusiasmo á conti-
nuidade do goberno nacionalista.
Segundo o xornalista Xabier
Sánchez de Dios isto é debido a
que moitos prefiren unha cidade
dormitorio á alternativa de “cida-
de cemiterio” e sobre todo tendo
en conta os índices económicos
positivos destes últimos catro
anos (a poboación medrou de
74.139 a 77.663 habitantes, e no
polígono industrial do Campiño
pasouse de 5 a 58 empresas e de
123 a 1.143 postos de traballo).♦

O PSOE quere entrar
no goberno municipal

X.C. GARRIDO

A entrada do PSdG-PSOE no goberno apare-
ce condicionada a un pacto de programa e co
pano de fondo das relacións na anterior le-
xislatura de PP e socialistas fronte ao BNG.

Pontevedra

Nunca Máis di que a decisión da Xunta é unha nova burla

Indignación ante a concesión da Medalla de
Ouro de Galiza a Cascos e Loyola de Palacio 

P.B.
Nova burla e unha auténtica labazada á dignidade deste país.
Así é como cualifica Nunca Máis a decisión do Consello da
Xunta de concederlle a Medalla de Ouro de Galiza a 2003 á Lo-
yola de Palacio e Francisco Álvarez Cascos despois da súa ac-
tuación na crise do Prestige. A distinción tamén topa coa desapro-
bación do BNG e no PSOE que a consideran moi desafortunada.

Francisco Álvarez Cascos e Loyola de Palacio.



Nº 1.085 ● Do 5 ao 11 de xuño de 2003 ● Ano XXVI



H. VIXANDE
Contra a afirmación do Gober-
no de que só quedan doce praias
sen limpar, ADEGA afirma que
só se pode falar de retirada de
fuel, pero non de limpeza, xa
que todos os areais da Costa
da Morte continúan afectados.

Os datos do Goberno sobre o es-
tado das praias indican que só
doce de todo o litoral afectado
polos vertidos do Prestige están
sen limpar completamente. A
difusión desta información dé-
bese a que o Executivo central
se comprometera a que todas as
praias estarían limpas de fuel o
día primeiro de xuño –compro-
miso que de feito o Goberno re-
coñece non ter cumprido ao
afirmar que quedan doce areais
por limpar.

Sen embargo, os datos ofre-
cidos polo Goberno contrastan
cos que deron tanto algúns con-
cellos como a organización eco-
loxista ADEGA, que negan que
estean limpas as praias.

Segundo o vocal de biodi-
versidade de ADEGA, Xabier
Vázquez Pumariño, non cabe
falar de praias limpas, porque
“todas continúan afectadas en
maior ou menor medida”. Pu-
mariño indica que “en todo ca-
so, pódese falar de toneladas de
fuel retiradas”.

Entrar nunha enumeración de
praias afectadas é, segundo a en-
tidade ecoloxista, “caer na tram-
pa do Goberno” por varias ra-
zóns: “porque as praias só cons-
titúen o 35% de todo o litoral ga-
lego, porque a presencia de fuel
afecta a todas as praias e porque
estamos a falar de ecosistemas
naturais aos que non se lles pode
aplicar o criterio de limpos ou
sucios, non son o baño da casa”.

Ademais, ADEGA cuestiona
que haxa que proceder a unha
limpeza inmediata. “É un traba-
llo de restauración ambiental que
durará anos, non pode ser que
haxa dúas mil persoas movéndo-
se por todo o territorio limpando
con métodos moi discutíbeis”,
explica Pumariño.

Pumariño distingue entre a
presencia de fuel e o que chama
“danos colaterais”. Segundo o
ecoloxista, en case todas as
praias queda fuel, aínda que se-
xa nas capas profundas. Este
fuel non é visíbel, pero perma-
nece. Os danos colaterais aos
que se refire o membro de ADE-
GA son as consecuencias da in-
troducción de maquinaria nas
praias e nos seus accesos.
“Abríronse moitas pistas en zo-
nas da Rede Natura 2000 e hai
que restauralas e deixalas na si-
tuación anterior”.

O método de limpeza é outra
das preocupacións de ADEGA.
“Non sendo no Parque Nacional
das Illas Atlánticas, onde os pro-
cedementos en xeral foron co-

rrectos, nas zonas rochosas co-
metéronse auténticas barbarida-
des”, explica Xabier Pumariño.
O uso das hidrolimpadoras foi
desacertado, segundo o ecoloxis-
ta. “Empregan temperaturas de
corenta ou máis graos, con auga
doce, a presión máxima e cunha
orientación do chorro equivoca-
da e moi próximo”, dixo, cando
ao seu entender “hai que empre-
gar auga salgada a temperatura
ambiente, pouca presión e colo-
car o chorro de forma perpendi-
cular á superficie”.

A razón para empregar mal
as máquinas de hidrolavado é,

segundo Pumariño, debido a que
“confunden a limpeza coa recu-
peración ambiental; cómpre evi-
tar danar máis as comunidades
biolóxicas que hai nas rochas, ás
veces é mellor que queden sucias
que limpalas completamente”.

A agresividade dos trata-
mentos é algo que tamén critica
ADEGA no caso das praias de
coídos, que son un “patrimonio
importante”.

Trinta e tres praias en Carnota

O alcalde de Carnota, o naciona-
lista Manuel García, negou que

as praias do seu municipio este-
an limpas. “O Comisionado
Martín Villa enviounos uns da-
tos que non estaban en conso-
nancia coa realidade”, explicou
Manuel García. Sen embargo, o
Comisionado e o rexedor de
Carnota chegaron a un acordo
para que este último remita ao
primeiro un contra informe cun-
ha estimación máis realista. No
informe inclúense fotografías
que ilustran o estado dalgunhas
praias deste concello.

Carnota, con corenta e dous
quilómetros de litoral, trinta e
tres areais e dezasete calas,

continúa moi afectado polas
sucesivas mareas negras que
afectaron ao municipio, aínda
que o alcalde felicítase de que
“tense avanzado moito na lim-
peza”.

Hai praias importantes de
Carnota como Lariño, Susiños
ou O Pindo que rexistran pre-
sencia de fuel nas capas profun-
das. Ademais, segundo o alcalde
hai galletas e boliñas en moitos
dos areais e “cómpre limpar to-
da a contaminación secundaria
nos accesos”.

O relatorio de zonas de Car-
nota afectadas é extenso. “Hai
zonas illadas nas que nin sequera
se iniciou a limpeza e hai moito
fuel nas praias de bolos”.

A posición de Manuel Gar-
cía a respecto da forma de lim-
peza non é a mesma que ADEGA,
se cadra porque “aquí empre-
gouse moito coidado porque o
fixo xente de aquí”. Ademais, o
alcalde sinala que “se van au-
mentar de corenta a cincuenta as
hidrolimpadoras, pero ollo, in-
sistimos con que se empreguen
mantas para que non volva o
fuel ao mar e que a hidrolimpe-
za sexa coidadosa”.

Os fondos están sucios

Aínda que o Goberno anunciou
que non se vai producir a lim-
peza dos fondos porque hai
“galletas cada catro quilóme-
tros”, os ecoloxistas insisten en
que non é así. “A proba son os
lances que realizan os mariñei-
ros, que saen moitas veces man-
chados de fuel”, indica Xabier
Pumariño.

A Pumariño non lle preocupa
tanto a presencia de fuel pesado,
“que se sitúa no fondo sobre as ro-
chas pero que non é moi tóxico e
que rematará colonizado por co-
munidades biolóxicas”, como a
presencia na auga de hidrocar-
buros aromáticos. Un informe do
Instituto Español de Oceanografía
indicou que a súa presencia é alta
e Pumariño considera que pode
“provocar danos subletais como
facer inviábeis as larvas”.♦
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¡NUNCA M IS!

O Goberno central presentou
como un éxito que Galiza per-
dese só quince bandeiras azuis
nas súas praias. Ademais, o
Executivo atribuíu esta perda
á marea negra provocada co
Prestige. Semellante atribu-
ción só se explica porque pre-
tendería presentar esas quince
praias como as únicas que non
están en condicións de limpe-
za, mentres que as restantes si
estarían limpas.

Pero no argumento do Go-

berno falla o feito de que as
bandeiras azuis non son un in-
dicativo de excelencia ambien-
tal, senón que se outorgan por
razóns de tipo turístico. Os
criterios empregados para
conceder estas bandeiras res-
ponden a cuestións como con-
tar con duchas ou outro tipo
de servicios que fagan cómoda
a estancia dos turistas. Neste
sentido, Xabier Pumariño, de
ADEGA, afirmou que “as
praias con bandeira azul son

as máis estragadas, as maiores
víctimas da intervención hu-
mana, as que menos conser-
van o seu estado natural”.

Entre os criterios para ou-
torgar as bandeiras azuis ta-
mén figuran cuestións como as
relativas á calidade da auga,
pero no que se refire a paráme-
tros como a contaminación
bacteriana, xa que non se mide
a presencia de hidrocarburos
aromáticos, entre outras ra-
zóns porque as análises son moi

caras, aínda que a toxicidade
destes hidrocarburos é alta.

Aínda que sexa por razóns
turísticas, a pretensión de ter
presentábeis as praias é un ob-
xectivo de todas as Adminis-
tracións, tamén do concello de
Carnota. “Nós queremos que
queden limpos os areais de
maior afluencia de cara á tem-
porada porque nos interesa
que veñan turistas este verán”,
dixo o alcalde desa vila, o na-
cionalista Manuel García.♦♦

As bandeiras azuis
outórganse por criterios turísticos, non ambientais

Afectados os 33 areais e as 17 calas de Carnota

ADEGA contradí á Xunta e afirma que queda fuel
en todas as praias da Costa da Morte

A Praia de Lariño o pasado 26 de maio.



P.B.
Nunca Máis ven de anunciar
a convocatoria dunha nova
mobilización da plataforma
cidadá para o 14 de xuño en
Bruxelas. Un chamamento á
mobilización pero tamén á di-
versión nun festival no que
participarán entre outros Ma-
nu Chao e Fermín  Muguruza.

Unha semana antes, o 5 de xu-
ño, a plataforma chamará á par-
ticipación cunha “rolda de
prensa expansiva” que se cele-
brará á mesma hora en diferen-
tes cidades da xeografía euro-
pea. París, Roma, Bruxelas,
Lisboa, Barcelona, Alacant, Va-
lencia e Granada son algunhas
das cidades desde as que se lee-
rá ao tempo o manifesto. “O
loito continúa”,  din en Nunca
Máis, o barco segue escupindo
fuel e daquela hai que seguir
adiante con novos proxectos.

Despois de xuntar a milleiros
de galegos nas rúas do país e de
asulagar Madrid o 23 de febrei-
ro, os responsábeis de Nunca
Máis queren facer chegar as sú-
as reivindicacións ata a UE. No
seu último manifesto, a platafor-
ma fai un chamamento aos po-
bos de Europa para que contri-
búan a construir o 14 de xuño en
Bruxelas “o océano da dignida-
de” porque “sabemos -din- que o
único antídoto diante do poder
omnímodo do petróleo está nas
propias persoas, na unión dos
habitantes de todas as ribeiras de
Europa que ata agora sufrimos,
sós, a desgracia da contamina-
ción dos hidrocarburos”

No documento, que foi tra-

ducido a diferentes idiomas,  re-
clámase un cambio na lexisla-
ción sobre seguridade marítima
e lémbrase que Galiza “é a cos-
ta do mundo máis golpeada po-
las mareas negras” e denúncia-
se a “indefensión” na que conti-
núa. Lembra Nunca Máisque
varios meses despois o proble-
ma segue sen solución, o barco
continúa afundido vertendo fuel
e as costas, e sobre todo os fon-
dos da plataforma continental
seguen cheos de chapapote
mentres ningún representante
da administración asume res-
ponsabilidades na traxedia. 

Festa 

Para despois da manifestación,
que sairá as 12 da mañá do cen-
tro de Bruxelas e  que vai rema-
tar na praza do Peixe a platafor-
ma prepara unha “gran festa ga-
lega no corazón de Europa”
apartir das oito da tarde na que
participarán Manu Chao, Fer-
mín Muguruza, Amparanoia,
Gharbanzo Neghro, As Garotas
da Ribeira, as cantareiras belgas
Ialma con Uxia e máis o grupo
belga Jeaunne Toujours. Para
poder alugar o equipo de son e a
sala cobrarase unha entrada de

15 euros que se pode reservar en
www.plataformanuncamais.org. 

Na páxina web da platafor-
ma tamén hai algunha informa-
ción sobre o transporte e a dur-
mida. Nunca Máisesta a nego-
ciar un prezo económico cun al-
bergue e xa confirmou que habi-
litará un local no centro de Bru-
xelas con duchas, no que haberá
sitio para trescentas persoas. En
relación ao transporte, a plata-
forma, que non vai fletar auto-
buses (serían 30 horas de viaxe),
aconsella consultar a venda de
billetes de avión por internet ou
coas axencias de viaxes.♦

Nº 1.085 ● Do 5 ao 11 de xuño de 2003 ● Ano XXVIO portugués:
¿estraño
na Galiza?

Mª PILAR GARCIA NEGRO

Afilosofia oficial sobre a
língua galega
preocupou-se sempre

máis de “independizar” a sua
existéncia face ao portugués do
que, en boa lóxica, reforzar a
sua “consanguinidade” e todas
as avantaxes que para ela repor-
taria a relación coas outras
variantes –portugués de
Portugal, do Brasil, doutros paí-
ses do mundo– do comun siste-
ma, do que mesmamente é ori-
xe e matriz a língua da Galiza.
Por sobre este arredismo abso-
lutamente supérfluo e
contraproducente, máis un
paradoxo se abre na situación
de case total descoñecimento,
na Galiza, do portugués e das
literaturas escritas en portugués,
e é que tamén non funcionan
como matérias “estranxeiras”.
Quer dicer, nen gozan dos direi-
tos que se conceden ao
próximo e (seica) inevitábel, o
español,  nen teñen, en absolu-
to, os direitos indiscutidos que
se conceden ao inglés ou a cal-
quer outra língua presente no
ensino obrigatório, quer como
troncal, quer como optativa. O
resultado é un ermo brutal: son
illós escasísimos, en toda a Ga-
liza, contadísimos centros, onde
o portugués se pode estudar, se-
quer como optativa. Desde
logo, depende da petición do
centro, non de nengunha plani-
ficación emanada da Consella-
ria de Educación e Ordenación
Universitária.  Resulta non só
paradoxal e anti-económico se-
nón, mesmo, doloroso
sabermos que o governo de Ex-
tremadura presta máis atención
e recursos aos contactos e rela-
cións con Portugal, que tamén
lles é fronteirizo, do que a Xun-
ta de Galiza fai ao respeito. No
caso galego, aliás, non se trata
–a relación con Portugal, en
concreto- dunha simples
cuestións de proximidade
xeográfica ou de “fronteira” na-
tural, senón da necesária reposi-
ción histórica, cultural e econó-
mica que as institucións autonó-
micas galegas, os poderes
públicos galegos, deberan ser
os primeiros en promoveren e
activaren, máis de 20 anos após
se constituir a Comunidade Au-
tónoma Galega. Enfin, de duas,
unha: ou naturaliza-se na  Gali-
za o ensino da língua e da
literatura e cultura portuguesa e
en portugués, como necesidade
e conveniéncia inobxectábeis, e
que só reportaria avantaxes, ou,
como mínimo, admite-se e pro-
grama-se o ensino das mesmas
como matéria optativa nos
níveis correspondentes do ensi-
no obrigatório e do ensino post-
obrigatório. ¿Seguiremos, estul-
tamente, de costas viradas ao
noso viciño e parente ou come-
zaremos a remediar escisión tan
prexudicial e anti-económica?.
Moitos licenciados-as en Gale-
go-Portugués agradecerian ter
máis xustas e lóxicas oportuni-
dades de traballo.♦

¡NUNCA M IS!

Chama a Europa a participar nunha nova ‘marea de dignidade’

Nunca Máis convoca unha manifestación
en Bruxelas para o 14 de xuño

P.B.
A catástrofe do Prestigeprota-
gonizará este ano a celebración
dos actos do Día Mundial do
Medio Ambiente no país. As
asociacións ecoloxistas e am-
bientalistas galegas poñen o
acento na situación que atravesa
a costa galega e celebran unha
Marcha en Defensa do Mar o
domingo 8 de xuño en Malpica
que quer chamar a atención so-
bre a necesidade dunha nova po-
lítica enerxética e de transportes.

A Asociación para a Defen-
sa Ecolóxica de Galiza (ADE-
GA), a Coordenadora para o
Estudio dos Mamíferos  Mari-
ños (CEMMA), a Federación
Ecoloxista Galega (FEG), a So-
ciedade Galega de Educación

Ambiental (SGEA) e Sociedade
Galega de Historia Natural  fan
un chamamento conxunto para
denunciar desde a Costa da
Morte que “o noso litoral conti-
núa ferido”  malia que Goberno
central e autonómico “tentan
facernos crer que todo pasou”,
indican. Da última marea negra
que soportan as nosas costas,
din os ecoloxistas, debería tirar-
se a lección de que o desenvol-
vemento sustentábel é o único
viábel e desexábel.

O obxecto da Marcha en
Defensa do Mar é o de deman-
dar unha solución inmediata e
definitiva para o barco afundi-
do, a elaboración con partici-
pación social dun plano de re-
cuperación ambiental, a decla-

ración como espacios naturais
de protección especial de todas
as zonas litorais propostas para
formaren parte da Rede Natura
2000 e a ampliación do Parque
Nacional das Illas Atlánticas ás
Illas Sisargas e ás Lobeiras.

A urxencia de evitar catás-
trofes similares no futuro fai ne-
cesaria, engaden, unha nova re-
gulación do tráfico mariño, ou-
tra política enerxética e tamén o
potenciamento de servicios de
transporte colectivo en tren, au-
tobús e barco, así como de bici-
cleta nas cidades e vilas. “O
Plan Galicia –manteñen– res-
ponde a unha visión moi afasta-
da do desenvolvemento susten-
tábel e de se aplicar provocaría
grandes danos ambientais.

Danos ambientais que se
virían sumar aos causados po-
lo chapapote pero tamén, de-
nuncian as asociación ambien-
talistas, aos provocados pola
realización “inadecuada e am-
bientalmente irresponsábel,
das tarefas de recolla do fuel”.
Destrucción de dunas, apertu-
ra indiscriminada de pistas en
tramos de costa ben conserva-
dos ou limpeza inadecuada
das rochas con auga a presión
son algunhas das actuacións
que censuran. “Non somos ig-
norantes –advirten en relación
á actitude adoptada pola Ad-
ministración– e sabemos que a
recuperación ambiental des-
pois das mareas negras é lenta
e difícil”.♦

As asociacións ecoloxistas convocan unha marcha en Malpica o 8 de xuño

A defensa do mar,
protagonista do Día Mundial do Ambiente

Manifestación de Nunca Máis en Bruxelas o pasado mes de maio.



No 2001, emigraron de Galiza
16.028 persoas. Máis da metade
(9.235) eran mozos cuxa idade
estaba comprendida entre os 16
e os 34 anos. O número é con to-
do algo menor ao do ano ante-
rior, cando marcharon do país

17.281 persoas. Os datos forne-
cidos polo Instituto Nacional de
Estadística indican que unha
cuarta parte dos emigrados
(4.315) tiña como destino as
Illas Canarias. O seguintes re-
ceptores en importancia foron

Madrid con 2.311, Cataluña con
1.868 e Baleares con 1504. 

Construcción e hostelería, os
sectores aos que máis se dirixen
os emigrantes, non están satura-
dos en Galiza, pero os salarios
son moito máis altos en Canarias
ou Baleares. Moitos dos que
marchan explican tamén que alí
“fanche contrato ao chegar e es-
tás asegurado polas horas que
traballas. Aquí, como máximo,
en moitos sitios fanche contrato
de media xornada”.

Ourense segue á cabeza

Ourense segue a ser, en termos
relativos, a provincia que máis
emigración xenera: 2430 persoas
no 2001, fronte aos 5.401 que
sairon de Pontevedra, provincia
que triplica en poboación á de
Ourense. 

Os ourensáns, sen embargo,
xunto cos lugueses, prefiren co-
mo destino Madrid e Cataluña,
fronte á costa que opta maior-
mente por Canarias.

Operación retorno

Galiza tamén recibe un número
alto de emigrantes, pero o dato

é enganoso, porque en boa par-
te son retornados. No 2001 che-
garon a Galiza 11.799 persoas
doutras provincias. Deles,
1.410 proviñan de Cataluña e

1.024 de Euskadi. Trátase en
boa parte de antigos emigrantes
que, unha vez acadada a xubila-
ción volven ás súas poboacións
de orixe.♦
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POSONEJRO posonejro@yahoo.es

A poboación equilíbrase polo retorno de xubilados de Cataluña e Euskadi

Dez mil mozos emigraron de Galiza no 2001

“Eu tiña traballo aquí como
canteiro, comenta F.S., un mo-
zo de Cangas, pero metinme
nun crédito e andaba un pouco
apurado para pagar. En Cana-
rias podes aforrar. Eu traballo
na construcción e a miña rapa-

za é camareira. Aquí ela traba-
llaba tamén nunha cafetería,
pero agora cobramos os dous
máis e todo con contrato en re-
gla. Botáremos uns anos, ago-
ra queremos comprar un piso.
Se cadra dentro de catro ou

cinco volvemos a Galiza. De-
pende de como anden as cou-
sas. O de vir a Canarios foi
cousa miña, eu teño 25 anos e
non valgo para quedar quieto.
Se fose por ela marchariamos
para Cataluña”.♦

‘Nas Canarias cobras máis e fanche contrato’

A.N.T.
A crise da pesca galega anima unha considerábel emigración á cons-
trucción canaria. Moitos dos mozos da Costa da Morte están censa-
dos nas illas, o que explica en parte os resultados electorais na zona.
A crise pesqueira e a falla de perspectivas sumiu a outros nas drogas.

Moitos dos emigrantes buscan traballo na construción ou na hostelería, mellor pagos
que na Galiza.

INFANTIL

Marea Negra
de Pepe Carreiro

Colección Contos do Miño

XUVENIL

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

Contos e Información no PAÍS DO CHAPAPOTE
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Rodríguez Guerra, nado no con-
cello de Monterroso e residente
na capitalidade municipal,
abonda na idea, herdada da his-
tórica loita contra a autoestrada
do Atlántico, e afirma que o
proxecto suporá “unha tallada
na xeografía, porque funciona
como barreira para as fincas e
provoca un arrastre sedimenta-
rio que estraga o río durante
anos”.  O pescador monterrosi-
no refírese ao río Ulla, terceiro
en lonxitude de Galicia e fonte
sobranceira que dá folgos e au-
ga á ría de Arousa. “Tarda en re-
cuperarse a flora fluvial, de on-
de saen os mosquitos que co-
men as troitas”, opina con doa-
da mais irrebatíbel lóxica. Se-
gundo o secretario da Aso-
ciación de Pescadores da Ulloa
–sociedade que axunta dende
1999 a 484 afeccionados á pes-
ca nunha bisbarra con apenas
doce mil habitantes– aínda que
“a autovía non cruce a cunca do
río afectará, porque ocupa 200
metros de ancho, as empresas
construtoras non respectan nada
no desmonte e a
administración
non se preocupa
de que respecten
nada”. O trazado
proposto polo
Ministerio de Fo-
mento atravesa o
Alto Ulla, “un río
a esta altura virxe
con ecosistema
propio”, explica
Rodríguez Gue-
rra. “Se cadra o
que pretenden é
que logo non se
proteste contra as
m i n i c e n t r a i s
e l é c t r i c a s ” ,
remata. 

A plataforma  cidadá, cons-
tituída en Palas de Rei durante o
mes de marzo, defende un traza-
do alternativo para a autovía.
Ao ver dun dos fundadores,
Braulio Vilariño, o proxecto mi-
nisterial corta o Camiño de San-
tiago: “a autovía podería disco-
rrer polo norte do Camiño, que
está protexido pola Unesco co-
mo Patrimonio da Humanidade,
sen atravesalo”. Vilariño afirma
que a autovía “é unha vía de co-
municación para as longas dis-
tancias que non trae o progreso,
senón que miras pasar o progre-
so; un pouco coma en Bienveni-
do Mr. Marshall cos america-
nos”. A Xunta asegura que a al-
ternativa da plataforma topa coa
Rede Natura 2000, unha incerta
modalidade de protección me-
dioambiental á que se acolle a

serra do Careón, entre Palas de
Rei e Melide. “Pero se no Care-
ón xa ergueron un parque eóli-
co, o polígono industrial de Me-
lide e a estrada actual de Com-
postela; ninguén toma en conta
a Rede Natura”, relata Braulio
Vilariño, mentres sinala dende a
vila de Palas un horizonte pun-
teado de muíños de vento. Se-
gundo o integrante da platafor-
ma, o alcalde de Palas de Rei,
Fernando Pensado, do Partido
Popular, reuniuse cos pedáneos
das parroquias afectadas “en te-
oría para informar verbo do tra-
zado, mais rematou facendo de
vendedor do Plano Galicia”. De
todos os xeitos, Vilariño opina
que a autovía finalmente non se
construirá, “porque non é máis
que propaganda do PP para que
se esqueza a incompetencia no
tema do Prestige”.

Ninguén sabe en Basadre

Basadre pertence aos territorios
da Deputación de Pontevedra.
Administrativamente inserida

no concello de
Agolada, a aldea
fica abondo máis
cercana da capi-
tal municipal de
Palas de Rei. O
reloxo da igrexa
parroquial marca
sempre as cinco
da tarde. Unha
parede luída ter-
ma dunha pinta-
da que reza
“CDS. El futu-
ro”. Ao carón,
nos cartaces da
campaña electo-
ral do 25 de maio
escintilan as si-
glas dos partidos

concorrentes. A baiuca de Basa-
dre atópase baleira. Nos andeis
que comban polo peso, Alicia, a
propietaria, expón á venda ma-
tarratos, colacao ou güisqui para
a sobremesa das festas e no
mostrador serve cervexa con
aroma a queixo do país. Cando
se constrúa a autovía, de confir-
marse o trazado previsto, o es-
trondo dos automóbiles asolaga-
rá a quietude da recollida aldea.
Pasarán a menos de cen metros.
“Non sabemos nada, ninguén
veu informarnos e o que sabe-
mos, sabémolo polo parte da te-
levisión”, comenta Alicia, quen
continúa “entre os encoros e a
autovía, as parcelarias están pa-
radas”. 

O castigo da despoboación
asáñase no corazón xeográfico
de Galicia. O lugar veciño de

Ramil, tamén terra do concello
pontevedrés de Agolada, apare-
ce inzado de casas abandonadas
que revelan tempos pasados que
foron, alomenos, máis populo-
sos. Mercedes López apóiase en
dous caxatos. Camiña con lenti-
tude obrigada por entre as estrei-
tísimas ruelas que arman as
construccións en pedra de Ra-
mil. Pousa a vista nas fotos dun-
ha candidatura independente
penduradas na marquesiña do
autobús. Tampouco en Ramil sa-
ben nada a ciencia certa da auto-
vía.  “Na aldea non sabemos na-
da e o alcalde aínda non se ache-
gou a explicar o asunto”, conta
Mercedes.

O alcalde de Melide, Miguel
Pampín Rúa, do PP, posicionou-
se disciplinadamente a prol do
trazado en proxecto, que deixa-
ba o seu concello a unha beira e
sucaba as terras de Santiso. Pe-
ro non considerou os industriais
da vila. O empresariado meli-
dense, que traballa na súa maio-

ría no polígono situado na aba
da serra do Careón, prefire unha
autovía a través da Rede Natura,
axustada ás necesidades do
transporte comercial. Pampín
Rúa xa mudou a postura e agora
acaróase ao trazado alternativo
proposto pola Plataforma de de-
fensa do Alto Ulla. Mentres, a
corporación municipal de Ago-
lada procura sinaturas nas pa-
rroquias para que os catro carrís
non dean en Melide e pairen
preto da vila do Deza. 

“Os de Melide non a querían
e agora quérena”, resume Jesús
Casal, un labrego veciño de Frá-
degas, lugar do concello lucen-
se de Antas de Ulla. Casal Gar-
cía atura o solpor nunha peque-
na leira plantada de berzas. Olla
cara ao norte e explica o lugar
onde se atopa o balneario d’As
Augas. “De ir o proxecto adian-
te, a autovía pasará polo balnea-
rio”, afirma. E continúa: “xa co
do encoro veu un de Fenosa a
preguntar polas fincas”. O bal-

neario de Frádegas coñeceu
épocas mellores. A silveira in-
vade os cuartos e os baños que
acolleron as instalacións ter-
mais máis importantes da Ulloa.
O republicano de Palas de Rei,
José Ouro, agachouse no edifi-
cio durante os primeiros días do
golpe de estado de 1936. Ouro,
político lembrado en toda a bis-
barra, deu fuxido máis tarde a
un convento en Melide, onde
agardou a fin da guerra. Un xu-
go e unhas frechas debuxan na
fachada a vinganza falanxista
contra o acubillo do sobreviven-
te. En Frádegas ole a xofre –au-
gas medicinais- mais, non em-
bargantes, un muíño compón
imaxes fluviais de resoancia a
paraíso. O parroquiano Jesús
Casal entorna certa voz descon-
forme cando asegura que nin-
guén foi explicar nada aos veci-
ños. “Todo lle son comentarios,
que eu periódico non teño”, e
coloca o chapeu de palla contra
o sol da tardiña.♦
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A Plataforma Cidadá propón un percorrido alternativo

O trazado da autovía Lugo-Santiago ignora
a riqueza ecolóxica da Ulloa 

DANIEL SALGADO
No país dos mil ríos ninguén repara neles. O Goberno preten-
de un turismo ecolóxico e sostíbel mentres encora cuncas flu-
viais e achaia paisaxes irrepetíbeis co chapapote controlado
do Plano Galicia. “A autovía é unha navallada no ventre de
calquera lugar”, conclúe o pescador e secretario da Aso-
ciación de Pescadores da Ulloa, Antonio Rodríguez Guerra. 

Castelo de Pambre, no concello de Palas, perto do que pasaría o trazado previsto da autovía.

A construción de trece mini-
centrais hidráulicas no val que
inaugura o Ulla durmían den-
de había máis de cinco anos
nalgunha carpeta da Xunta.
Co anuncio da autovía Lugo-
Santiago, saiu a concurso pú-
blico a licencia para o primei-
ro dos encoros en Frádegas. O
castelo de Pambre, no conce-
llo de Palas, domina a xuntura
das provincias de Lugo, A Co-
ruña e Pontevedra. Tamén o

Ulla, aínda mozo, recibe na-
quela encrucillada as augas do
río Pambre e abranxe corpo de
caudal serio. Uns centos de
metros Ulla arriba, o cami-
ñante dá de peito coas torren-
tes de Mácara. No lugar, o río,
incapaz de escavar sitio no
monte, evita o desnivel debu-
xando o cadro dunha fervenza
en escada. De se construír a
minicentral de Frádegas, o río
perderá a forza que lle permi-

te sortear a terra dura do lugar.
“O río en verán tan sequera le-
va o mínimo caudal ecolóxico
para soportar unha minicen-
tral”, asegura Rodríguez Gue-
rra. Para o autor das alega-
cións presentadas pola Plata-
forma en defensa do Alto
Ulla, Xurxo Mouriño, o enco-
ro de Frádegas “provocaría a
desaparición dun dos conxun-
tos de torrentes máis longos e
fermosos de Galicia”.♦

Retomado o proxecto das 13 minicentrais

‘A Autovía
non trae o progreso,
ímolo ver pasar
coma en Bienvenido
Mister Marshall”



A.N.T.
Un acordo entre a patronal e os
sindicatos, ratificado por unha
asemblea de traballadores,
permitiu desconvocar unha fol-
ga no sector do metal en Ponte-
vedra que a partir do catro de
xuño ía ter carácter indefinido.

Cando todo indicaba que a folga
dos 18.000 traballadores do me-
tal de Pontevedra ía comezar o
catro de xuño, o dous de xuño os
sindicatos CIG, CCOO e UGT
chegaron a un acordo coa patro-
nal que permitiu a desconvocato-
ria do paro, ratificada en asem-
blea de traballadores celebrada o
martes tres.

O acordo inclúe unha suba
salarial do 5% este ano cunha re-
visión no 3,6%, un incremento
do 4,5 en 2004 con revisión no
3% e outra suba de soldo para
2005 do 4,5% con revisión no
3%. O outro punto substantivo
do acordo é que a flexibilidade
de horarios queda desbotada e
que non se crea a bolsa de horas

que pretendía a patronal.
Aínda que tamén había dife-

rencias en canto á suba salarial
–os sindicatos pretendían un au-
mento do 7% e o acordo indica
que este ano será do 5%–, a pre-
tensión patronal de introducir a
flexibilidade nos horarios era o
principal atranco para o pacto.
Mediada a negociación, os em-
presarios introduciron como con-
dición determinante para conti-
nuar o diálogo poder fixar os ho-
rarios e as vacacións dos traballa-
dores. Isto rachou unhas conver-
sas que xa se demoraran desde fi-
nais de 2002. Finalmente, ante a
ameaza de folga, a patronal ce-
deu e optou por retirar a súa con-
dición sobre a flexibilidade hora-
ria, o que posibilitou un acordo
que aceptan as dúas partes.

Con todo, a desconvocatoria
da folga coñeceu algúns atrancos
e na asemblea celebrada o pasa-
do martes tres de xuño os dous
mil traballadores que asistiron
manifestaron algunhas reticen-
cias, aínda que finalmente acep-

taron o pacto.
Pola súa banda, os represen-

tantes dos traballadores conside-
raban necesaria a aprobación do
convenio. Unha vez conseguida a
retirada da pretensión patronal da
flexibilidade horaria, a oportuni-
dade da folga era discutíbel e o
seu éxito dubidoso. Nos anos no-
venta varias folgas do sector pro-
longáranse durante algunhas se-
manas e todo agoiraba que destas
acontecería outro tanto, de modo
que os dous puntos cedidos na ne-
gociación da suba salarial poderí-
an perderse polos gastos dun paro
prolongado sen percibir o soldo.

Outros acordos do convenio
do metal son a prexubilación
parcial aos sesenta anos e a regu-
lación da prima de producción,
aspecto xa incluído en convenios
anteriores pero que non se cum-
pría polas dificultades de avaliar
esta prima nun sector tan com-
plexo como este. Desta forma,
agora acordouse crear unha co-
misión paritaria que aborde unha
solución a este problema.♦
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Dura competencia
electoral

MANUEL CAO

Nos deportes de alta competición as diferencias entre os ga-
ñadores e os perdedores tenden a derivar de pequenos deta-
lles que acaban decidindo o resultado dun partido ou a con-
quista dun determinado trofeo. A igualdade entre os con-
tendentes é grande sendo continuos os esforzos por presen-
tar unha fileira de figuras competitivas e avezadas no ma-
nexo de situacións de risco e no aproveitamento das esca-
sas oportunidades para vencer. Un penalty fallado ou unha
mala saída poden botar abaixo todo un proxecto de equipo
ou unha carreira individual. No mundo da empresa, a pre-
sión competitiva obriga aos dirixentes das mesmas a unha
continua vixiancia do mercado e dos competidores e a un-
ha revisión ou renovación da propia oferta de productos ou
servicios e das estratexias para defender ou mellorar as po-
sicións do propio negocio.

No ámbito da política democrática, a competencia elec-
toral é dura e implacábel sendo necesario acertar nas análi-
ses e estratexias para acadar o favor dos electores. A clave
radica sempre no votante indeciso que é o que inclina os re-
sultados para un lado ou outro. Existe unha parte moi im-
portante que non modifica o seu voto e permanece apegado
a unha determinada forza política con independencia da súa
actuación de xeito semellante aos fanáticos dos grupos re-
lixiosos ou dos equipos de fútbol. A existencia dunha masa
mínima de partidarios deste tipo é esencial para poder com-
petir e iría ensanchándose a medida que se acadan cotas de
poder e se asenta unha rede de intereses e interaccións que
se realimenta e afortala autonomamente. Mais os simpati-
zantes e afiliados son insuficientes para acadar maiorías
electorais de goberno nun contexto de certa desafección ca-
ra as organizacións políticas partidarias polo que é necesa-
rio ofrecer programas de goberno aceptábeis para amplos
colectivos sociais e cun atractivo engadido que nas elec-
cións locais será o interlocutor-representante da forza polí-
tica. Moitas veces, a diferencia nun resultado electoral de-
rivará do comportamento esperado do candidato específico
ou de factores episódicos diversos pero determinantes para
un significativo número de electores. As organizacións po-
líticas deben contar con equipos de analistas expertos e
cunha dirección responsábel con capacidade e resolución
para decidir cal é o candidato idóneo para acadar apoios pa-
ra un programa determinado.

Nestas eleccións locais demostrouse que a competición
é moi dura e esixe que os intervintes utilicen os medios que
teñen en intensidade, tempo e lugar axeitados tendo en con-
ta que estamos diante dun xogo de suma cero no que nunca
poden gañar todos. En España, a clave estivo na iniciativa
política que foi recuperada pouco antes da data dos comi-
cios polo PP-Aznar despois de moitos meses á defensiva.
Na nosa Comunidade Autónoma, o Plan Galiza e a insis-
tencia por parte da oposición nunha estratexia de manifes-
tacións con rendementos decrecentes igualou unha conten-
da que se foi desequilibrando no nivel local en base aos
atributos e condicións persoais dos interlocutores que cada
partido foi presentando aos electores. Desta dura batalla, o
PP saiu danado pero menos do previsto, o PSOE foi o me-
llor parado e o BNG a penas avanzou ou retrocedeu tanto
nos lugares nos que partía como grupo de goberno como
nos que exercera como oposición. 

As competicións electorais serán cada vez máis disputa-
das e requerirán dos axentes políticos coñecementos e diag-
nósticos acertados sobre as características do corpo social, ca-
pacidade para obxectivizar as necesidades socioeconómicas,
capacidade organizativa para integrar a unha colectividade
social diversa, acerto e decisión á hora de elexir aos interlo-
cutores-representantes diante do electorado e capacidade au-
tocrítica e de reacción diante dos novos cambios e retos im-
postos por sociedades máis dinámicas e esixentes.♦

‘O s simpatizantes e afiliados
non abondan para acadar maiorías
electorais de goberno nun contexto

de certa desafección
cara as organizacións políticas

partidarias”

Soben os salarios pero sen flexibilidade nos horarios

Un acordo permite desconvocar
a folga do metal en Pontevedra

A.N.T.
Traballadores de Izar nos cen-
tros do estaleiro en todo o Esta-
do protagonizaron o martes tres
de xuño unha xornada de pro-
testa para reclamar a nego-
ciación do convenio colectivo,
que está paralizado porque a pa-
tronal négase a darlles mesmo a
suba do IPC.

Ademais da suba do IPC, os
traballadores reclaman a regula-
ción das categorías profesionais,
aspecto ao que tamén se opón a
propietaria do estaleiro: a Socie-

dade Estatal de Participacións
Industriais, SEPI.

Tanto en Ferrol como en Fe-
ne, localidades nas que hai cen-
tros de traballo do estaleiro en
Galiza, producíronse manifesta-
cións co lema “Polo futuro in-
dustrial, polo emprego e polo
convenio colectivo”. Na cidade
de Ferrol a manifestación come-
zou cunha concentración dunhas
tres mil persoas diante da sede
da Xunta para dirixirse despois á
factoría da antiga Bazán.

Previamente ás mobiliza-

cións, o dous de xuño o comité
de empresa de Izar en Fene ini-
ciou un peche no interior da fac-
toría porque o xoves anterior
nunha asemblea os traballadores
da factoría negáranse a secundar
o calendario de mobilizacións
acordado polo comité intercen-
tros de Izar. Posteriormente, os
representantes sindicais de
CCOO, CIG, UGT e USTG con-
venceron aos seus compañeiros
da necesidade de mobilizarse e
deron por rematado o seu peche
indefinido.♦

A patronal négalles a suba do IPC

Os traballadores de Izar reclaman
o convenio en manifestación

O colectivo de traballadores do metal é moi heteroxéneo porque engloba moitos tipos de actividades.                  PACO VILABARROS



A.N.T.
O conselleiro de Pesca, Hen-
rique López Veiga, recoñeceu
ante os armadores que a UE
discrimina á Galiza na políti-
ca pesqueira común, aínda
que mantén a postura contra-
ria no Parlamento, onde afir-
ma que non hai problemas.

As afirmacións do conselleiro de
Pesca producíronse no decurso
dunha xornada celebrada en Vi-
go que abordaba o “Futuro da
pesca internacional europea”,
que organizaba a cooperativa de
armadores de Vigo.

O foro no que participaba le-
vou ao conselleiro a mudar o dis-
curso que mantén habitualmente
no Parlamento galego sobre o
papel que xoga a Unión Europea
a respecto da nosa pesca. Por re-
gra xeral, para López Veiga a po-
lítica da UE de negar acceso a
caladoiros e non negociar acor-
dos pesqueiros con terceiros paí-
ses non representa un problema
porque, afirma, pódese salvar es-
ta eiva mediante a creación de
sociedades mistas e recorrendo
ao principio de liberdade de mer-
cado que rexe o noso sistema.

Sen embargo, diante dos ar-
madores, o discurso foi o contra-
rio e afirmou que “España perde
posicións polos acordos que ne-
gocia a UE”, así como que “pa-
rece que o único obxectivo da
Política Pesqueira Común é im-
pedir as regras de libre mercado
na pesca. O período de adhesión
xa rematou e non permitimos
que se nos discrimine”.

Xunto ao conselleiro López
Veiga, compartiu mesa e opi-
nións a secretaria xeral de Pesca
Marítima do Goberno central,
Carme Fraga, que tamén criticou
a política pesqueira común.

A pesar das palabras do con-
selleiro e da secretaria xeral de
Pesca Marítima, o Goberno cen-
tral, dirixido polo mesmo partido
do que forman parte Henrique
López Veiga e Carme Fraga, non
deu ningún paso para rematar
coas discriminacións que padece
a pesca galega desde 1986, can-
do se integrou España na UE.

Discriminacións

O acordo de incorporación á UE,
asinado polo PSOE co referendo
do PP, estableceu un período
transitorio que rematou durando
17 anos, nos que a pesca españo-
la tivo vedado o acceso a moitas
augas comunitarias. Agora rexe o
chamado principio de estabilida-
de relativa, un criterio de atribu-
ción de cotas establecido en 1986
segundo as descargas europeas
entre 1973 e 1978. Este principio
leva a que Dinamarca teña unha
atribución de cota en augas euro-
peas do 46%, mentres España só
ten o 6% (que case integramente
corresponde a Galiza). A conse-
cuencia deste modelo, Dinamar-
ca non ten capacidade para pes-
car todo o que lle atribúe a cota,
de forma que todas as reduccións
de capturas e de flota non lle
afectan, mentres que a Galiza,
cunha cota moi baixa, si.

Ademais, Dinamarca benefi-

ciase, mediante cotas moi altas,
do acordo pesqueiro con Groen-
landia, o máis caro dos asinados
entre a UE e terceiros países
–Groenlandia forma parte de Di-
namarca pero non da política pes-
queira común. Ao tempo, Galiza
non pode acceder a esta augas.

Co chamado box irlandés
acontece algo semellante. A sal-
vagarda deste caladoiro leva a
non aplicar os mesmos criterios
no caso de Galiza, que se ve dis-
criminada e non pode pescar
nesta zona.

Sen embargo, aínda hai cabi-
da para o optimismo. Na reforma
da Política Pesqueira Común per-
déronse algunhas batallas, pero
aínda quedan algunhas directivas
por publicar e, para o deputado do
BNG, Bieito Lobeira, “a guerra
non está perdida”. O deputado re-
clama “que se nos trate por igual,
temos argumentos xurídicos para
defender a pesca galega en Euro-
pa”. As claves, na opinión de Lo-
beira, son a implicación do Go-
berno central na defensa dos inte-
reses da pesca galega e unha polí-
tica activa desde a Xunta e o Par-
lamento. Iso permitiría dar pasos
como que entre a nosa pesca no
acordo con Groenlandia que está
próximo a negociarse. O acceso
ao box irlandés sería outro obxec-
tivo. Pero a mellora do sector ta-
mén pasa, segundo Lobeira, “po-
la defensa das nosas competen-
cias exclusivas; se temos compe-
tencia na baixura, a UE non pode
meterse na regulación das poten-
cias das lanchas percebeiras, e ata
aí se mete”.♦
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Critica ante os armadores a Política Pesqueira Común

López Veiga recoñece
que a UE discrimina a Galiza

No Parlamento, López Veiga non ve grandes atrancos á nosa pesca.                                                                 PACO VILABARROS
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CÉSAR LORENZO GIL
Polo menos 20 mortos provo-
cou e 40 feridos provocou o aci-
dente ferroviario de Chinchilla
(Albacete). Este sinistro é o últi-
mo dunha longa lista neste ano,
que xa se converteu no peor na
historia do tren no Estado espa-
ñol. A redución do investimento
en seguridade, causa máis plau-
síbel da suba dos incidentes.

As primeiras investigacións da
Renfe consideran que o aciden-
te de Chinchilla tivo a súa orixe
nun erro humano, previsibel-
mente dun xefe de estación que
non advertiu que o Talgo Ma-
drid-Murcia e un convoi de car-
ga de produtos químicos se diri-
xían o un contra o outro sen que
houbese maneira de evitar a co-
lisión. O empregado deulle luz
verde ao tren de pasaxeiros sen
se decatar da presencia do outro
vehículo.

Mais o sinistro de Albacete
chega nun ano no que xa dema-
siados trens tiveron percances
que, en moitos casos, tiveron
consecuencias mortais. Isto des-
velou unha profunda crise do sis-
tema de seguridade dun medio
de locomoción, considerado no
estado, ata hai pouco, como o
máis fiábel por detrás do avión.

Segundo Cándido Rodríguez
Graña, responsábel do sector fe-
rroviario da UGT de Galicia, as
razóns son cuantificábeis e as
solucións están nas mans do
Executivo. “Desde hai varios
anos, estamos inmersos nun ex-
pediente de regulación de em-
prego que está a desmellorar
moito a seguridade e o mante-
mento das vías”, explicou.

Conta Graña que antano ha-
bía unha persoa encargada de vi-
xiar as vías cada dez quilómetros

de percorrido. “Desta maneira,
se había calquera problema, ese
mesmo empregado podía despra-
zarse coas súas propias ferra-

mentas e comezar a reparación”.
A situación actual, en troques, fi-
xo mudar as prioridades de in-
vestimento. “A pouca xente que

traballa arestora nas vías galegas
está a supervisar as obras da alta
velocidade.”

Segundo Graña, a obsesión

gobernamental por ampliar a alta
velocidade dun xeito irracional
produce como consecuencias o
resentimento do resto do ferroca-
rril. “Non é normal que se queira
impoñer un AVE en todo o esta-
do e despois haxa moitas zonas
onde só existe a vía única, como
pasou en Chinchilla”. A desaten-
ción dos camiños de ferro esque-
ce salvagardar os valores de se-
guridade e eficiencia que tivera o
tren. “Hai que corrixir as anoma-
lías, pensar no que realmente fai
falta e investir niso. O que se
precisa non é só un tren rapidísi-
mo, senón tamén que as vías se-
xan seguras”, subliña.

O sindicalista recoñece que
a mobilización do sector debe
optar polos vieiros internos pa-
ra non crear a sensación social
de aproveitamento da dor públi-
ca. “Denunciamos a cotío a si-
tuación de desprotección que
teñen os usuarios. Estáselle a
facer moito dano ao tren. A xen-
te está a percibir que é un me-
dio perigoso e se perde a con-
fianza, vai custar moito traballo
volver animala a viaxar en fer-
rocarril”, advirte.♦
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Xa saben no que quedamos no úl-
timo encontro que tivemos aquí
mesmo. Eu daríalles conta da miña
decisión despois das eleccións do
25 de maio. Pois ben, imos aló. Pa-
ra comezar dalgún xeito, a situa-
ción pode definila a miña teima
destes últimos días nos que non me
decidía por ningún título da cróni-
ca que contivese todo o que sentía.
(Xa saben que os xornalistas dá-
moslle moita importancia ao título.
Debe conter nunha palabra todo o
que temos no caletre e pensamos
escribir). Primeiro, pensei: estaría
ben “Depende”; despois “Ente lus-
co e fusco”; e noutros momentos
“Agridoce”. Pero cando lín unha
crónica de Manuel Rivas –bastante
optimista, por certo– que utilizaba
para definir a paisaxe política gale-
ga a expresión “entre lusco e fus-
co” decidinme rápidamente. Xa se
sabe que aos mestres hai que se-
guilos aínda que sexan moito máis
novos que un mesmo. E así me sin-
to: entre lusco e fusco. O lusco:
comprobar unha vez máis que este
vello periodista non ten malas fon-

tes nin mal olfacto. A afirmación
de que o resultado en Madrid ía ser
a alcaldía para o PP e a Comunida-
de para o PSOE-IU está escrita
aquí mesmo hai un tempo. A subi-
da da esquerda en xeral e do
PSdG-PSOE en particular supón
unha certa luz de esperanza. Sen ir
máis lonxe a maioría absoluta do
meu amigo Orozco na miña cidade
natal –¡quen o ía dicir hai ben uns
poucos anos! Un certo lusco –pe-
riodístico– tamén comprobar que
os meus comunicantes do Ferrol e
Muxía sabían do que falaban. Pero
ao fusco que por outra banda supo-

ñen estes últimos datos hai que en-
gadir que a pantasma de Aznar vol-
veu facerse presente –neste caso
non en soños senón na televisión–
rindo a gargalladas no balcón da
rúa Génova dos que nos manifesta-
mos unha e outra vez. A alongada
sombra de Gallardón (vai para
Chirac, díxome un amigo), cobre
toda a paisaxe madrileña e ameaza
derrubar o castelo de previsións do
mesmo Presidente do Goberno.
Ana Botella vaise encargar do em-
prego e políticas sociais para min e
os meus viciños. Acó nin aló se pa-
sou factura ningunha por todo o

que ocorreu neste último ano. Ou
alomenos esa é a impresión que te-
mos. A capacidade para deter o
golpe do Presidente e a veteranía
nas manobras para que a noite
electoral fose unha noite trunfal
para a dereita deixan ben claro que
“hai que roelos” por moito que al-
gúns se empeñen no contrario. E a
esquerda ten un aniño xusto para
tentar de desfacer ese nó. Xa poden
repasar matemáticas e todo o que
saiban de política e doutras mate-
rias. Polo que a min respecta e tal
como lles prometín, fareilles unha
confesión: síntome sen forzas para

seguir apaixonado por este e aquel
país, por esta e aquela sociedade.
Vou vello e voume dedicar outra
vez ao estudio e a ver crecer ás mi-
ñas fillas. Como é preceptivo da-
reille ao meu querido amigo Eiré,
director de ANT , unhas semaniñas
para me buscar substituto que se-
guro o fará moito mellor ca min. O
sete de xullo, San Fermín, voume
de vacacións e, dalgún xeito, xa
non volvo. Pero agardo por voste-
des nas dúas derradeiras citas. Para
máis amolar chégame neste mo-
mento unha invitación do clube de
xornalistas galegos en Madrid para
ir xantar coa Ministra de Sanidade
e Consumo, a galega Ana Pastor,
que xa lles din a primicia no seu
momento de que será a herdeira de
D. Manuel no trono -de asento que
non de tronada-  galego. Despois
de dicilo eu tivo a elegancia de
confirmalo el mesmo, detalle que
lle agradezo. A verdade é que non
teño o corpo para ese tipo de xan-
tares. Que lles aproveite e a voste-
des tamén. Achéguense ao lusco e
fuxan do fusco.♦

Luscofusco
MANUEL LOMBAO

Acó nin aló se pasou factura ningunha por todo o que oco-
rreu neste último ano. A dereita deixou claro que “hai que
roelos” por moito que algúns se empeñen no contrario.

Madrid

O choque de Chinchilla pon en crise a confianza no tren

O aforro en seguridade nas vías,
causa do aumento dos acidentes ferroviarios

O 4 de xaneiro, outro Talgo que
atravesaba a provincia de Alba-
cete descarrilaba á altura de To-
barra. Dous dos seus pasaxei-
ros morrían. Comezaba un ano
moi triste para o tren, con dez
acidentes, a maior parte deles
por culpa de descarrilamentos.
O 14 de xaneiro, un tren da Ge-
neralitat catalana saíase da vía
en Sesovires, sen provocar víti-
mas. Dous días despois, un Tal-
go descarrila en Santas Martas

(León) e deixa oito feridos le-
ves. O 25 do mesmo mes, a má-
quina de arrastre dun Talgo sá-
ese da vía e é embestida por un
tren rexional que viña en senti-
do contrario, en Burgos. Vinte
persoas acaban no hospital,
cinco delas graves.

En Tres Cantos (Madrid), o
5 de febreiro un tractor de ma-
nobras embiste contra un tren de
proximidade que estaba parado.
Vinte persoas precisan atención

médica. O 21 dese mes, o tren
que une Zaragoza coa estación
invernal de Canfranc descarrila
perto de Riglos (Huesca). Oito
dos seus vinte ocupantes féren-
se. Cinco días despois, catro
persoas son atentidas polos ser-
vicios de urxencia logo de des-
carrilar un tren da Generalitat
catalana en Piera.

Un incendio aínda sen in-
vestigar prodúcese o 9 de mar-
zo no Talgo Irún-Madrid, perto

de Ezkerokotza (Araba). Os
seus cen ocupantes deben ser
desaloxados. O 10 de abril, ou-
tro Talgo que unía Madrid e
Barcelona bate contra unha es-
cavadora en Zaragoza. O ope-
rario do vehículo de obra sofre
feridas graves. Tamén na pro-
vincia zaragozana, concreta-
mente en Villanueva de Gálle-
go, dúas persoas resultaron fe-
ridas ao embestir un Talgo un
camión estacionado na vía.♦

Dez ‘paradas’ involuntarias só en seis meses

O violento choque entre os dous trens puídose ter evitado de terse incorporado o sistema de freada automática que esixe a UE.



C.L.
O presidente do Parlamento
vasco, Juan María Atutxa,
volve coller nos brazos a ca-
veira do dilema. O Supremo
esíxelle que disolva o grupo par-
lamentario de Socialista Abert-
zaleak (SA) nun prazo máximo
de cinco días. Mais a Mesa da
asemblea vasca posibelmente
ditamine que este requerimen-
to vulnera a independencia do
poder lexislativo autónomo.

A coalición PNV-EA valora nestes
momentos a posibilidade de con-
vocar eleccións anticipadas en
Euskadi antes que aceptar que o
Supremo vulnere o regulamento
do Parlamento de Gasteiz. Este
movemento político obrigaría á di-
solución da cámara polo que xa se-
ría estéril disolver o grupo abertza-
le. Esta xogada arriscada negocia-
rase despois de que se coñeza a de-
cisión da Mesa do Parlamento so-
bre a última decisión do Supremo.

Para o vicepresidente primei-
ro da Mesa da cámara, Gorka
Knörr, dirixente de Eusko Alkar-
tasuna, reaccionou con contun-
dencia contra o mandato do alto
tribunal español. “A mesa non
acepta ningunha coacción. Este
tipo de actuacións cheira a dita-
dura franquista”, explicou o de-
putado.

Knörr adiantou que a mesa
posibelmente manteña as teses de
autonomía do poder lexislativo

fronte ao xudicial. “Desde o ám-
bito estritamente xurídico, o pe-
dimento do Supremo invade e
menoscaba a autonomía de orga-
nización e funcionamento desta
cámara”, dixo para Europa Press.

O informe elaborado polos
servicios xurídicos afirma que o
regulamento do Parlamento vas-

co non recolle a posibilidade de
disolución dun grupo parlamenta-
rio, polo que para aceptar o re-
querimento habería que atacar o
principio de separación dos pode-
res. Ao tempo, o documento ex-
plica que as resolucións xudiciais
son de obrigado cumprimento pa-
ra todos, polo que non se discute

ese termo senón “a interpretación
unilateral, simplificada e illada da
Constitución neste tema”.

O feito de que Atutxa estea
agora mesmo nunha calella sen
saída ben podería significar o co-
mezo dunha nova crise política
en Euskadi que acabaría en no-
vos comicios. Para os partidos

constitucionalistas, esta decisión
podería ser interpretada como
unha aposta de risco por parte do
lehendakari Juan José Ibarretxe,
xusto no intre no que aínda se
negocia de qué maneira se com-
porán os concellos nos que o
PSOE é eixo de poder entre na-
cionalistas e populares.♦
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O atentado da ETA contra dous policías en San-
güesa (Navarra) tirou calquera ilusión de tregua
tácita por parte do grupo armado. Volveu berrar a
cidadanía, usáronse de novo os mortos para atacar
os adversarios políticos e queda a sensación de
que calquera modelo pacífico en Euskadi acaba
engulido pola violencia cega.

Mais o atentado creou fendas no contorno
abertzale. Os que valoran os 130.000 votos ás
listas nulas da esquerda nacionalista como osí-
xeno para a ETA quizais estean trabucados. Es-
ta semana dúas voces procedentes da moribun-

da Euskal Herritarrok erguéronse para condenar
as mortes. Con máis viveza e emoción que José
María Aznar “lamentando” o asasinato de José
Couso en Bagdad, estes dous concelleiros pre-
sentaron entre bágoas o proxecto común para os
vascos: non é posíbel construír nada uns contra
os outros. Para aqueles que, desde ambas as bei-
ras, soñan coa eliminación do contrario, así en
abstracto, está ben recordarlles que un policía
castelán e un abertzale eran amigos en Sangüe-
sa a pesar de todos os atrancos que lles rebulían
na cabeza.♦

A.N.T.
O informe de Amnistía Interna-
cional (AI) sobre as condutas con-
trarias aos dereitos humanos no
Estado español durante o ano 2002
focaliza a súa atención en tres as-
pectos básicos. A violencia etarra,
que segue a producir mortos civís,
o aumento das denuncias por tor-
turas e malos tratos contra a poli-
cía e a situación dos inmigrantes.

AI considera que o asasinato
de cinco persoas a mans da ETA é
un dos principais problemas da
democracia española, non só po-
las súas vítimas directas senón po-
la situación de conflito xeralizado
que se produce ao redor do tema
vasco. Tamén refire o documento

a ilegalización de Batasuna como
un aspecto fundamental no diag-
nóstico da saúde democrática.

O organismo internacional
quéixase de que, nos autos con-
tra Batasuna, non se aclare le-
galmente por qué os membros
dese partido non poden gozar
das súas liberdades individuais
cando deciden manifestarse pa-
cificamente. O informe esixe
que haxa un compromiso claro
coa defensa dos dereitos dos ci-
dadáns, sexan cales sexan as sú-
as ideoloxías, xa que non se per-
seguen valores senón comporta-
mentos antidemocráticos.

O informe fai especial finca-
pé no perigo de que o racismo se

instale de maneira decisiva na
vida social española. Pon como
exemplos a relación que fixo o
goberno entre delincuencia e in-
migración irregular e, funda-
mentalmente, o aumento dos ma-
los tratos a estranxeiros por par-
te da policía. AI considera que se
utilizan criterios raciais á hora de
ditar xustiza e que están a quedar
impunes casos de torturas e agre-
sións sexuais contra inmigrantes.
Logo de poñer varios exemplos
de violacións e torturas, referiuse
ás recomendacións do Comité
contra a Tortura das Nacións
Unidas, que expresou a súa preo-
cupación pola falta de reacción
política para ampliar o Código

Penal a casos de discriminación
con violencia implícita.

Tamén a ONU recomendou
que se eviten os procesos de in-
comunicación dos presos. Para
AI, deberíanse grabar os interro-
gatorios en vídeo para impedir
casos de sospeita de abuso poli-
cial, como o denunciado por
Unai Romano, que logo de estar
en réxime de illamento sufriu
unha inflamación na cabeza que
lle desfigurou o rostro e ata che-
gou a perder a visión. A policía
afirmou que el mesmo se autole-
sionara.

O informe remata aludindo á
difícil situación dos inmigrantes
menores que chegan ao Estado

español sen os seus familiares.
Neste caso, a xustiza e o goberno
reaccionaron –aínda que de xeito
incompleto– diante das eviden-
cias de que nos centros de acolli-
da, principalmente os de Melilla
e Las Palmas, se produciran ma-
los tratos e acoso sexual. A ONU
tamén alertou  de que a solución
a estes problemas non é a repa-
triación masiva senón cambios
reais nas estruturas públicas nas
que residen os menores. “Cando
se di que os coidadores e profe-
sores reciben maltrato tamén,
non se pode querer solucionar o
problema reanudando as expul-
sións de xeito indiscriminado”,
defende o informe.♦

Amnistía Internacional culpa a policía española de racismo

O Supremo esixe que se disolva a Socialista Abertzaleak inmediatamente

O PNV podería convocar eleccións
para non burlar o regulamento parlamentario

A Mesa do Parlamento Vasco reunirase para abaliar a decisión do Supremo. Na imaxe, a xuntanza mantida o martes 3 de xuño.

O Xulgado de Instrución Nº 5 de
Madrid admitiu a trámite a denun-
cia de torturas presentada polo di-
rector do agora pechado diario Eus-
kaldunon Egunkaria, Martxelo
Otamendi. O xornalista acusou o
grupo de gardas civís que o custo-
diaran durante o seu illamento, logo
de que o xuíz da Audiencia Na-
cional Juan del Olmo ordenase a
súa detención, de danos e vexa-
cións. O xulgado aceptou o pedi-
mento da defensa de Otamendi de

solicitarlle ao xuíz Del Olmo o tes-
temuño presentado polo xornalista
cando compareceu.

Xustamente, Del Olmo citou
os representantes legais desta so-
ciedade o 10 de xuño co obxecto
de comunicarlles a designación
dos administradores xudiciais
para as tres empresas que com-
puñan o grupo Egunkaria. Posi-
belmente, o maxistrado tamén
dará noticias sobre os prazos de
peche forzado da publicación.♦

Admitida a denuncia
de Otamendi por torturas

A fenda
C. LORENZO



O escrito preséntase consciente-
mente como reacción á chamada
“carta dos oito” do 31 de xaneiro,
que abrira unha fenda na política
europea con respecto ao conflicto
do Irak. Din Derrida e Habermas:
“Cómpre non esquecermos dúas
datas: nin o día no que os xornais
informaron aos seus lectores sor-
prendidos sobre aquela manifesta-
ción de lealdade a Bush, á que o
primeiro ministro español convi-
dara aos gobernos europeos dis-
postos a apoiar a guerra ás costas
dos demais socios da UE; nin
tampouco aquel 15 de febreiro en
que a multitude dos manifestantes
en Londres e Roma, Madrid e
Barcelona, Berlín e París reaccio-
naron fronte a ese golpe. A simul-
taneidade destas impresionantes
manifestacións –as maiores desde
o remate da Segunda Guerra
Mundial– podería, na retrospecti-
va, entrar nos libros de Historia
como sinal para o nacemento dun
espacio público europeo”. 

Punto de referencia ético para
o manifesto dos dous filósofos é
un mundo que se debe rexer, no ei-
do xurídico-político, polo dereito
internacional así como polo espíri-
to da cooperación nos ámbitos da
economía e da cultura. Sosteñen
que a propia experiencia histórica
dos europeos recomenda tal actitu-
de como única que garante a con-
vivencia pacífica. Ora ben, o con-
flicto do Irak revelou a desunión
da política exterior europea e, co-

mo froito desta falta de concordia,
a súa impotencia total e absoluta.
Derrida e Habermas, certamente,
comparten as conviccións de moi-
ta xente ao constataren que Europa
só pode actuar como contrapeso
ao “unilateralismo hexemonónico
dos Estados Unidos” se acada pe-
so a nivel internacional e, para
acadar peso, cómpre xuntarse e
profundizar a unión.

Como xeito máis viábel para
realizar este propósito consideran
a “colaboración intensificada”
dunha vangarda de varios Estados
membros prevista polo acordo de
Niza, tendo en conta as reticencias
sobre todo dos países candidatos:
“De momento, parece que só os
Estados membros fundacionais es-
tán dispostos a concederlle á UE
certas cualidades estatais. ¿Que fa-
cer se só estes países se dan posto
de acordo sobre a definición de
‘intereses propios’? Se se quere
evitar que Europa se desintegre,
estes países deben, agora, botar
man do mecanismo da ‘colabora-
ción intensificada’ convido en Ni-
za co fin de iniciar, dentro dunha
‘Europa a diferentes velocidades’,
unha política de asuntos exterio-
res, de seguridade e de defensa co-
mún. Diso resultará unha atrac-
ción á que, a longo prazo, os ou-
tros membros —primeiro na zona
Euro— non poderán subtraerse.
No marco da futura constitución
europea non poderá haber separa-
tismo. Avanzar non significa ex-

cluír. O núcleo europeo vangardis-
ta non deberá callar nunha Mini-
Europa; debe –como tantas veces–
ser a locomotora”.

Entre os valores que reivindi-
can Derrida e Habermas están a so-
lidariedade, o diálogo, a pluralida-
de, a xustiza social
e a non-violencia.
Destacan que o ca-
rácter de construc-
ción que reviste a
UE se amosa máis
sincero do que
moitas outras tra-
dicións políticas
que sacan a súa au-
toridade dunha su-
posta orixe “natu-
ral”. Unha das im-
portancias dun es-
pacio público
(“Öffentlichkeit”)
común residiría na
lexitimación desta
construcción dunha identidade
compartida que, a estas alturas, po-
demos considerar necesaria (ou xa
patente, se interpretamos as mani-
festacións anti-guerra como expre-
sión desa vontade común).

As primeiras críticas

A iniciativa de Habermas e Derri-
da intenta abrir un debate intenso
e supranacional, algo inabitual e
saudábel se lembramos o baleiro
verbo destas cuestións. Abondaría
con observar o silencio que rode-
ou ata agora a evidencia de que o
argumento das armas de destruc-
ción masiva se utilizara como me-
ro pretexto para a guerra do Irak.

En todo caso as primeiras reac-
cións críticas ao manifesto xa sai-
ron á luz. O historiador americano
Harold James publicou o día 2 de
xuño un artigo (en Süddeutsche
Zeitung) no que, entre outras cou-
sas, lles reprocha aos dous filóso-
fos seren eurocéntricos e confundi-

ren política interior e exterior. Ta-
mén é previsíbel que os “atlantis-
tas” do semanario Die Zeite algún
que outro xornal británico acusen
de desfasados os conceptos de De-
rrida e Habermas e advirtan do pe-
rigo que certas ideas poden supo-

ñer para as rela-
cións transatlánti-
cas. Iso non quita
o efecto positivo e
fecundo que trae
canda si a refle-
xión pública sobre
cuestións básicas
do noso futuro.
¿Haberá receos
por tratarse dun
ensaio franco-ale-
mán? ¿Outra vez?

Non debería
ser que toda inicia-
tiva que xurda da
colaboración entre
franceses e ale-

máns provoque rexeitamento e te-
mores a que eses dous países quei-
ran impoñer o seu modelo. Tal re-
proche semella absurdo cando é sa-
bido que neste momento só hai un-
ha potencia que impón o seu mode-
lo, ao tempo que parece divertida
fomentando a división europea. O
mero intento de pensar algo dife-
rente parece importante nun con-
texto de condicionamentos (econó-
micos) supostamente inamovíbeis
e un pensamento único (político)
lonxe de perder poder. Ademais,
fan falta propostas con ganas de
construír algo –e diso non cabe dú-
bida nin tendo en conta a posibili-
dade (probábel) de equivocarse
nalgúns supostos–.  

Qué contraste coa actitude
española (goberno e grande par-
te da sociedade) que decote dá a
sensación de limitarse ao medo
de perder, polas reformas que
prevé a convención europea, a
súa capacidade de bloquear as
decisións comunitarias.♦
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Balas
de uranio e
armas
políticas
G. LUCA

Otanque Renault FT
da Guerra do 14 es-
tá entre a cafeteira

de folla de lata e un carro
do barquilleiro. Nada a ver
cos T-72 soviéticos armados
con canóns de 125
milímetros, os Leopard xer-
manos de última fornada
(os mesmos que aluga o
exército español para o Día
de las Fuerzas Armadas) ou
os xigantescos Abrams nor-
teamericanos que levan vin-
te tripulantes abordo. Tim
Judah, enviado da New
York Review, confesa que
sentiu vergoña a beira des-
tes monstros de aceiro en
Bagdad, por ter pensado
que os iraquianos darían
resistido contra semellantes
armas.

Con todo, sabemos que
nin os tanques pesados de
última xeración aguantan
un proxectil de uranio
retardado, capaz de furar
unha coroza de aceiro
resistente. De feito, os T-72
soviéticos atinxidos por esta
munición arden nunha
luzada nuclear de 1.500
grados. Despois non queda
máis que chamusco e osos
queimados. A nova arma,
disparada dende os avións
F-10 fai dos tanques
pesados algo tan obsoleto
coma as baterías de costa
de Silleiro.

O resultado do último
exercicio militar con fogo
real fai pensar ao Pentágo-
no que con esta munición e
coas novas bombas BTU,
que fan vulnerábel
calquera refuxio antiaéreo,
non sería derrotado en
Vietnam hoxendía. Será
preciso tomar a afirmación
polo que vale: un informe
encargado por
MacNamara, ministro da
Guerra de Kennedy e John-
son revelaba que a guerra
de Vietnam tiña que
rematar en 1967 coa
victoria dos marines. Pero o
informe era de 197O. A vic-
toria do Vietcong foi polo
tanto política, despois dun-
ha heroica guerra de
desgaste de soldados descal-
zos contra o exército máis
poderoso do mundo. 

Despois de G.W. Bush
declarar cativo e
desarmado o exército de
Iraq, o pasado 1 de Maio,
vinte soldados das tropas
de ocupación morreron de
metralla de granadas ou de
tiros de Kalashnikov. O úl-
timo foi o 1 de Xuño no ba-
rrio de Adhamia de Bagdad
onde disque toma café a
diario Sadam Husein.♦♦

Nun manifesto contra á ‘carta dos oito’ patrocinada por Aznar

Habermas e Derrida chaman á revitalización
de Europa despois da guerra do Irak 

FRANCK MEYER
Baixo o título “Despois da guerra: o renacer de Europa”, o pasado
31 de maio, os filósofos Jacques Derrida e Jürgen Habermas publi-
caban un ensaio sobre o futuro papel internacional de Europa. O
ilustre dúo franco-alemán elixiu como tribuna os xornais Libération
(París) e Frankfurter Allgemeine Zeitung(Frankfurt). A iniciativa
tivo un claro enfoque paneuropeo, pois foi flanqueada, o mesmo
día, por sendos artigos do italiano Umberto Eco en La Repubbli-
ca, o suízo Adolf Muschg en Neue Zürcher Zeitung, o estadouni-
dense Richard Rorty en Süddeutsche Zeitung, o español Fernan-
do Savater en El Paíse o italiano Gianni Vattimo en La Stampa.

As multidudinarias manifestacións celebradas en toda Europa (e no resto do mundo) o pasado 15 de febreiro contra a invasión do Irak son un precedente para a construción dun-
ha nova Europa, segundo os promotores do manifesto. Na imaxe, mobilización en Francia.

Europa só pode
actuar como
contrapeso ao
unilateralismo
hexemónico dos
Estados Unidos se
acada peso a nivel
internacional



CÉSAR LORENZO GIL
O grupo dos oito países máis
ricos do mundo volveu reu-
nirse para arranxar os últi-
mos problemas derivados da
invasión do Irak. Francia e os
EE UU escenificaron a recon-
ciliación antes de negociaren
prometer moito e non avan-
zar practicamente en nada.

A xuntanza dos máis poderosos
volveu demostrar que as institu-
cións do Primeiro Mundo seguen
renxendo. Contra a dilixencia que
se denota nas conquistas milita-
res, os países ricos son incapaces
de lles abriren as súas douradas
portas aos estados máis desfavo-
recidos. Xa non só fican de porta
fóra os movementos contra o mo-
delo actual de mundialización.
Líderes tan importantes como o
brasileiro Luiz Inácio Lula puide-
ron facerse escoitar pero as súas
propostas acabaron na gabeta.

O G-8 tiña deberes por facer
na tranquila localidade francesa
de Evian. O presidente dos EE
UU volvía entrevistarse co seu
homólogo galo, Jacques Chirac,
engalanado coa coroa imperial de
triunfador do Irak. Mais a xun-
tanza pouco debería ter de cóctel
político onde dous aliados tenta-
ban recompoñer a súa amizade.
O abrazo entre París e Washing-
ton é só simbólico. Chirac acepta
a nova orde no Irak e retoma un
respecto interoceánico que deixa-
rá a disputa entre ambos os go-
bernos nun distanciamento máis
ético que económico ou político.
A cambio das apertas e cariños, o
G-8 consegue facer un programa
antiterrorista, que desenvolverá a
OTAN, en previsión de novos e
cruentos atentados derivados do
actual endurecemento da política
internacional no mundo árabe.
Bush marchou camiño de Orien-
te Medio con outro triunfo no pe-

to. Os seus aliados, presionados
fundamentalmente por el e mais
polo goberno xaponés, advírten-
lles a Corea do Norte e ao Irán de
que non van tolerar que fabri-
quen armas nucleares.

No capítulo económico, o G-
8 incide no perigo real de rece-
sión en todo o mundo, a pesar
das palabras optimistas de Chi-
rac na clausura da xuntanza. Ale-
maña está considerada polo FMI

país de risco máximo de defla-
ción e o Xapón mantén un ritmo
de crecemento paupérrimo que
xa parece estrutural. A receita
dos máis ricos pasa por controlar
o estado de benestar, con refor-
mas dos servicios públicos na
procura de manter saneadas as
contas públicas diante do ave-
llentamento da poboación.

A burbulla ocidental deixa de
lado o Terceiro Mundo. Lula che-

gou de Brasília cun programa
ambicioso: gravar o tráfico legal
de armas cun imposto destinado
globalmente a combatir a fame.
Grandes aplausos, promesas de
estudo pero ningún movemento
real de cara a aprobalo realmente. 

Algo do mesmo pasou co ve-
llo proxecto de reducir o prezo das
menciñas da Sida en África. Se se
chegou a Evian cos documentos
preparados para asinar unha refor-

ma do sistema de patentes, os EE
UU tiñan outros planos. Presiona-
dos polos principais laboratorios e
apoiados por Alemaña, esvaeceu-
se calquera esperanza de que os
pobos africanos puidesen loitar
racionalmente contra a doenza, xa
pandémica no continente.
A dureza da policía suíza

Fóra de Evian, ao outro lado do
Lago Leman, os movementos
alternativos volveron coller fol-
gos ao rebufo das mobiliza-
cións contra a guerra do final
do inverno. Máis de 20.000 per-
soas, segundo datos dos organi-
zadores do Contracumio, asisti-
ron ás manifestacións de Lau-
sanne e Xenebra.

O dispositivo policial ocu-
pou axentes de Francia, Alema-
ña e Suíza, aínda que os mani-
festantes quéixanse de que fo-
ron estes últimos os máis duros
na represión das diferentes pro-
testas. Mentres que os medios
de comunicación subliñaban os
actos violentos que protagoni-
zaron o Black block, activistas
humanitarios denunciaban que
moitos deses incidentes foran
provocados por grupos neona-
zis que aproveitaran o balbordo
para causaren danos en varias
localidades helvéticas.

En troques, o Contracumio
volveu axuntar diferentes pers-
pectivas sobre a “resistencia
globalizada contra o neolibe-
ralismo”. Nas conclusións, que
os líderes do G-8 aceptaron re-
cibir, insistiuse na necesidade
de rachar os muros económicos
entre norte e sur e converter en
prioridades absolutas as garantí-
as de liberdade de información
ou de dereito á vida naqueles
países nos que non hai as condi-
cións mínimas para a subsisten-
cia de grandes porcentaxes da
poboación.♦
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Apartado Arafat, languidecendo no seu
exilio interior, o presidente Bush impulsa
unha nova volta de rosca no Oriente Medio
e consegue sentar a Abu Mazen e Ariel
Sharon para debater en Xordania sobre a
aplicación da Folla de Ruta, a nova guía
para a solución do conflito que enfronta en
Palestina a árabes e xudeus. Despois de
que Tel Aviv dese o seu visto e prace ás
grandes liñas xerais do documento e de va-
rias reunións previas celebradas entre as
partes e con cinco xefes de estado árabes, o
terreo do cumio debería estar o suficiente-
mente preparado para evitar sorpresas. 

Poida que en Áqaba asistamos a unha
nova paréntese esperanzadora, pero Sha-
ron xa anunciou as súas 14 obxeccións á
Folla de Ruta, rexeita o dereito ao retor-
no dos palestinos e continúa esixindo o
cese total da violencia como paso previo
a calquera negociación. Segundo fontes
diplomáticas, Israel pactou coa Adminis-
tración Bush dúas concesións adicionais
e relevantes: a conxelación dun eventual
desmantelamento das colonias xudeas e
o protagonismo exclusivo de Washington
na verificación do plan, marxinando á
Unión Europea, Rusia e a ONU, que
conforman o cuarteto da Folla de Ruta. A
Casa Branca entende a Sharon.

Abu Mazen, o primeiro ministro pa-
lestino, ofreceu unha tregua que a Israel
sábelle a pouco. As organizacións que for-

man o núcleo duro da Intifada, asumiron a
oferta nunha conxuntura especialmente
difícil para elas. As presións de Estados
Unidos sobre Irán, e sobre todo Siria, es-
tán a dar algúns froi-
tos. Pero ¿cabe con-
fiar en Sharon? O ca-
miño sen saída en que
se atopa o conflito in-
crementa a sensación
para todas as partes de
que non é posíbel pen-
sar nunha vitoria mili-
tar, a pesar desa esma-
gadora superioridade
de medios de Israel
que atopa na concien-
cia palestina un muro
fronte ás lamenta-
cións. O lobby xudeu en Washington, co
terreo gañado en Iraq e repartindo pre-
sións nos países díscolos da zona, aspira a
aproveitar o momento actual para chegar
a un novo statu quo que permita deter a
sangría económica que supón o financia-
mento dunha maquinaria de guerra que

non conduce a nada. Sharon cualificou a
proposta actual como “mal menor” e o
obxectivo final da creación dun Estado
palestino en 2005 é asumido a regañaden-

tes.
Será moi comple-

xo abordar os princi-
pais factores que es-
tán na orixe dun con-
flito que divide irre-
misibelmente a ára-
bes e xudeus. O esta-
tuto de Xerusalén, ci-
dade santa para o Is-
lam, o xudaísmo e o
cristianismo e que Is-
rael define como “ci-
dade eterna”; os refu-
xiados, que esixen

concrecións respecto ao seu dereito ao re-
torno e unha compensación polos danos
inflixidos; os asentamentos, é dicir, o fu-
turo das colonias de xudeus en Cisxorda-
nia, un territorio que teoricamente debe-
ría volver a mans palestinas pero que es-
tá salpicado de mil obstáculos que afec-

tan a grupos concretos de cidadáns moi
radicalizados e militarizados, temerosos
do seu futuro no caso dun hipotético de-
saloxo; os acordos en materia de seguri-
dade, dende o control das armas na zona,
a desmilitarización progresiva da convi-
vencia e das relacións ata a colaboración
entre as policías de ambas colectividades;
a delimitación das fronteiras, que atinxe
tamén á continuidade territorial e á propia
identidade dese Estado palestino que de-
be simbolizar a recuperación do seu país;
por último, o acceso á auga e a pluraliza-
ción do seu uso, de xeito que a comuni-
dade palestina non sexa discriminada.

Son moitos os obstáculos e demasia-
das as ocasións frustradas. Mahmoud
Abbas, alias Abu Mazen, ten ante si
enormes dificultades. Xurde con poder
real marxinando a Arafat e coa bendición
de Estados Unidos e do cuarteto, quen lle
impuxeron claras condicións para garan-
tir o inicio deste novo episodio. A des-
confianza afecta non soamente a israelís
e árabes, senón que tamén existe entre os
propios palestinos. Mentres, Sharon esta-
rá en Áqaba pero con claros síntomas de
continuidade respecto á súa política de
sempre. ¿Podemos ser optimistas?♦

XULIO RÍOS é director do Instituto Galego de
Análise e Documentación Internacional

(IGADI), www.igadi.org

Áqaba
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘O camiño sen saída
en que se atopa o conflito
incrementa a sensación

para todas as partes
de que non é posíbel
pensar nunha vitoria

militar”

O contracumio de Evian axunta máis de 20.000 persoas

O G-8 negocia como se a guerra do Irak non existise

Georges Bush e Jacques Chirac mantiveron unha relación cordial, sen escesos, no cumio de Evian.



O proxecto de facer unha liga
de remo que superase os mar-
cos autónomicos vén de vello
entre os clubes galegos e do
resto do norte do Estado espa-
ñol. As actuais competicións,
ao non teren un calendario fiá-
bel e un ritmo de competición
ao servicio do espectáculo, po-

den chegar a non ser rendíbeis,
ao non contar co apoio decidido
das televisións.

A chegada de José Ramón
Lete á Secretaría Xeral para o
Deporte implicou definitvamen-
te o goberno galego no proxecto
de creación da liga interautonó-
mica. Amparado polo pedimen-

to dos máis sobranceiros clubes
de remo de Galicia, Lete deulle
luz verde ao proxecto o 3 de xu-
ño, nunha asemblea na que ta-
mén participou a Federación
Galega. Xustamente, o ente fe-
derativo foi o máis crítico coa
reforma. Para os directivos da
federación, esa liga podería ser
ilegal ao non contar con base le-
xislativa para que varias federa-
cións creen, pola súa conta, un
novo campionato. Mais desde a
Xunta insistiuse en que é factí-
bel desenvolvela se hai un com-
promiso férreo de todos os par-

ticipantes e todas as institucións
responsábeis. 

Lete tamén anunciou que se-
rá a secretaría que el dirixe a en-
cargada de buscar financiamento
para desenvolver o proxecto.
Con este compromiso, os clubes
presentes na asemblea: Mecos
do Grove, Amegrove, Perillo,
Meira, Cabo de Cruz, Tirán e
Rianxo, aceptaron a proposta. En
principio, haberá representantes
de Galicia, Cantabria e Euskadi,
nunha competición de 16 regatas
que se realizarán entre o 28 de
xuño e o 28 de setembro.♦
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Doce
do patíbulo
MANUEL PAMPÍN

Ofútbol en España nun-
ca foi un exemplo de
comportamento hones-

to e democrático, e sempre re-
flectiu a situación social; é di-
cir, mandan uns privilexiados
(a oligarquía), e o resto tratar
de sobrevivir malamente.

Agora, uns cantos dos
malchamados poderosos tratan
de apretar un pouco máis a
corda ao redor do pescozo dos
febles. Doce “nobres”
(comandados por Madrid,
Barça e Dépor) tentan desmar-
carse dos “plebeios”, que son
os outros 30 clubes de 1ª e 2ª
(aquí entran o Celta, o
Compos e o Rácing). ¿O asun-
to...? O de sempre: os cartos,
que pola irresponsabilidade
dos dirixentes do fútbol e da
administración está levando á
ruina as entidades históricas. 

Eses doce queren máis van-
taxes que os demais,
amparándose en que os seus
partidos teñen audiencias supe-
riores, e que poden asinar
contratos substanciosos de xeito
particular, á marxe da Liga pro-
fesional; entón, piden maior
porcentaxe nas quinielas e
mellor reparto na gran torta pu-
blicitaria. ¡Canta insolencia!;
¡canta insolidariedade! Claro
que o Madrid ou o Barça crean
unha expectación que nin
sequera poden soñar o Badaxoz
ou o Eibar, por exemplo, pero a
grandeza tamén se demostra
nestes feitos. Os que están en 1ª,
deben cobrar por igual, e os de
2ª, aínda que menos, tamén. Fa-
celo doutra maneira sería como
se dous soldadores da mesma
categoría tivesen distinto soldo.

A diferencia xa está
noutros apartados: amigábeis,
competicións internacionais,
patrocinadores… aí é onde de-
ben gañar a batalla económica,
e non a base de tirarlles as mi-
gallas aos menos favorecidos.
Claro que, para pagarlle 1.000
millóns a Ronaldo, Zidane ou
Raúl, hai que tirar moito do te-
to, e se para iso hai que afundir
o Osasuna ou o Valladolid, qué
máis ten, pensarán Florentino e
compañía. 

Os tempos das vacas fracas
son chegados. O fútbol non é
xa a panacea das televisións, e
xa se ve noutros países coma
Alemaña ou Italia, onde as ne-
gociacións cada tempada son á
baixa. E aquí será igual. Por
certo, ¿cando vai decretar o
goberno algunha medida para
evitar este escándalo? Hai que
impoñer serias medidas de
contención do gasto dos equi-
pos, comezando polos topes
salariais e seguindo polo fisco;
¿onde se víu que a un clube de
fútbol se lle perdoe unha débe-
da, cando cos cidadáns esa
mesma Facenda é implacábel?

Os denominados
“grandes” ¿volverán facer o
que lles pete? Se é así, xoga-
rán entre eles unha pequena
liga pechada, e os demais, a
2ª B ou 3ª, sen tusirlle ás sú-
as señorías do fútbol. Doce
terratenentes queren colgar a
trinta xornaleiros.♦

Galegos, cántabros e vascos disputarán 16 regatas durante o verán

Luz verde para a nova liga estatal de remo
CÉSAR LORENZO GIL

A falta de concretar o calendario definitivamente e completar os
traballos de coordinación entre os diferentes equipos partici-
pantes, a Federación Galega de Remo, os máis importantes clu-
bes e a Xunta de Galicia déronlle luz verde á creación dunha liga
estatal na que participarán remeiros galegos, cántabros e vascos.

A nova liga debería reportarlles máis beneficios aos equipos galegos.                                                                                                                                               A.N.T.



Novos Fados
de Mafalda
Mafalda Arnauth ven de presentar o seu
novo disco titulado Encantamento, un tra-
ballo que ela mesma produce e no que
canta e é autora de letras. Trátase do ter-
ceiro disco dunha das máis prestixiosas
representantes do que se deu en chamar no-
vo fado portugués e unha sólida voz cunha
prestixiosa traxectoria internacional. Ma-
falda Arnauth e Esta voz que me atraves-
sa son os títulos dos anteriores traballos
desta renovadora da canción portuguesa.♦

Rosario Álvarez,
académica
A filóloga Rosario Álvarez lerá o venres día
6 o seu discurso de entrada na Academia e
o lugar escollido por ela para o acto é o pa-
raninfo da Universidade de Santiago. Res-
ponderalle ao discurso de entrada o acadé-
mico Antón Santamarina. Con Rosario
Álvarez na Academia só queda Víctor Frei-
xanes por ler o seu discurso e completar o
total de membros que ten o plenario despois
da ampliación aprobada por del Riego e de
cubrir as vacantes existentes. Catro serán
agora as mulleres da Academia.♦

Novo presidente
da Academia
do Audiovisual
O produtor e director xeral de Dygra Films,
Manolo Gómez é o novo presidente da Aca-
demia Galega do Audiovisual despois de
que a súa candidatura conseguise 69 votos
na asamblea celebrada o pasado 31 de maio
fronte aos 51 que recibiu a lista encabezada
pola actriz María Bouzas. A nova xunta di-
rectiva está composta tamén polo realiza-
dor  Manolo Abad, o director de fotografía
Suso Bello, o xornalista Carlos Carballo, o
guionista e director Ángel de la Cruz, o
crítico Miguel Anxo Fernández, a actriz
María Liaño, o xefe de eléctricos David
Melero e a directora artística Marta Villar.♦

poeta portuguesa Sophia de
Mello, única muller co
Camões, gaña o Premio
Reina Sofía de Poesía Ibero-

americana e a escritora brasileira Né-
lida Piñón, descendente de emigran-
tes galegos, convírtese na primeira
muller que recibe o Menéndez Pelayo
nunha semana que se pechará cunha
académica máis no plenario presidido
por Xosé Ramón Barreiro. O mar

continúa protagonizando o mundo da
cultura e mentres a carpa de Burla
Negra se instala en Culleredo o direc-
tor de cine Alejandro Amenábar anun-
cia que prepara a película titulada
Mar adentro na que se narrará a loita
de Ramón Sampedro por unha morte
digna con Javier Bardem como prota-
gonista. Desde o venres día 6 a sátira
crítica de Honoré Daumier chega ao
Auditorio de Galiza en Compostela.♦
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Xullo
brasileiro

Caetano Veloso,
na imaxe, cantará este

verán no noso país,
ao igual que Chico César

e Carlinhos Brown.



Do 12 ao 15 de xuño a carpa es-
tará en Culleredo, do 19 ao 22 en
Lira e do 26 a 29 en Pontevedra
porque en Burla Negra quixeron
visitar as Rías Baixas, as Rías Al-
tas e moi especialmente a Costa
da Morte. O programa é inmenso
e integra a participación de todos
os ámbitos da cultura e unha mo-
rea de novas iniciativas que van
desde a música ata o audiovisual
ou o teatro. ¿Nomes de protago-
nistas? A moreas e, entre eles, al-
gúns especialmente coñecidos
como Luís Tosar, Miguel de Lira,
Manuel Rivas, Susana Seivane,
Xurxo Souto, Antón Reixa –que
volve cantar para a ocasión-
Uxía, Guadi Galego ou Julián
Hernández e boa parte das com-
pañías de teatro como Chévere,
Tanxarina ou Sarabela. 

Dentro da carpa de 1.600 me-
tros habilitarase unha zona de ex-
posicións permanentes onde os
visitantes poderán coñecer as tres
mostras artelladas arredor do
Prestige que se presentan para a
ocasión nun formato dixitalizado.
Alá estará a exposición de foto-
grafías Marea Negra, a de viñetas
e chistes do colectivo Chapapote
Humor Negro e a dos artistas
plásticos Botella ao mar. Á súa
beira organízase tamén unha zona
ciberg coa presencia na rede da
catástrofe e os primeiros resulta-
dos do arquivo de imaxes que or-
ganiza a plataforma que conta ta-
mén cuns vinte traballos con dis-
tintos documentais e proxectos de
ficción. Para material impreso es-
tá o “quiosco” no que se exporán
libros, catálogos, discos e mate-
rial gráfico para ver e mercar. 

Catro días estará a carpa en
cada unha das localidades. Xen-

te de teatro, música e circo com-
pón o grupo de animación de rúa
Raios e centolas que servirá de
aviso ao público de que a carpa
O país de Nunca Máis está xa á
súa espera. Para a apertura serán
os escritores os que se encarguen
do pregón correspondente que
lerá Lino Braxe en Culleredo,
Rosa Aneiros en Lira e Vitor Va-
queiro en Pontevedra. En cada
carpa están tamén convidados a
falar no acto de apertura distintas
persoas relacionadas con Nunca
Máis e, por exemplo, no caso de
Culleredo serán Manuel Rivas,
Pepe Galán, Roberto Ribao, Mi-
guel de Lira e Sandra Sánchez.
Na carpa estrearase o documen-
tal Aguiño. Sobrevivir ao Presti-
ge dirixido por Sandra Sánchez e
producido por Continental, que
terá pase nas tres localidades ao
igual que a curtametraxe Os Cre-
vinski. Antes e despois de Qui-
que Otero e Miguel de Lira, que
foi rodada o verán pasado en La-
riño e que se acompaña cun do-
cumental que toma imaxes das
mesmas localizacións en plena
marea negra.

Concertos aos venres

A música é a protagonista das
noites dos venres en tres concer-
tos colectivos que levan a Culle-
redo a Siniestro Total, Doctor
Cotomondongo, O Tren Fantas-
ma, Os Frango, Transportes Her-
nández y Sanjurjo e Josele San-
tiago. Para Carnota, Uxía Senlle,
Guadi Galego, Xosé Manuel Bu-
diño, Santi Cribeiro, Suso Tron-
coso, Guillermo Fernández e
Quin Fariña forman A banda das
Crechas e contan coa colabora-

ción de Treixadura, Rodrigo Ro-
maní e Emilio Cao. En Ponteve-
dra o protagonista será o rock a
través da banda Meljache con
Anxo Sánchez, Gonzalo Grela,
Paco Cerdeira, Moncho García e
as voces de Bocija, Pepa Yáñe,
Filipa Fava e Xurxo Souto coa
participación tamén de Xurxo
Souto, Antón Reixa, Uxía Pe-
dreira e Toñito de Poi. Os diplo-
máticos con Lamatumbá e Susa-
na Seivane completan o progra-
ma do concerto de Pontevedra. 

A xente do teatro volcouse
na carpa como mostra o progra-
ma das tres xornadas dos sába-
dos á tarde que comezarán en
Culleredo co programa O gran
teatro de variedades do país de
Nunca Máis. Os actores Vítor
Mosquera e Evaristo Calvo pre-
sentan un espectáculo no que ac-
tuarán Patricia Vázquez, Chéve-
re, Carlos Santiago, Marxos Or-
si, Bucanero Teatro, Pilar Pereira
ou Claudia Campos, entre ou-
tros, coa banda de Piti Sanz po-
ñendo música. En Lira Carlos
Blanco será o presentador dunha
noite na que intervirán Miguel
de Lira, Mofa e Befa, Xosé Ol-
veira –Pico-, Cándido Pazó, Ra-

fa Xaneiro, Kukas ou Toñito de
Poi. A sesión teatral de Ponteve-
dra estará conducida polo acto-
res Carlos Blanco e Mónica Gar-
cía e canda eles andarán Luís To-
sar, César Martínez Goldi, Ché-
vere, Carlos Santiago, Belén
Cónstela, Patricia Vázquez, Pau-
la Carballeira, Berrobambán Te-
atro ou Santi Prego, entre outros. 

Para os máis novos magos,
monicreques e teatro xuntaranse
nas tardes dos domingos con es-
pectáculos dunhas quince grupos
e compañías como Tanxarina,
Trompicallo, Trinque-trinque,
Quinquilláns ou a Psicofónica
que presenta O labirinto dos so-
ños. Tanto en Culleredo como en
Lira e Pontevedra proxectaranse
nesta sesión un feixe de películas
de un minuto artelladas desde o
taller de animación do país de
Nunca Máis que visitou escolas
da costa e recolleu os debuxos
dos cativos arredor do desastre. 

O fin de festa será en Pon-
tevedra o domingo 29, cando a
compañía Sarabela converta a
carpa nunha grande feira na
que, como era de esperar, todas
as barracas terán motivos que
aludan ao petroleiro e aos seus

tristes protagonistas, políticos
do goberno incluídos. 

Á marxe desta programación
fixa, en cada un dos establece-
mentos da carpa celebraranse pre-
sentacións de libros e outras acti-
vidades. En Culleredo, por exem-
plo, terá lugar unha exhibición de
cometas, unha mostra de escultu-
ras de area e a primeira edición
dunha competición de traíñas que
leva o nome de Nunca Máis. 

“Un proxecto como este só
se pode explicar coa colabora-
ción voluntaria de grande parte
do mundo da cultura” explica
Xesús Ron, un dos organizado-
res ao tempo que se laia da falta
de apoio do mundo empresarial
que, segundo di, “aínda que
moitos aplaudiron o proxecto ti-
veron medo logo de colaborar
con Nunca Máis”. ¿As cifras?
300 participantes directos, 350
indirectos, unha carpa de 1.600
m,  un aforo de 1.200 persoas
para os concertos, 600 cadeiras
para o teatro e un presuposto de
160.000 euros para un proxecto
que estaría valorado en 400.000.
O país de Nunca Máis leva co-
mo subtítulo “Acarpa voluntaria
da plataforma Burla Negra”.♦
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O País de Nunca Máis
Máis de trescentos voluntarios percorrerán a costa cunha carpa cultural

C.V.
Cada ano desde hai tres, por
volta do San Xoán, a Aso-
ciación Cultural Canle de Lira
organiza as Xornadas Interna-
cionais de Cultura Tradicional.
Nesta edición o tema non po-
dería ser outro que os efectos
do Prestige nunha comunidade
mariñeira e nunha paisaxe que
non pode esquecer a traxedia. 

O Consello da Cultura cola-
bora nesta edición coa organiza-
ción das IV Xornadas Inerna-
cionais de cultura Tradicional
que se van celebrar os días 20,
21 e 22 en Carnota. A Aso-
ciación Canle de Lira artellaba
desde o pasado ano tratar nesta

edición o tema da tradición oral
pero a catástrofe do petroleiro fi-
xo que mudara os seus plans. “A
asociación non podía ir de costas
ao que a sociedade demandaba e
por iso orientouse o congreso car
a urxencia das comunidades pes-
queiras” di o escritor Francico
X. Fernández Naval, un dos or-
ganizadores para quen o Presti-
ge ten tamén incidencia na cultu-
ra tradicional, motivo do encon-
tro. “Afecta á pesca tradicional,
ao xeito de ve a vida e o mar, al-
térase a relación co medio. Ao
sufrir a pesca de baixura hai ta-
mén unha reconversión da flota.
A desfeita non foi só no mar se-
nón tamén nas pistas que se fixe-

ron para a limpeza e a batalla es-
tá en que non se consoliden” co-
menta Fernández Naval, dalgúns
dos temas que se abordarán no
congreso. En edicións anterio-
res, o encontro da asociación
Canle ocupouse de temas como
a arquitectura do pan, o patrimo-
nio marítimo e a paisaxe. 

Nesta ocasión, o esforzo da
asociación de Carnota foi gran-
de ao traer ata a zona afectada
especialistas de distintas partes
que sufriron tamén os efectos
do embarrancamento de petro-
leiros. O programa desenvólve-
se durante tres días nos que o
primeiro deles estará centrado
nos aspectos socioeconómicos

coa participación de Pablo
Meira, Antonio García Allut e
Carme García Negro. Nesa tar-
de intervirá a cordenadora da
carpa de acollida de voluntarios
de Portocubelo, Remedios Bei-
ro e haberá unha mesa redonda
cos patróns maiores das confra-
rías do Grove, Muxía e Porto
do Son, moderada polo secreta-
rio da de Lira, Emilio Louro. 

Un catálogo de mareas ne-
gras podería ser o título da sesión
do sábado na que José Mora Ber-
múdez, da Universidade de San-
tiago, presentará os efectos do
Mar Exeo, Jeffrey W. Short, de
Alaska, os do Exxon Valdez, Je-
an Baptiste Henry do Erika e Mi-

guel Anxo Murado, do Instituto
de Investigacións Pesqueiras, os
do Prestige. O escritor e biólogo
Xavier Queipo presentará o do-
mingo a conferencia titulada
“Como se contan os peixes” e o
ecoloxismo e o voluntarismo na
defensa do litoral será o tema da
mesa redonda ue poña fin ao pro-
grama do congreso coa partici-
pación de membros de Adega e
Adena e unha voluntaria. A ex-
posición O mar da vida de Mari-
bel Longueira e unha visita ao
Ximprón son algunhas das acti-
vidades complementarias nun
congreso que se celebra coa car-
pa de Burla Negra instalada ne-
ses días en Lira.♦

O congreso de Lira de cultura tradicional
avalía os efectos do Prestige

CARME VIDAL
¿Quen non está no País de Nunca Máis? Músicos, actores, escritores,
artistas... ata un total de trescentos participantes ao vivo e outros tan-
tos con obra compoñen o proxecto da plataforma Burla Negra que
quere aglutinar todas as iniciativas que ata agora se promoveron
no mundo da cultura arredor do atentado do Prestige. O país que
acolle tanta cultura é unha enorme carpa que se instalará a par-
tir do próximo día 12 en Culleredo e irá logo a Lira e Pontevedra.

As iniciativas culturais de Nunca Máis son continuas desde decembro. Na foto, concerto expansivo do 1 de febreiro. 
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C.V.
Os músicos Caetano Veloso e
Chico César xunto ao Trío
Mocotó participarán no festi-
val Para Vigo me voy e Car-
linhos Browm ofrecerá un
concerto na Coruña o día 7 de
xullo. Este pequeno circuíto
musical será con certeza un-
ha das propostas máis atrac-
tivas do verán porque con eles
ven algunha da mellor música
do rico panorama brasileiro. 

Antonio Carlos Santos de Frei-
tas, natural do bairro bahiano
de Candeal, tornouse en Car-
linhos Brown en homenaxe a
Box Browm, o negro que ven-
ceu a súa esclavitude e de Rap
Brown, das Panteras Negras.
Con ese nome asinou os discos
Alfagamabetizandoen 1996,
Omelete Man, dous anos des-
pois e Bahia do Mundo, Mito e
Verdadeque pechou tres anos
máis tarde a súa triloxía. Como
Brown tamén compuxo temas
para Caetano Veloso, Daniela
Mercury, Gal Costa, Simone,
Maria Bethânia ou Marisa
Monte. Agora chega á Coruña
o día 7 de xullo convertido en
Carlito Marrón, nome do seu
novo traballo, no que o cantan-
te que comezou no grupo Tim-
balada, que viviu como poucos
o carnaval bahiano e que en-
trou de mozo a formar parte da
banda de Caetano Veloso, in-
corpora novos ritmos latinos ao
seu repertorio, desde o son á
rumba ou a cumbia. 

O 2 de xullo Caetano Ve-

loso abrirá o festival Para Vi-
go me voy, que adianta esta
súa cuarta edición a causa da
axenda do músico. Nacido na
Bahia en 1942, Caetano Velo-
so é unha incuestionábel figu-
ra da música brasileira e pro-
motor do movimento que se
deu en chamar tropicalismo.
Veloso forma parte importan-
te da historia da música de

Brasil e a súa traxectoria está
ligada a doutras grandes figu-
ras como a súa irmá Maria
Bethânia, Gilberto Gil, Gal
Costa ou Joao Gilberto. A súa
intervención na música das
películas Frida –pola que foi
candidato ao Óscar- e Hable
con ella deulle un especial
destaque público neste último
ano, e é unha das razóns da

grande expectación que le-
vanta a súa condensada xira
deste verán por Europa. Entre
os seus últimos traballos dis-
cográficos están Eu non peço
desculpa, Noites do norte ao
vivo ou maggio a Federico e
Giulietta. 

Chico César actuará en Vi-
go o día 29 de xullo xunto co
Trío Mocotó, promotores do
coñecido como sambarock. Re-
novador da música popular bra-
sileira, Chico César, natural de
Catolé do Rocha, no estado de
Paraíba, de seguro incluirá no
seu repertorio unha boa canti-
dade de temas do seu novo dis-
co titulado Respeitem Meus Ca-
belos Brancos. Como Brown,
César forma parte dunha nova
xeración de grandes artistas que
compuxo temas para nomes
prestixiosos da música brasilei-
ra –moitos deles compartidos
con Carlinhos– e que iniciou en
1995 –só un ano antes que
Browm– a súa carreira indivi-
dual cando gravou o primeiro
disco Aos vivos. Viría despois o
grande éxito de Cucuz Clã, Be-
leza Mano, Mama Mundi eMa-
ricotinha ata chegar a este seu
quinto traballo no que segundo
di no propio disco busca mos-
trar “debaixo dos cabelos, o ho-
mem como metáfora. A raça. A
geração. A pessoa e súas idéias.
A luta para manter-se de pé”, di
o cantante que se presenta co-
mo “artista brasileiro nordesti-
no descendente de negros e in-
dios” e que non pide tolerancia
senón respecto.♦

A xira dos brasileiros
Caetano Veloso,Chico César, o Trío Mocotó e
Carlinhos Browm en concerto en Vigo e na Coruña

Muller
Espera 2
PILAR PALLARÉS

Oxalá aqueles dous
fillos, Omar e o
pequeno, se tivesen

fartado de entreter o tempo
tarde tras tarde, té tras té,
cos amigos, en agarda dun
traballo que nunca dera
chegado. Oxalá tivesen
desesperado e estivesen
agora lonxe, recollendo
morangos de sol a sol por
unha miséria de cartos,
afazendo-se a seren ollados
con desconfianza ou con
carraxe, disimulando-se
para non seren
interceptados pola policia.
Nen sequer poideran achar
o brazo direito de Omar. En
lugar de faciana, un oco
sanguiñento que era o
espanto.

E ainda tiveran sorte.
Formaran parte das
primeiras fornadas de
mortos. Eran cadáveres con
nome. Amalloaron-lles os
brazos e pernas que
restaran e despediron-nos os
veciños. Choraron, carpiron,
urraron, e ao terceiro dia
teimaron en que chegase o
consolo, porque a morte
explica a vida, é-lle
necesaria, estava esperando
nas canzóns que eles
aprenderan desde cativos e
na ollada dos espellos.

O bairro ficou destruído,
pero foi despois, ao final.
Daquela os mortos eran xa
irrecoñecíveis, inzaban os
vellos camións e eran
enterrados de calquer
maneira, misturados os
corpos que xa se empezavan
a corromper.

O pior foi o da familia do
carniceiro. A muller, os sete
nenos, o sogro, dous
sobriños. Só no mundo, máis
alá de calquer forma de
consolo. Ela ficou longo
tempo sen poder afastar a
ollada dos fardos diminutos.
Dun sobresaía a cabeza
rebentada de Amina. Os
homes escorrentavan os cans
famentos, á espreita. Na súa
casa todos os animais tiñan
morto na primeira vaga de
bombardeos.

Non podía entender que
as súas vidas non valesen
nada. Canto esforzo para a
supervivéncia. Criar os
fillos, conseguir que pasasen
a barreira dos cinco anos.
Un labor de ourivesaria.

Para os que a decidiran
desde lonxe, para os que
determinaran salvá-los
matando-os, era só unha
tronada purificadora.
Lóstregos e água en
arroiada, e despois a vida
volta ao seu cauce, nada
pasou. Máis limpo o ar, o
mal eliminado. Tal vez fosen
ela e os seus o mal, entón.
Talvez árvores esgalladas
polo raio que o mundo
borra logo da memória.
Como se nada custase
conquistar o sol pulando
desde a seiva das raízes.♦♦

Chico César.



Título: Xuro que non volverei pasar fame.
Autor: Varios.
Edita: Difusora de letras, artes e ideas.

O prólogo do sociolingüista An-
tón Figueroa a este libro das Re-
des Escarlata, con só cinco páxi-
nas, é dos que non teñen desper-
dicio. Parte do feito inicial da
concepción poética, percorre
vieiros semiolóxicos e conclúe
coa diversidade como elemento
caracterizador esencial da poe-
sía actual en calquera literatura.

Os primeiros versos, de Oria-
na Méndez, son de evocacións e
suxerencias, de remates desloca-
dores, redimensionadores, nave-
gante de lúas e salitres. Seguen
outros/as vintetrés poetas. Entre
eles hai poesía excelsa, sublime e
tamén natural, sinxela, inocente
de verdades e clarezas. 

En segundo lugar aparece
Iago Castro, versátil, coloquial
ás veces, outras un tanto mini-
mal, ou de reminiscencias neo-
trobadoristas. Isaac Xubín dei-
xa, pola súa parte, un feixe
triangular de seis poemas Irlan-
da-Galiza-Xubín, breves, de
tersura discursiva sinxela que
agacha intensidade semántica
fonda, evocadora, ensoñadora.

Xavier Castro tende a lem-
brar o festivo, a copla, o cotián
e non será o único nisto. Boa
parte da poesía de hoxe aposta
polo discurso espido, ese que
renuncia a calquera caste de pi-
rotecnia verbal vácua. En
Óscar Antón Pérez García esa
sinxeleza aparente vólvese
complexidade contrastiva nos
remates. Entre Xavier e Óscar,
Alberto Momán constrúe unha
crónica poética sentimental,
amor desamor á orde do día. 

Raúl Gómez Pato acompaña
os seus poemas-pecado con fo-
tografías nunha simbiose artísti-

ca que hoxe xa non é novidosa,
pero que se ve con gusto. Poe-
mas moi narrativos que moven
reflexións a cerca das fronteiras
entre prosa e poesía, polémica
pouco fructífera en tanto non
entre en xogo a microliteratura,
o non-xénero para este século.

Despois de Xavier Cordal
(inococlasia afásica cruzada de
liñas luz alta atensión, colo-
quialmente culta, poesía epís-
tola ou discurso de ingreso na
poesía dos 90) trae Antón Do-
bao poesía desalienada e soli-
daria, sementa no souto de ca-
da xornada como pentagrama
de notas repetidas e únicas. 

Claudio Pato lostréganos
con poesía experimental, des-
centrada, desorientada, inter-
pretando e interpelando a reali-
dade. Anxo Angueira, pola súa
parte, escríbelle a Curros e Ma-
nuel Seixas suspira en Endi-
land en poesía e prosa porque
non todo é poesía, pero a esen-
cia da poesía é algo máis que
facer as liñas máis breves e non
por ser prosa é menos beleza. 

Un experimental Antón Lo-
po lémbranos que sufrimos os
mesmos terroristas auténticos,
os mesmos cárceres e fala de
poetas. Pilar Beiro, da súa ban-
da, descobre poesía tras dos ac-
tos de cada xornada e mesmo
cando é obxectalista resulta
próxima. 

Con Carme Carballo che-
gan palabras e delirios e ansias
e ausencias e
amor que se
verte e se cra-
va cos berros
do silencio e
e n  O u r e n s e
pensando en
Wal t  Wi th -
man, Milanés,
Pablo ou An-
tón Avilés.

V e ñ e n
d e s p o i s  o s
versos de Xo-
aquin Si lva,
demorados, longos, prolixos,
espidos, interpretando e in-
terpelando a vida cotía como
tamén fixera Claudio Pato,

pero non da mesma maneira.
Chus Pato é máis críptica

que nunca ou tan críptica coma
sempre instalando na vangarda
absoluta a súa literatura, poesía
prosificada ou diálogos poéti-
cos. Asun Arias é experimen-
tal, caligramática, pero tamén
soñadora, terreña. 

Darío Xohán Cabana non
deixa que nos esquezamos da
patria asoballada. Manuel Vidal
Villaverde preséntanos unha
poesía densa, diferente da bre-
ve, intensa, suave como bico, de
Francisco Domínguez Romero. 

Logo virán Méndez Ferrín,
Ramón Lorenzo e finalmente
Luz Fandiño. Non é este un li-
bro representantivo de grupo
poético, nin antoloxía, nin cala
representativa (como ben di ao
comezo Antón Figueroa), nin
obras orto ou heterodoxas e por
iso resulta poesía en estado pu-
ro ou impuro, só beleza verbal
comunicada sen condicionan-
tes superpostos, libre.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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As pegadas
dos muíños
Muíños do Concello de Mea-
ño, de José Antonio Viéitez e
Rafael Vidal e Muíños nas
Terras de Redondela, de
Miguel Ángel Abraira son
dous traballos editados pola
Deputación de Pontevedra que
serven de
catálogo e
estudio das
construcións
adicadas en
dúas
localidades
galegas a
moer o cere-
al. En ambas
as obras
explícanse as
pezas e meca-
nismos dos
diferentes tipos de
muíño de agua e
resgatan o vocabu-
lario técnico destas
construcións. Ademais, hai un
inventario destas construcións
nos dous concellos, cunha
descrición e unha guía para
localizalos.♦

Os tesouros
do Salnés
A Deputación de Pontevedra
tamén edita Patrimonio rural
do Salnés, de Rocío Acha e
José María Leal. É esta unha
guía detallada e escrupulosa a
todas as construcións arquitec-
tónicas e escultóricas
que nesta
bisbarra das
Rías Baixas
se
conservan
como vesti-
xio dun
pasado
esplendoroso
gracias ao
poder da pes-
ca e ao desen-
volvemento do poder eclesiás-
tico e da fidalguía. Capelas,
pazos, fornos, cruceiros, pon-
tes, canastros, muíños ou fon-
tes que dan testemuño do
poder da pedra en Galicia.♦

A Caniza e
Catoira,
polo miúdo
Baixo a coordinación de Gui-
llermo Rodríguez, outros once
autores participan no volume
A Caniza, publicado pola De-
putación de Pontevedra. Unha
obra que quere recoller toda a
información
xeográfica,
demográfica,
económica,
histórica, lin-
güística,
etnográfica e
de servicios
para que se
queira achegar
á cabeza da
comarca do
Paradanta. Catoira na historia
é unha obra colectiva xurdida
das Xornadas históricas da vi-
la, nas que participaron
estudosos dos viquingos.♦

Non é
unha
escolma,
nin unha
antoloxía,
senón
poesía sen
condicio-
namentos.
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Unha mostra de poesía escarlata
Vintecatro poetas en Xuro que non volverei pasar fame

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 gale-

gos 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

Chus Pato, Raúl Gómez Pato e Antón Lopo.
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Título: The Matrix Reloaded.
Dirección: Any e Larry Wachowski
Intérpretes: Keanu Reeves, Laurence Fish-
burne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving 
Monica Bellucci, Nona Gaye.

Avolta de Keanu Reeves, Carrie-
Anne Moss e Laurence Fishbur-
ne con The Matrix Reloaded de-
silusiona e ofende. Desilusiona
porque non está á altura dos alta-
res á que elevaron a primeira par-
te a corte de admiradores que
acudiu en masa a ver este novo
episodio e ofende pola simplici-
dade, polo recurso facilón e pola
ideoloxía ramplona que agacha
unha mensaxe mesiánica.

Neo, Trinity e Morpheo
compoñen un triunvirato que de-
berá salvar Sión das máquinas
de Matrix, que preparan o asalto
definitivo. Para lograr o seu ob-
xectivo, os tres heroes teñen que

vencer a oposición dos seus diri-
xentes, enfrontarse aos seu ini-
migos e resolver un enigma que
lle formula un Oráculo. Seme-
llante esquema
deixa ao descu-
berto a simpli-
cidade dunha
pel ícula que
abandona o
discurso pre-
tencioso da súa
antecedente pe-
ro que abraza o
recurso fácil e
céntrase na re-
c reac ión  da
ideoloxía dos
nosos tempos.

Neste novo
Matrix as personaxes non son
arquetipos, quédanse en estereo-
tipos: Neo, o elixido; Trinity, a

súa moza e Morpheo, o guerrei-
ro visionario. Fronte a eles, o se-
ñor Smith, o seu inimigo, un ser
clonado repetidamente que, cu-
riosamente, aporta á película
elementos moito máis frescos,
como a ironía.

Contra o que a priori poda
parecer, non se trata dunha pe-
lícula sionista, senón que re-
presenta ao cristianismo rena-
cido tan en boga nos Estados
Unidos –cómpre lembrar que o
cristianismo non é máis que o
xudaísmo tamizado pola tradi-
ción helénica, de aí que convi-
van aspectos como o Oráculo
con Sión nun discurso ideoló-
xico aparentemente confuso.
Detrás, está a historia do elixi-
do para salvar o mundo que
loita contra o imperialismo pa-
gán, o que fai temer unha ter-
ceira parte –The Matrix Revo-
lutions– que ben puidera rela-
tar a paixón e morte do elixido
para redención dos homes e
posterior construcción do im-
perio –de deus, naturalmente.

Ademais da deliberada con-
fusión no corpus da película, en
The Matrix Reloaded perden
peso aqueles efectos especiais
que tanto sorprenderan na pri-
meira parte (aínda que seguen a
ser numerosos e aumentan o seu
peso no presuposto) e adquiren
especial relevancia as pelexas

interminábeis, enfrontamentos
nin sequera coreografados, ás
veces rebaixados cunha pingui-
ña de humorismo. Tamén desa-
parece a linguaxe informática
para ser substituída por aconte-
cementos metafóricos, o que
permite a maior comprensión
do filme pero que o despoxa do
cripticismo que facilitou a miti-
ficación da primeira parte.

Se The Matrix representou a
conformación dun referente mí-
tico para unha xeración, nesta
secuela –consecuencia negativa
da primeira– o obxectivo é a

explotación comercial dun fi-
lón, por iso persisten os aspec-
tos formais máis palpábeis, co-
mo o vestiario dos protago-
nistas, os escenarios, os actores,
mesmo os títulos de crédito...
Todo o demais, desaparece ou
simplifícase, para preferir a vía
da violencia clásica e a aventu-
ra lineal, aínda que sexa nun
ambiente ciberpunk. Só cabe
felicitar o deseñador dos lentes
que locen os protagonistas, o
máis chulo da película.♦

CÉSAR LÓPEZ

Desaparece
a linguaxe
informática
substituída
por aconte-
cementos
metafóricos,
o que
permite
maior com-
prensión.

Tributo
a Mano Negra
Título: Mano Negra Illegal.
Grupo: Varios.
Edita: Metak.

O primeiro homenaxe que se
fai a Mano Negra sae
directamente dende a cidade
que a veu nacer, París, aínda
que o cartel de grupos abarca
diferentes países, dende Breta-
ña ata Colombia, pasando polo
País Vasco ou Francia. Ska-P,
Fermín Muguruza, Freedom
for King Kong, Skunk, Flor del
Fango, entre outros, contribúen
o seu propio estilo aos clásicos
Señor Matanza, Mala Vida, So-
ledad, Bala Perdidaou Indios
de Barcelona, sempre fieis ao
espírito de Mano Negra.♦

Reaparece Doa
Título: Arboretum.
Grupo: Doa.
Edita: Xingra.

Despois de máis dunha década
sen compoñer, un dos
primeiros referentes da música
de antes dos oitenta, o grupo
Doa, presenta o seu último
disco Arboretum, mantendo a
mesma liña coa que naceron,
mesturar con diferentes
tendencias a música
tradicional e medieval do país.

Despois de varios anos de tra-
ballo e coa colaboración de
novos músicos, Doa reaparece
cun traballo con doce temas
nos que interpretan libremente
a música popular.♦

Mar Vertical
Título: O Mar Vertical.
Autora: Maite Dono.
Edita: Xingra.

Con arranxos de Manolo
Gutiérrez e Nani García, Maite
Dono vén de sacar o seu
último traballo despois dunha
longa ausencia no mercado
discográfico. Gravado e
producido integramente na
Galiza, O mar verticalé un
disco máis persoal que o ante-
rior, con varios temas propios
e unha maior colaboración na
composición musical. O cd
constitúe a segunda parte dun
proxecto que inclúe un libro
de poemas do mesmo título,
editado con anterioridade por
Espiral Maior.♦

A comercialización de Matrix
Máis pelexas e efectos especiais menos chamativos en The Matrix Reloaded

Keanu Reeves coa ridícula sotana que xa levara na primeira película. Carrie-Anne
Moss continúa a facer o papel de Trinity.



Título: Seltsame Sterne starren zur Erde, 248 pp.
Autora: Emine Sevgi Özdamar.
Edita: Kiepenheur & Witsch. Colonia, 2003.

A lingua pode ser unha ferida e
a lingua pode ser o sal na ferida.
Este é un fenómeno que para a
escritora Emine Sevgi Özdamar
se fai dolorosa realidade duran-
te a dictadura militar que, co
apoio de Washington, asoballa
Turquía a mediados dos anos 70
do século pasado. “Son infeliz
na miña lingua. Levamos anos
dicindo unicamente frases co-
mo: vanos aforcar, ¿onde esta-
ban as cabezas?, non se sabe ón-
de están enterrados, a policía
non devolveu o cadáver. As pa-
labras están enfermas”. Para
ela, ademais, a dictadura signi-
fica non poder traballar no seu
–o teatro– e ter que agocharse.
Namorada da obra de Brecht,
decide marchar a Berlín coa
axuda dun amigo suízo, deci-
sión que significa a ruptura co
seu marido e a adopción dunha
nova lingua. Velaí o punto de
partida do novo libro desta mu-
ller nacida en Turquía e autora
en alemán.

O título do libro, Estrañas
estrelas fitan a terra, procede
dun verso da poeta expresionis-
ta Else Lasker-Schüler que, sen-
do xudía, fuxiu dos nazis a Pa-
lestina, onde tamén publicou os
seus últimos libros –escritos en
alemán– e morreu en 1945. É
como se a escritora de orixe tur-
ca no seu exilio voluntario invo-
case a esa poeta alemana, in-
tuíndo que esa, co seu gusto
orientalista e a súa imaxinación
feminina, lle pode servir de
abeiro emocional. Porque nece-
sita apoio, de entrada séntese
estraña, perdida e nada mellor
que a sensibilidade de Lasker-
Schüler para quecer nun país
frío como é a Alemaña invernal
para alguén do Bósforo. E coa
descrición deste frío berlinés
empeza o libro, así que agora ta-
mén nós iremos por orde.

Emine Sevgi Özdamar pode
considerarse, a estas alturas, co-
mo unha autora perfectamente
consagrada dentro do panorama
da literatura alemana. Tanto é así
que o Instituto Goethe bota man
dela para representar o mundo li-
terario de Alemaña noutros paí-
ses; visitou, por exemplo, Barce-
lona e Madrid aínda hai poucos
meses. Esta muller polifacética é
actriz de teatro e de cine, directo-
ra, dramaturga e escritora. A súa
narrativa caracterízase por beber
da súa vida e indagar en temas
como o desarraigo, o contacto
cultural ou a emigración desde
unha perspectiva sempre moi cá-
lida e humana. Como camiñante
entre as culturas aproveita o seu
punto de vista diferente e privile-
xiado ofrecéndonos historias
multicolores.

Os episodios de Estrañas es-
trelas fitan a terrarefírense basi-

camente aos anos 1976 e 1977,
cando Özdamar vive en Berlín.
Instálase nunha especie de co-
muna na parte occidental da ci-
dade, porque o seu visado están-
dar non lle permite estar máis de
24 horas na parte oriental. Así
que ten que viaxar todos os días
para superar o Muro e cruzar a
fronteira, pois empeza a traballar
como practicante na Volksbühne
e este teatro atópase na parte les-
te. O absurdo desta situación
persoal revela o absurdo da con-
xuntura política. Sen querer, a
protagonista vese metida nunha
dinámica de contrastar perma-
nentemente o que ve. Libre da ri-
xidez das ideoloxías que presen-
taban as dúas Alemañas como
realmente incompatibles, ata o
nivel que se podía pensar que
non se atopaban no mesmo pla-
neta, Özdamar amosa unha mes-
tura de humanismo, curiosidade
e inxenuidade que lle permite
observar e describir fenómenos
concretos no canto de repetir tó-
picos. A chuvia cae nas dúas
Berlíns e o amor (ou a súa au-
sencia) produce o mesmo efecto
en ambos os dous lados. A pri-
meira parte do libro, cunha es-
tructura novelística máis clásica,
narra estas primeiras semanas en
Berlín así como os sucesos ante-
riores ocorridos en Turquía.

A segunda parte é unha espe-
cie de diario ou de caderno que
Özdamar inicia despois de con-
seguir un visado de tres meses
para a Alemaña Oriental (RDA)
por ter un pequeno papel nunha
obra que se representará na
Volksbühne. Os apuntamentos

van acompañados por numero-
sos debuxos, sobre escenas ou
personaxes, que a autora confec-
ciona ao longo dos diferentes en-
saios (rotulados en alemán e, al-
gúns, tamén en turco). Máis
adiante, resulta que estes debu-
xos son adquiridos pola direc-
ción do teatro para o seu arquivo. 

Despois da época en que tiña
que cruzar a fronteira todos os dí-
as, agora o que lle toca a Özda-
mar é non poder saír do país du-
rante os tres meses do visado sen
que este se in-
valide. O entu-
siasmo da auto-
ra por poder
traballar no que
máis lle gusta,
sen embargo,
non deixa de
crecer, mesmo
lle atopa o seu
aquel á tranqui-
lidade da parte
oriental de Berlín, que aproveita
facendo traduccións de textos te-
atrais para os seus amigos turcos.
E parece que transmite esponta-
neamente esta felicidade aos de-
mais. Todos están encantados do
seu xorne e da súa beleza exótica.
Entre as persoas coas que se cru-
za Özdamar hai algúns persona-
xes dabondo coñecidos do mun-
do da cultura, como poden ser
Heiner Müller, Frank Castorf,
Katja Lange-Müller, Monika
Maron. A inmersión da protago-
nista semella completa, aínda
que as lembranzas de Estambul
son inevitábeis. Caduca o primei-
ro visado, Özdamar volve á parte
occidental de Berlín, consegue

outro visado e, xunto co contrato
como asistente de Benno Besson,
director de teatro e antigo discí-
pulo de Brecht, finalmente un
que lle permite viaxar libremente
(sen ter que pagar cada vez a “ta-
xa de entrada” na RDA). Vive
moitos meses con Gabi Gysi, a
irmá de Gregor, que anos máis
tarde chegaría a ser o xefe do
PDS, o partido herdeiro do SED
que gobernara a RDA durante 40
anos.

Os episodios cotiáns altérnan-
se con reflexións sobre o teatro,
amoríos, descricións da realidade
política e observacións das gran-
des e pequenas cousas que con-
forman a vida. Özdamar ofrece
un testemuño á vez denso e lixei-
ro, que nos abre como unha xane-
la cara a un momento histórico
ben definido. Xustamente o ano
1977 tivo moita transcendencia
para as dúas Alemañas. Por unha
banda, coa expatriación do can-
tautor Wolf Biermann e subse-
guinte solidarización de numero-
sos intelectuais abriuse unha bre-
cha no pensamento esquerdista
da Alemaña Oriental que levou
ao irreversible cuestionamento do
estado de saúde e da xustificación
do Socialismo Real. Na Alemaña
Federal, por outra banda, á par de
varios secuestros e atentados da
Fracción do Exército Vermello
(RAF) produciuse o suicidio dos
seus históricos fundadores Baa-
der, Meinhof, Raspe e Ensslin.
Tanto os intelectuais cos que Öz-
damar traballa no leste como os
integrantes da comuna na que vi-
ve no oeste pertencen, dalgunha
maneira, ao ámbito do que xor-
den eses dous fenómenos apa-
rentemente tan distintos. A autora
pode sentir perfectamente as vi-
bracións destes sismos que, de ca-
danseu xeito, poñen en cuestión
os dous Estados. Tamén percibe
as diferencias entre o pensamento
non ortodoxo radical por un lado
(oeste: a teoría faise lonxe da vi-
da) e a disciplina pragmática pero
algo gris polo outro (leste: a reali-
dade afoga a utopía).

Hoxe en día Özdamar é unha
autora alemana. Ora ben, a histo-
ria que nos conta neste libro é a
dunha muller nova que foxe
dunha dictadura á busca da súa
propia vida e que aínda ten que
perfeccionar os seus coñecemen-
tos lingüísticos. Esta dobre pers-
pectiva simultaneamente interna
e externa quizais a predestine pa-
ra este relato lúcido, leve e hu-
mano. Á parte do interese cultu-
ral e literario que poida suscitar
Estrañas estrelas fitan a terrata-
mén é polo seu espírito que cabe
esperar que se traduza a moitas
linguas. Aquí hai moito que
aprender. (Máis información so-
bre a autora en: “Literatura ale-
mana con apelidos turcos”. A
Nosa Terra nº 1.068. 6 ao 12 de
febreiro de 2003).♦

FRANCK MEYER
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OmáximO
Revista de arte e cultura

Nº 1. Maio de 2003. Prezo 5,75 euros.
Dirixe: Félix Rodal-Fraga.
Edita: A.C. Pulsar.

David Barro entrevista o
escultor Paco Leiro. Inclúense
poemas de Xesús do Río e de
María Reimóndez. Contén un
especial
sobre Vigo,
no que
colaboran
Alexandre
Alves, Jurjo
Lourinho,
Paulo Sodré
e Carlos Qui-
roga. José
António
Rodal escribe
o relato Que el ritmo no pare.
A redacción da revista conver-
sa con Carlota Álvarez-Basso,
directora do Marco de Vigo.
Pescúdase a orixe e evolución
do escudo de Vigo, desde o
século XIX aos nosos días.
Marcos Fernández explica al-
gúns aspectos da práctica do
mergullo.♦

Cerna
Nº 38. Primavera 2003. Prezo 3 euros.
Edita: ADEGA.

Manuel Soto explica as novida-
des da nova normativa europea
sobre produtos químicos. Fins
Eirexas continúa o seu traballo
ao redor do patrimonio
xeolóxico. David Fernández e
Manuel Fernández dan conta
das “marés” ne-
gras das can-
teiras de To-
én. Mercedes
Pérez repara
no valor eco-
lóxico do
Monte de San
Pedro. Rafa
Villar analiza
os obxectivos e
evolución de
Nunca Máis. Xabier Vázquez
alerta dos perigos de abrir a
pesca e o marisqueo.♦

Andaina
Revista galega de
pensamento feminista

Nº 34. Primavera de 2003. Prezo 2,50 euros.

Luz Saavedra explica a
situación das mulleres de
Somalia arestora. Isaura Graña
reflexiona sobre o lema ‘Nem
guerras nem machismo nem
marés. Nunca máis chapapote
patriarcal’. Laura Gómez entre-
vista a Valvanera Trigo, atado-
ra de redes
en
Cambados.
Ximena Be-
dregal,
Andrea D’A-
tri, Rosa Ro-
jas, Sunila
Abeyesekera
e Nanina San-
tos explican a
relación das
mulleres coa guerra. Ana Fraga
desmitifica Lisístratacomo
obra feminista. Laura Gómez
critica duramente Fale con ela,
de Pedro Almodóvar.♦

Istambul en Berlín
Emine Sevgi Özdamar retrata as dúas Alemañas

Foi clave, o
ano 1977,
con aconte-
cementos
cruciais a un
e outro lado
do muro.

Emine Sevgi Özdamar.                                                                   ULF ANDERSEN



Título: Aventuras Marxistas.
Autor: Marshall Berman. 
Edita: Siglo XXI. Madrid, 2002.

Dicía o poeta catalán Carles
Riba que toda aventura é unha
viaxe aos límites dun mesmo
e dirixida ao centro dun mes-
mo, aínda que o pretexto sexa
outro. A aventura, a viaxe, sa-
bémolo desde os románticos,
pódese reali-
zar sen mo-
verse das bei-
ras da casa:
c a d a  t a r d e ,
podemos visi-
tar os confíns
do mundo sen
movermos do
cuarto de es-
tudio, ou po-
demos reali-
zar as aventu-
ras máis fan-
tásticas e in-
críbeis sen ne-
cesidades de
e s t í m u l o s
–léase droga,
alcool e deri-
vados. 

A aventura
–a viaxe– es-
talle prohibida
a o  h o m e ,  á
muller, posmoderno/a. Os su-
cedáneos actuais da viaxe e a
aventura son coñecidos: “des-
portes de risco ou alto risco” e
ersatz semellantes que impi-
den á persoa viaxar aos límites
e ao centro de si propia. O ho-
me, a muller, posmoderno so-
mos, simplemente, turistas re-
cibidos cos brazos abertos en
todas as partes do mundo, por-
que somos os heroes dos tem-
pos modernos. Mais, ás veces,
un filme, un libro, un cadro,
que son outras tantas aventu-
ras, pula pola persoa á verda-
deira aventura. Eis o que
acontece co último libro de
Marshall Berman, o autor de
Todo o sólido se esvae no ar,
Aventuras marxistas.

¿Por que “aventuras”?
Porque nos traballos reunidos
no libro, di Berman, “evoquei
o marxismo como un tipo es-
pecial de experiencia humana
diferente da vida normal: ale-
gre, liberadora, emocionante,
mais problemática, atemori-
zante e perigosa. E aberta: su-
xería un futuro que podería
oferecer máis aventuras mar-
xistas”. Ben que “unha aven-
tura non é un idilio: grande
parte do estímulo surxe dos
seus riscos, do acaso que pode
acabar horribelmente; mais
continuamos, porque nos esta-
mos a mover nun ámbito de
vida e de esperanza”. É dicir,
presentar o marxismo como
unha aventura, como unha

viaxe aos límites dun mesmo
e, tamén, aos límite da socie-
dade. Unha viaxe perpetua na
vida e cara á esperanza. Mais,
¿cales son as aventuras mar-
xistas de Berman? Unha lec-
tura do marxismo a partir de
Marx e doutros autores e/ou
escritores, como Isaak Babel,
Meyer Schapiro,  Lukacs,
Walter Benjamin, Edmund
Wilson, etc., e si proprio, é di-
cir, a introducción, onde o
americán nos explica como
descubriu o marxismo, e co-
mo descubriu que o seu pai
era “marxista”.

O libro, á parte da intro-
ducción, consta de trece traba-
llos que van de 1978 a 1998,
ou sexa, vinte anos nos que o
marxismo entrou en crise to-
tal, e non só pola caída dos ré-
ximes “comunistas” do Leste
europeu. Algúns dos traballos
que Berman presenta son re-
censións doutros libros, un ca-
pítulo da súa tese doutoral,
unha versión de “Todo o sóli-
do se esvae no ar”, que no nú-
cleo fundamental pouco enga-
de ao publicado no libro ho-
mónimo, a non ser unha pe-
quena introducción onde Ber-

man sinala, sen remarcar –co-
mo o fará na resposta á crítica
do devandito libro por parte
de Perry Anderson–, que
Marx non entendeu o papel
dos grupos marxinais, sobre
todo do xudeu, na formación
da modernidade artística, á
parte dunha crítica a Marx por
non entender que os grupos
humanos teñen identidades.

Todos os traballos do vo-
lume están atravesados, entre
outras, por dúas liñas, ou ide-
as, principais: face a moitos
dos seguidores de Marx, este
a) “é un dos escritores máis
comunicativos da historia; de
feito, presentou ideas máis
complexas de maneira intensa
e dramática; nunca escribiu en
linguaxes esotéricas ou exclu-
sivas [...], senón como un ho-
me que lle fala aos homes”. E
b) o humanismo marxista po-
de axudar á xente a encontrar
un lugar na historia, mesmo
nunha historia que doe. Des-
tas liñas deitan unha serie de
proposicións –Berman nunca
“conclúe” dogmaticamente–
abondo interesantes. As rese-
ñas dos libros de Babel, de
Edmund Wilson –Cara a esta-

ción de Finlandia– demostran
que de ler ben aos dous auto-
res no seu día, veríase que a
Revolución rusa, se ben foi
unha esperanza, fallaba en va-
rios sitios, nos dirixentes, o
retrato que Wilson fai de Le-
nin –e faino no momento no
que era simpatizante do bol-
chevismo–, mostra que para
conseguir a revolución Lenin
convértese, ás veces, en inhu-
mano. E lendo a Babel vemos
que a “vangarda” do proleta-
riado, representada pola Ca-
balaría vermella, os cosacos,
nada ten que envexar en bru-
talidade, machismo, alcoolis-
mo, antisemitismo, ás hordas
contrarrevolucionarias bran-
cas. Evidentemente, Berman
non é un marxista-leninista.

Mais o importante en Ber-
man é presentar a Marx como
grande pensador e escritor
moderno. Marx está no ámago
da modernidade, esa é a hipó-
tese de “Todo o sólido se es-
vae no ar”, e esa é a hipótese
central que atravesa todos os
traballos, traten de Babel ou
de Benjamin –o traballo dedi-
cado a este é o máis frouxo do
volume. Que Marx era un
grande escritor, demóstrao ne-
se excelente traballo titulado
“As personaxes d’O Capital”,
escrito nunha linguaxe sinxe-
la. Berman explica que  Marx
“tira á luz a súa visión da vida
moderna como totalidade”; no
seu grande libro, tantas veces
alcumado de abstracto, “dá
carne ás palabras, dá vida ás
voces do capitalismo”. Se
moitas veces lendo O Capital
parece que esteamos a ler os
grandes novelistas do XIX –
Tolstoi, Dickens, Dostoievski,
etc–, achamos nel voces, per-
sonaxes, heroes shakespe-
riáns, mendigos e reis, etc.,
“que falan en ducias de idio-
mas e causan estragos na tipo-
grafía do libro; están a piques
de aparecer
en  ca lquera
momento, co-
mentando a
n a r r a c i ó n ,
moitas veces
de maneiras
extravagantes
e cr ípt icas,
para despois
afundirse ou-
t r a v o l t a  e n
calquera que
sexa o limbo
de que proce-
den; ás veces
r e a p a r e c e n
durante uns
instantes cen-
tos de páxinas despois [...]
Acharemos esta cacofonía de
voces, idiomas, épocas e cul-
turas medio século despois

nos Cantos e Terra erma;
mais a erudición e o interna-
cionalismo de Marx é moito
máis xenuíno, menos volunta-
rista e forzado que o de Eliot e
Pound”. Nunha palabra, Marx
está no corazón da moderni-
dade e é un dos seus máis lú-
cidos críticos.

Para Berman, xa que logo,
Marx é un (ou o) apóstolo da
modernidade; unha moderni-
dade cuxo desenvolvemento
constante acontece de forma
dialéctica, destruíndo o antigo
para construír o novo, pois
dentro do antigo está o xérmo-
lo da súa propia destrucción.
Por outra parte, Berman tamén
insiste nunha análise libertaria
do Manifesto Comunista, po-
ñendo o acento na liberdade
individual como condición da
liberdade colectiva. Ora, isto
pode levar a pensar que a úni-
ca meta, ou certeza, da moder-
nidade é a evolución continua,
a busca da mellora ou de ser
vencedor. A busca da mellora,
a primacía da liberdade indivi-
dual –que difícil é separar da
colectiva é a inversa–, ¿non
pode levar a unha lectura do
Manifestoaxustada á maré li-
beral? Eis o que lle reprocha
Perry Anderson na súa crítica.
Na resposta –“Os signos da
rúa”–, Berman insiste na pro-
posición do autodesenvolve-
mento ilimitado do individuo
na modernidade, centrando a
súa investigación no “eu” mo-
derno. Mais a fronteira entre a
individualidade libertaria e a
individualidade narcísica pode
ser moi débil, permitindo unha
lectura conservadora de “Todo
o sólido...”, moi axeitada para
sectores de clases medias inte-
lectualizadas das sociedades
desenvolvidas –e mesmo en
“vías de desenvolvemento”–,
ávidas de xustificar o “triun-
fo” sen necesidade de doerse
nin xustificar os despoxos que
deixan tras de sí. Se ben foi
beneficiosa a desaparición do
intelectual fáustico, que en re-
alidade actuaba paternalistica-
mente, se ben foi beneficiosa a
desaparición do intelectual
“sacrificado”, unha lectura
“dereitista” de “Todo o sóli-
do...”, pode conducir a moitos
intelectuais a se reconciliar
coa orde constantemente cam-
biante da modernidade... ou
do capitalismo, en aras do li-
bre desenvolvemento das
enerxías de todos.

Libro máis que interesante,
discutíbel e que merece ser
discutido, que abre vías e non
fecha ningunha, só cabe espe-
rar que nunha próxima edición
se coide máis a traducción.♦

X.G.G.
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O marxismo como aventura
O norteamericano Marshall Berman
presenta a Marx como o grande pensador e escritor moderno

É un dos
escritores
máis comu-
nicativos
da historia;
presentou
as ideas
máis
complexas
de maneira
intensa e
dramática;
nunca
escribiu en
linguaxes
esotéricas
ou
exclusivas.

A erudición
e o interna-
cionalismo
de Marx
é moito
máis
xenuíno,
menos
voluntarista
e forzado
que o de
Eliot e
Pound.

Karl Marx.



A cita deste ano en Ortigueira
vai ser especial por varias ra-
zóns. A primeira é que o festival
cumpre 25 anos desde o seu na-
cemento no 1978. Por outra ban-
da, o mítico encontro, que dei-
xou de celebrarse entre os anos
87 e 95, abrirá de novo as portas
da vila a milleiros de persoas lo-
go de ser declarada “festa de in-
terese turístico nacional”. 

O programa xa se coñece.
Presentouse unha miguiña lon-
xe, no Círculo de  Bellas Artes

de Madrid o luns 2 de xuño, e
alí os seus organizadores pro-
meteron un contido con “mar-
cado carácter galego”. Un dos
reclamos vai ser a presentación,
en exclusiva, do novo diso do
gaiteiro Xosé Manuel Budiño.

A formación folk  SonDe-
Seu vai ser a encargada de abrir
oficialmente o festival. O día
11 actuará tamén o conxunto
irlandés Altán, os húngaros
Muzsikás e Marta Sebestyen e
o gaiteiro asturiano Hevia. O

sábado 12 debutará con novo
traballo Xosé Manuel Budiño.
Compartirán escenario esa noi-
te Bal Tribal, Hedningarna e
Shooglenifty. E para pechar a
festa os andaluces Rare Folk,
as galegas Faltriqueira, os ru-
manos Fanfarria Çiocarlia e os
escoceses Wolfstone.

E como a ocasión o merece,
os promotores desde a súa pá-
xina www festivaldeortigueira.
com demandan fotos, vídeos e
historias dos fieis seguidores
desta festa do folk para cons-
truir a memoria do festival.
Ademais da case que obrigada
acampada, prometen un pro-
grama máis ambicioso de acti-
vidades. Máis aseos, duchas e
autobuses para acoller, asegu-
ran, ata 75.000 persoas.♦
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Título: Flor de xiz.
Autora: Chelo Suárez Muíños.
Edita: Primerapersona. A Coruña, 2003.

“Se penso na miña árbore xene-
alóxica hai que ver a de mulle-
res que foron silencio e sufri-
mento nun planeta para elas un
de dereitos e de letras, que vivi-
ron só para traballar e loitar”.
Deste xeito é que se abre á luz a
Flor de Xiz, un novo abrocho no
eido das letras e que vén da man
dunha autora primeiriza. 

Chelo Suárez Muíños, nada
na Coruña nos últimos anos da
década dos corenta, estréase
cunha novela de familia, a his-
toria das Aldaras, mulleres da-
cabalo da historia, entre o rural
e o máxico, o urbano e o místi-
co, onde a tranquila primeira
voz da última das nenas da fa-
milia dá en narrar un eixo máxi-
co que as xungue a todas. Avo-
as, bisavoas, mais, netas e veci-
ñas entrecruzan esta novela-ál-
bume familiar, como un herba-
rio de prantas exóticas e místi-
cas onde teñen lugar a reivindi-
cacións ideolóxicas que recla-
man a apertura das mulleres á
cultura e a marcha cos tempos.

De formación autodidacta, a
autora, voz viva desta última Al-
dara embigo da novela, resístese
á desfiguración do papel femini-
no esmorecido pola historia; re-
pasa olvidos, rescata lembranzas
e aproxima ao leitor a un punto
de tenrura que o achega ás súas
propias lembranzas; a tépeda e
líquida narrativa da Flor de Xiz
lembra á superficie dun espello
ao que nos acercamos curiosa-
mente para distinguirnos, e o
efecto é tal; cortada arredor da
prosa poética, enquistada de po-
emas e pausas case musicais,
pinceladas expresionistas, como
a caída das pétalas da Flor de
Xiz, a prosa fíncase na nosa fa-
cultade de facer memoria e fai

conquista de recordos e abre o
noso álbume da nenez: a escola,
a primeira caída entre as páxinas
dun libro, o primeiro amor, o pa-
so entre as idades. A todo arro-
déao unha luz leitosa de grande
saga familiar, algo que nos lem-
bra as entretecidas cadeas fami-
liares de Isabel Allende, Ángeles
Mastretta ou García Márquez,
cun realismo máxico tamén pre-
sente onde se entremesturan mu-
lleres metade femia metade pei-
xe inventado, bonecas anceiadas
que se esfarelan coa chuvia, re-
cén paridas co corpo esgazado
“feito que aproveitaron certos
espíritos vagarosos para habita-
la” , a tía Catarina, fecundada no
milagre do
fondo da horta.

É esta es-
trea literaria
unha boa enco-
menda para o
repouso e a
memoria, unha
va l i os í s ima
flor cativa que
aparece, á fin,
entre tanto lixo
incontido, pe-
dras das que
non abrolla na-
da e sinrazóns
para a bala e o ermo das nosas
últimas vidas. Unha historia sin-
cera e humildísima, unha lec-
ción a aprender para facer do so-
ño unha vivencia e do aprendido
unha historia. Algo queda moi
profundo tras da lectura, a sen-
sación de ter asistido a unha au-
la onde o xiz repasou contra a
pizarra a inconclusa anatomía
do máis íntimo da nosa vida. 

Igual que habitan a miola
dos libros as flores que secaba-
mos entre as páxinas cando ne-
nos, esta flor non ha de mur-
char nunca.♦

EMMA PEDREIRA

A flor tranquila
Chelo Suárez estrease na literatura
cunha saga de mulleres

G. NUNO DE FARIA /PORTO
Com o país mergulhado na maior
crise de sempre e a todos os ní-
veis, devido ao escândalo da pros-
tituição infantil na “Casa Pía”,
Lisboa –algo em tudo idêntico ao
que ocorreu, na década de 90,
num bar de Sevilha frequentado
pela élite gay–, prossegue em Via-
na do Castelo (Alto Minho) a VIII
edição do Festexo, sigla do Festi-
val de Teatro do Eixo Atlântico,
cuja inauguraçao, no 23 do passa-
do Maio, coube ao Centro Dra-
mático Galego com textos recrea-
dos por Roberto Vidal Bolaño.

Neste festival anual, que de-
corre no Teatro Municipal Sá de
Miranda e organizado pelo grupo

local Teatro do Noroeste com
apoios da Câmara Municipal, têm
participado os grupos e compan-
hias teatrais de maior prestígio e
projecção, tanto na Galiza como
na Região Norte portuguesa.

Na presente edição partici-
pam, e pela primeira vez, um
grupo do País Basco e compan-
hias de países africanos de ex-
pressão oficial galegoportuguesa.

Uma curiosidade interessan-
te do Festexo/2003 foi constituí-
da pela apresentaçao de um tex-
to de Garcia Lorca ser represen-
tado por dois grupos distintos
–Companhia de Teatro de Alma-
da e Teatro do Noroeste–, com
as respectivas leituras distintas.

A presença de Galiza no
Festexo é garantida, e para
além do Centro Dramático, pe-
lo Teatro Atlântico que apre-
sentou, no transacto dia 2, Van-
zetti, uma reflexão mais que
oportuna e acutilante sobre a
crueldade dos nossos dias ainda
submetidos e dominados por
uma realidade determinada pe-
los poucos com muito em detri-
mento dos muitos com pouco.

A Cultura e a situação insus-
tentável e actual que envolve a
Nação palestina constituiu,
igualmente, outra das reflexes
oportunas propostas ao público
do Festexo, deste feita através do
grupo luso e sediado no Porto,

Art Imagem, baseada em textos
do palestino Mahmud Darwich.

Para este fim de semana
estão previstas actuações do
grupo promotor do Festexo (Te-
atro do Noroeste), dos Artistas
Unidos com o trabalho “Nun-
zio”, e no domingo, 8 de xuño,
o grupo de dança contemporá-
nea Dançando com a Diferença
apresentará “Diferenças”.

A presença africana no Fes-
texo está prevista para o fim de
semana de encerramento do
Festival, com os grupos Pac e
Pjembe da República Popular de
Moçambique. “Cançoes da Bro-
adway” marcam o remate desta
oitava ediçao do Festexo, como

forma de relevar as sonoridades
dos espectáculo ali (Broadway)
produzidos. A execuçao estará a
cargo de dois grandes músicos
protugueses: o maestro António
Vitorino de Almeida e do
cant´autor, Carlos Mendes.

Como se referiu o Festexo
está a decorrer -e até ao vindei-
ro 14- no Teatro Municipal Sá
de Miranda, Viana do Castelo,
com início dos espectáculos às
10 horas da noite (hora portu-
guesa) e o preço dos bilhetes
de ingreso está tabaldo pelo
preço único ou fixo: 5 euros.
Para os portadores do cartão
(tarxeta) jovem é precisamente
metade: 2,5 euros.♦♦

Unha
historia
sincera e
humildísima,
unha
lección a
aprender
para facer
do soño
unha
vivencia.

O Festival de Viana do Castelo,
encontro do teatro galego e português

O Festival Internacional do
Mundo Celta cumpre 25 anos
Budiño presentará en Ortigueira  o seu novo disco

P.B.
En Ortigueira comezaron xa os preparativos para a cele-
bración da XIX edición do Festival Internacional do Mun-
do Celta. Celebrarase os días 11, 12 e 13 de xullo pero des-
ta volta coa categoría de festa de interese turístico no Es-
tado. Ao tempo cúmprense 25 anos da súa criación. Entre
os pratos fortes Hevia, Budiño, Shooglenifty e Wolfstone.

Xosé Manuel Budiño.



Segundo Antón López Dobao, a
dobraxe en Galiza evolucionou
a grandes alancadas nestes últi-
mos dez anos. O pulo que reci-
biu a televisión “con voz en ga-
lego” fixo obrigado un cambio
na maneira de traducir e dobrar.
“No primeiro momento, a TVG
empregaba nas súas dobraxes
un galego falso, moi pobre lexi-
camente e incorrecto no plano
fonético”, explica. “Precisamos
entón diagnosticar cales eran os
problemas reais desta práctica e
inducir un cambio.”

Dobao recoñece que as li-
ñas principais estaban baseadas
na mellora dos textos e na for-
mación dos actores. “Anos
atrás, soubemos que a dobraxe
tiña que adaptarse ao galego re-

al, á nosa tradición literaria, pa-
ra converterse finalmente nun
idioma aceptábel. Moitos acto-
res non conseguiron adaptarse
ás obrigas fónicas da nosa fala,
desde o emprego de sete vocais
ata a entoación correcta en ga-
lego. Mais hoxe o nivel é supe-
rior ao doutras facetas. O que
fai falta agora é espallar a for-
mación de novas voces, para
que non fagan os mesmos acto-
res tantas personaxes.”

A día de hoxe, a dobraxe re-
alízase en colaboración entre
os equipos lingüísticos da
CRTVG e as empresas priva-
das encargadas de preparar os
produtos para a emisión en ga-
lego. “Hai un control rigoroso
sobre a calidade da dobraxe. As

compañías privadas traducen o
texto; aquí corríxense as eivas.
Logo axústase para os diálogos
e finalmente dóbrase, coas re-
comendacións dos lingüístas.”

Este sistema deu finalmente
os seus froitos e as traducións da
Galegason hoxe de alta calidade,
segundo Dobao. “Hai hoxe unha
riqueza descoñecida hai quince
anos, pero fáltannos superar pro-
blemas derivados da falta de ex-
periencia”, continúa. “As escolas
de tradutores levan traballando
poucos anos, existe pouco corpus
teórico para mellorar estas tarefas
e aínda non se superaron compor-
tamentos miméticos respecto ao
español. Pouco e pouco debemos
buscar novos rexistros, máis va-
riedades estilísticas e formais que

fagan un produto completo e au-
tosuficiente”. O escritor e tradutor
defende tamén que a dobraxe é
un labor vivo, que día a día atopa
mellores maneiras de se manifes-
tar. “Estamos facendo grandes
progresos na ampliación do léxi-
co e no uso de fraseoloxía autóc-
tona. É fundamental para iso en-
lazar coa fala da xente de Galiza e
coa nosa literatura, que é unha
fonte fantástica para que ao acen-
dermos a televisión, os actores de
Hollywood ou os monicreques
dos debuxos xaponeses soen co-
mo se morasen entre nós. O Shin
Chanparece veciño noso.”

Tal foi a mudanza nestes
anos do traballo de dobraxe
que Dobao recoñece que, de
seguro, as películas que se tra-
duciran nas primeiras tempa-
das da TVG –nacida en 1985–
teñen que volver dobrarse can-
do a canle recupera os dereitos
sobre elas. “O feito de que ca-
duquen os dereitos e haxa que
volver comprar eses produtos
está a facilitar a redobraxe, xa
libre dos vicios de antano.”

Implicación pública

O lingüísta recoñece que só a
TVG consegue ser unha illa de
audiovisual só en galego, diante
da precariedade das dobraxes ao
noso idioma no cinema. “Ata
agora, só produtoras coma Fil-
max ou empresas distribuidoras,
noutros casos, foron quen de
promover dobraxes ao galego
nas salas. E iso supón que o pa-
norama estea ermo”. Segundo
López Dobao, a única maneira
de mudar esta paisaxe pasa pola
implicación do sector público.
“Fai falta unha política lingüísti-
ca real, práctica na vida cotiá do
idioma, tanto no audiovisual co-
mo noutros ámbitos, tal como a
informática. AXunta agora mes-
mo só apoia iniciativas externas,
non promove avanzos neste te-
ma nin aproveita todo o feito
nestes anos na televisión.”

Outra grande eiva é a rela-
ción do ensino coa televisión.
Para Dobao, os ensinantes non
suman o poder do audiovisual
na relación cos estudantes e na
mellora dos planos educativos.
“A televisión ten unha influen-
cia moi importante nos rapaces.
Non só aprenden lingua gracias
ao que escoitan nas súas series
preferidas, senón que rachan
moitos prexuízos respecto ao
galego como vehículo de socia-
lización. A nosa fala debería
servir como referencia de ima-
xinarios colectivos. ¿Cantos
personaxes que acompañaron
na infancia falan en galego e
sonnos estraños cando os escoi-
tamos noutra lingua? Que lles
pregunten aos que medraron
con Son Goku ou Magnum na
Galega. Eses valores axudan
moito a prestixiar o galego”.♦
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Antón L. Dobao
‘A dobraxe conseguiu que o Shin Chan

pareza veciño noso’
CÉSAR LORENZO GIL

Antón López Dobao, escritor, lingüísta e director audiovisual, tivo moito a ver coa evolución da tra-
dución e a dobraxe de cinema e series de televisión para o galego. As prontas estreas na nosa lingua de
Shin Chane Doraemonnas salas son unha boa escusa para analizar a situación deste sector arestora.

A. PANARO

‘O mundo da
cultura debe
achegarse
á televisión’

Para Antón López Dobao, o
abandono da televisión tamén
chegou do mundo da cultura.
“Cando se logrou unha televisión
pública e monolingüe, o
galeguismo cumpriu un dos seus
soños e parece que quedamos to-
dos un pouco descansados.
Seguramente por desleixo, a
TVG foise arredando cada vez
máis dos sectores máis activos
da cultura galega e o baleiro que
eles deixaron ocupárono outros
que non teñen un ideario respec-
to á lingua e á idea do país acor-
de cos principios galeguistas”.
Segundo o escritor, a propia
dirección da canle foi poñendo
atrancos non demasiado difíciles
pero suficientes como para desi-
lusionaren os intelectuais máis
interesados no galego. “A cultura
ten que entrar na televisión de
xeito claro e cunha colaboración
estreita na programación xeral.
Non só se trata de ter un progra-
ma de libros, outro de música e
outro de arte, que obviamente
son fundamentais. Máis ben pre-
císase que en cada iniciativa da
nosa cadea autóctona, se note a
presencia do mellor da nosa cul-
tura.”

López Dobao recoñece que
o primeiro que debería mudar na
TVG é a actual obsesión polas
audiencias. “Hai unha confianza
incomprensíbel no actual
sistema de medición. Calquera
sociólogo defende que é imposí-
bel que sexa certa a proxección
que se fai. De 350 televidentes
computados realmente a través
dos audímetros, hai unha lei
inalterábel que nos di que
estaban vendo ese programa
3.500.000 persoas”. Dobao con-
sidera que esta “realidade
virtual” é un dogma aceptado
pola industria da publicidade e
seguido polos programadores.
“A publicidade esixe esas cifras
para investir e aqueles
programas que non acadan os
valores necesarios, desaparecen.
Mais a premisa é falsa. O impor-
tante é achar nichos de mercado.
Por poñer un exemplo, quizais
para un programa de música clá-
sica en Galiza haxa un público
potencial de 8.000 persoas. Se o
visen finalmente 6.500, o
programa sería un éxito. Hoxen-
día, esas cifras serían ridículas
para a teoría dominante na
televisión”. 

Para Dobao, o que subxace
no fondo do sistema nada ten a
ver co público. “Impónsenos
unha televisión baseada na co-
lonización cultural e o control.
É incomprensíbel que a TVG
mande un enviado especial ao
Festival de Eurovisión, cando
ese ente europeo se negou a
aceptar a nosa canle na súa es-
trutura. ¿A quen lle estamos a
facer o xogo con este interese?
¿Á produtora catalana que é a
única beneficiada de que se
volva falar dese festival?”♦

Antón López Dobao dirixiu Un
mundo de historias, para a
TVG, unha serie que quixo po-
ñer diante da cámara parte do
mundo literario autóctono de
Galiza, en galego. Mentres pre-
para a segunda parte, reflexio-

na sobre o actual debate sobre
o cinema galego. “Parece que
somos o único país do mundo
que non ten dereito a ter cine-
ma na nosa propia lingua. Os
demais poden facelo cando
queiran pero nós temos que po-

ñer escusas para defendermos
outra cousa.”

Segundo Dobao, non se
pode xustificar con argumen-
tos comerciais unha demanda
fundamental da sociedade ga-
lega. “Temos que puxar por

podermos crear os nosos pro-
pios produtos audiovisuais,
feitos na nosa propia lingua,
que é a que mellor nos define.
Calquera outra cousa non a
podemos disfrazar de cinema
galego.”♦

‘Parece que Galiza é o único país que non pode ter cinema na súa lingua’



Dou fe do ideario nacionalista de Antón
Avilés de Taramancos, o poeta noiés a
quen dedicamos as Letras deste ano.

Comezamos a tratarnos a distancia en
1959 e vímonos por primeira vez persoal-
mente en 1981. Foron, pois, vintedous
anos de correspondencia, non moi asidua
pero consistente. Primeiro entre Buenos
Aires e Noia (ou A Coruña) e máis tarde
entre A Habana e Bogotá (ou Cali). ¿De
que trataban as nosas cartas? Máis alá de
cuestións persoais, falábamos de Galicia,
da súa historia, da represión franquista,
do futuro... Soñabamos. E os soños tiñan
unha base ideolóxica que xiraba arredor
do nacionalismo. Remitiámonos ás ori-
xes. Ás Irmandades da Fala, a Antón Vi-
llar Ponte e ao seu irmán Ramón, á “Teo-
ría”, de Vicente Risco, á Asamblea de Lu-
go, a Viqueira, a Porteiro Garea.

É curioso que as ideas de afirmación
galega tiveron un compoñente decisivo
na emigración. Emigrante foi Villar Pon-
te, e érano Aurelio Ribalta e Rodríguez
Sanz. Emigrantes tiñan sido Manuel Lu-

grís Freire e Ramón Cabanillas. E Cons-
tantino Horta, que fundou na Habana un
“Partido de Emancipación Galega”.

Téñase en conta a Sociedade Nazo-
nalista Pondal, de Buenos Aires, e as
asociacións arredistas creadas na Haba-
na por Fuco Gómez. Aqueles emigran-
tes editaban revistas, lanzaban manifes-
tos e manexaban conceptos de Renan,
de Fichte e doutros, entre os de fóra; lí-
an a Doutrina Nazonalista de Ramón
Villar Ponte; sabían de Losada Diéguez
e de Peña Novo. Abonda con ver, poña-
mos por caso Terra Gallega, e Patria
Gallega, da Habana, ou A Nosa Terra e
Adiante, de Buenos Aires, por citar só
algúns exemplos mínimos.

A visión do emigrante (estimulada po-
la ausencia e a necesidade dunha patria) é
sempre moi radical. Tal era o caso de Avi-
lés. Na nosa correspondencia falabamos
destas ideas, que tiñan a súa máis recente
actualización en Castelao. Recordo as no-
sas Mocedades Galeguistas –dentro de
poucos meses cúmplense cincuenta anos

da súa fundación– que se movían ideolo-
xicamente no nacionalismo. Súarez Pica-
llo díxonos un día que eles, os da Irman-
dade Galega –supostamente os “adultos”
da nosa asociación xuvenil– non eran tan
rotundos, e engadía, comprensivo, que “se
aos vinte anos un non estaba máis alá das
cousas, ¿cando ía estar?”.

Antón, ainda que non tiña en Co-
lombia o ámbito de militancia que tiña-
mos os que viviamos na Arxentina, esta-
ba ao tanto de todo; coñecía a historia e
os pronunciamentos (de dentro e de fóra
de Galicia) do nacionalismo. Blanco
Amor dicía: “Os galegos en América
sentimos a liberdade, ainda que non sm-
pre a hai para os nativos; América dou-
nos unha dimensión do mundo que non
coñecíamos, ancheou o noso horizonte”.
Nese horizonte espacial e de ideas e de
conciencia dunha patria distante e ama-
da, necesitada de xustiza social e de
afirmación da súa identidade viviu du-
rante dúas décadas de desterro o poeta
emigrante Avilés de Taramancos.♦
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O nacionalismo de Avilés
XOSÉ NEIRA VILAS

Antón Vilar Ponte foi un ideólogo esen-
cial do nacionalismo galego que finou
en 1936. Escribiu en A Nosa Terrae
Nós, entre outras publicacións. No ano
1971 publicouse un volume titulado
Pensamento e Sementeirano que nos
ofrece textos moi diversos (ensaios,
conferencias, discursos), entre outros, o
titulado “Para todos os bos galegos”. É
curiosa a utilización que, na nosa cultu-
ra, adoitamos facer desas dúas palabras.
Os bos e xenerosos. Os bos galegos.
Unha cultura algo maniquea, a nosa...

Pero esa é outra historia para co-
mentar noutro momento. O que desexo
é traer aquí unha cita dese traballo. Vi-
lar Ponte está a falar dun soño fermoso:
conseguir un día dedicado á lingua e á
fala de Galicia, “chea de actos de lou-
banza ao noso, ao galego e á terra”. Es-
tá a falar, por suposto, do 25 de Xullo
que, ao cabo, remataría converténdose
no Día da Patria Galega (ou, segundo
quen –¿os bos galegos, os mal gale-
gos?– no Día de Galicia ). Sen embargo,
quero traelo hoxe aquí, pasado o Día
das Letras Galegas (aí bos e malos non
discuten sobre a denominación ), por-
que, nese traballo, hai un intre no que
Antón Vilar Ponte di: “Fagamos tamén
porque nese mesmo día ningún xornal
dos que se editan entre nós deixe de
amostrarnos algún artigo en lingua gale-
ga”. O desexo de Vilar Ponte era, cando
menos, ben humilde: un artigo, cando
menos un, na nosa lingua. Se daquela,
hai xa tanto tempo, a petición era esa, a
día de hoxe case que poderiamos mo-
vernos, máis ou menos, nas mesmas rei-
vindicacións. E recoñecer, de paso, que
estamos ben lonxe de conseguir ese pro-
xecto feliz de Vilar Ponte. Porque os
xornais galegos, tomados na súa totali-
dade, non teñen o emprego do idioma
galego como unha das súas prioridades.
Velaquí que estamos diante da vella es-
piral continua e laberíntica: “a socieda-
de non o demanda, aínda que os perio-
distas somos conscientes, e desexaria-
mos máis contidos en galego, ou todos,
pero a xente rexéitao e non mercaría”.
Máis ou menos ese é o argumento mil

veces repetido de xornalistas, de direc-
tores de xornais e, supoño, de máis de
un “empresario da comunicación” (que
expresión, por certo, demostración evi-
dente de que todo, todo, é mercado-
ría...). Argumento abondo semellante ás
explicacións dadas por Antón Reixa (xa
podía haber moitos
empresarios da comu-
nicación coma el)
neste mesmo semana-
rio hai unhas semanas
(reflexións que, por
outra banda, compar-
to dun xeito absoluto
) co gallo da polémica
sobre as poucas co-
pias en galego da fita
O lapis do carpintei-
ro: non se pasa máis
cinema en galego
porque os propieta-
rios das salas din que
o público rexeita ese
tipo de cousas. Reixa
non o comparte, pero é a explicación
que outros “empresarios da comunica-
ción” lle dan. E velaquí, ao meu enten-
der, un campo interesantísimo de traba-

llo. ¿É iso verdade? Reixa coida que
non. E eu tamén. Coido que non. Pero
non dou entendido por qué ninguén asu-
me o esforzo de investigar esas cousas
en serio. Dalgunha maneira, é como se
resultase, para moitos, máis cómoda a
situación de diglosia e de non normali-

zación cultural, de
lingua B, asumida e
inevitábel, que o en-
cetar iniciativas con-
sortes á ruptura desas
tendencias. Queixé-
monos. Moito. Que
se nos escoite chorar
moi forte coma bos
galegos. ¿Por que non
mellor desmontar
esas ideas con datos?
Preguntemos: ¿é cer-
to que a xente rexeita-
ría algúns dos xornais
que merca habitual-
mente, se fosen en
galego, ou, amplian-

do algo máis a humildade de Vilar Pon-
te, tivesen máis contidos en galego?, ¿é
realmente certo que se o cinema é en ga-
lego, a xente non vai ás salas?, daquela,

¿como é posible que Shin-Chan teña o
oitenta por cento da audiencia, entre a
que, non o esquezamos, hai un público
adulto notable?, ¿deixa a xente de se-
guir os partidos de fútbol os sábados po-
lo feito de que sexan retransmitidos en
galego?, ¿que acontece cando na TVG
se programa bo cine en galego?

Coido que as peores barreiras son as
mentais. E na nosa cultura de bos e ma-
los galegos, dalgunha maneira, témolas
moi fortes e moi instaladas desde hai sé-
culos. Cómpre tirar esas barreiras, hai-
nas que botar abaixo, se cadra, a través
da investigación empírica. Demostré-
moslles aos empresarios do cinema, da
prensa, do ocio (dos supermercados,
dos transportes, do fútbol, do que a vos-
tedes lles apeteza ), que non é certo, que
é un prexuízo instalado desde sempre,
que é unha barreira, iso de non desen-
volver máis iniciativas en galego, por-
que o público non responde. O público
si responde. Pero ao público, nin se lle
dá a oportunidade de responder. De fei-
to, estou certo de que hai milleiros de
bos  e malos  galegos desexando que
lles ofrezan xornais, discos, cinema,
produtos culturais ( e doutro tipo), na
súa fala. Pero quizais é moito máis có-
modo quedarnos como estamos, choran-
do, protestando, reivindicando, coma
bos galegos. Quizais é moito máis có-
modo non tirar abaixo as barreiras. Qui-
zais. Agora é tempo de crear, de ofrecer,
de arriscar, superando a diglosia mental
na que viven moitos dos nosos compa-
ñeiros, bos galegos e malos. De facer,
en definitiva, coma Reixa e coma tantos
outros que o teñen claro, a pesares dos
atrancos e das imposicións do mercado,
a quen, por outra banda, sería imposíbel
negar dun xeito absoluto, se queremos
ser serios e facer algo bo (e xeneroso)
de verdade. Contra a comodidade, ima-
xinación. E contra a negación, alternati-
vas. Do contrario, non son capaz de ma-
xinar unha cultura, a galega, dentro de,
poñamos por caso, vinte anos, reivindi-
cando o mesmo, dicindo o mesmo, loi-
tando polo mesmo. Desaparecemos se-
guro. Bos e malos.♦

Bos e malos: sobre lingua e cine
FRANCISCO CASTRO

¿É realmente certo
que se o cinema

é en galego, a xente
non vai ás salas?,
daquela, ¿como é

posible que Shin-Chan
teña o oitenta por cento

da audiencia”

Fotograma de O lapis do carpinteiro, de Antón Reixa.

Xosé Manuel Beiras e Antón Avilés.



O seu discurso apaixonado dista
moito de semellar o dun empre-
sario que só xestiona a produción
dunha película. Cabanas fala de
cine e espera para o futuro do ga-
lego un camiño onde a industria e
a cultura entren nun xogo de diá-
logo. Confía no cine galego e por
eso anda a preparar o seu próxi-
mo proxecto, a película infantil A
casa da luz, baseada nunha obra
de Xabier P. Docampo. 

É dos primeiros que se de-
dicou á produción audiovi-
sual. ¿Cúmprense as expecta-
tivas que tiña cando comezou
hai máis de vinte anos?

Teño unha posición crítica
con relación ao sector. Estamos
nun momento pouco atractivo.
Non se cumpren os obxectivos
que había e estanse a producir
erros que impiden chegar a
aquela idea de ter cine propio. 

¿A que erros se refire?
Un, importantísimo, é rexei-

tar o elemento cultural no cine.
Utilízase a palabra cultural e nin-
guén se bota do lado de fora pero
hai pouca verdade niso.  Todo o
mundo vai a misa do cine galego
pero ten moi poucos crentes. De-
féndense moitas veces as teorías
de que isto é unha industria pura e
dura –e eu coido que hai que falar
diso, claro- pero téndese a falar en
termos de contas de resultados e
ao rexeitar os elementos culturais
pérdese unha das esencias polas
que loitamos. A xente non cre no
cine propio e demóstrase, por
exemplo, na pouca confianza que
hai no talento galego. Non acredi-
tamos en que temos posibilidades
de facer un cine propio que nos

diferencie do resto. A nosa mira-
da ten que ser distinta e non po-
demos entrar en dinámicas mi-
méticas xa que temos que aportar
unha personalidade especial. 

¿Precisa de marcar esa di-
ferencia para sobrevivir?

É o que defendo, debe ser ab-
solutamente distinto. Se non é así
non ten sentido o que se está a fa-
cer. Que aquí haxa unha serie de
axudas da administración ou que
teña o apoio da TVG é para facer
un cine propio que busque o seu
oco no mercado, non só no gale-
go interno senón no global. Sería
limitador pensar só en Galiza pe-
ro coa nosa mirada hai que che-
gar a todo o mundo, como fan
outras cinematografías como a ir-
landesa ou a china. Debe ser o
papel que ten que cumprir. 

Vostede produciu Urxa,
película inaugural con Sem-
pre Xonxa e Continental. ¿Ese
é o camiño?

Temos unha historia cinema-
tográfica tan pequena que falamos
das primeiras longametraxes e
remontámonos só catorce anos
atrás. Estamos diante dun adoles-
cente ao que non lle podemos pe-
dir a responsabilidade dun adulto.
Non falo tanto de que os modelos
teña que vir marcado por estes tres
títulos porque é difícil buscar un
modelo con escasamente vinte e
poucas películas que temos. Preo-
cúpame o plan industrial que se lle
está a dar porque entra en contra-
dición coa aspiración de ter un ci-
ne propio. Dáselle prioridade ás
coproducións, que é unha defini-
ción industrial do cine. Non estou
en contra de que se fagan copro-

ducións pero crer nun cine propio
significa estimular, favorecer que
sexan directores, guionistas, acto-
res e técnicos de aquí. Se facemos
coproducións onde o talento e a
idea veñen de fora convertémonos
simplemente nunha pata finan-
cieira ou nun escenario co que
perdemos a orientación que debe
ter, por exemplo, a aportación de
diñeiro da administración ou a te-
levisión pública. Falo de camiños
industriais diferentes porque teño
a sensación de que non nos esta-
mos orientando cara o futuro. Fá-
lase só en termos empresariais e
definiuse un inimigo para loitar
contra el que é o que chaman
“produtores culturais”, como se
non pagaramos igual á Segurida-
de Social. Buscaron ese inimigo
dicindo que isto tiña que ser in-
dustria e non cultura cando só ten
sentido na combinación dos dous
elementos. A ambición que temos
que ter é chegar a todo o público
pero non facer un cine convencio-
nal senón películas que expresen a
nosa mirada, como se fai na litera-
tura. Iso non se potencia traendo
directores e guionistas de fora e aí
é onde poden estar os erros. Preo-
cúpame que os que teñen respon-
sabilidade no tema non teñan cla-
ra a idea de cara onde conduce o
camiño que se está a levar. 

¿Defende entón que non
se favorezan as coproducións
nas axudas públicas?

O diñeiro dedicado ao audio-
visual, como todo, é limitado e os
resultados serán moi distintas se
se encamiñan cara un cine propio
ou se orientan cara a coprodu-
ción, cando ti es o último que

aporta os cartos. A idea ten que
ser nosa e logo, se é preciso, bus-
car a coprodución. Con Blanca
Madison quería participar unha
produtora de fora pero puña co-
mo condición cambiar o director.
Iso solucionaría a parte económi-
ca pero o proxecto cambiaría e do
que se trataba era por loitar por
unha película feita desde aquí.
Fernando León de Aranoa é un
director excelente e a súa película
é moi boa pero non se pode dicir
que sexa cine galego. Un vinte-
cinco por cento de técnicos non
dá a autoría galega. Como galego
tomo a decisión de rodar en Gali-
za e ter director, guionista, técni-
cos ou actores galegos. Cando a
idea ven de fora quedo subordi-
nado e son unha sucursal sen ca-
pacidade de decisión. E o malo é
que se está indo por este camiño.
Non estamos nunha situación for-
te. Fíxate que case en todas as pe-
lículas galegas os directores son
ao mesmo tempo produtores.

¿De que é síntoma iso?
De que non estamos diante

dunha industria. Demostra que
non hai ningún director que se-
xa capaz de vender unha pelí-
cula a un produtor, non se dá
esa dualidade que define a to-
das as industrias. 

Antón Reixa di que esa
circunstancia dálle máis inde-
pendencia. 

Se como director consegues
un produtor non vas facer o
mesmo produto, vai haber un
xogo dialéctico que é benefi-
cioso. Algo falla cando os pro-
dutores non cren no talento dos
directores e os directores teñen

que meterse a produtores, a cre-
ar empresa para realizar os seus
proxectos. Do que se trata é de
que temos un globo inflado de
máis e o perigo é que sobe tan-
to que a caída é máis dura. 

Distribuír en galego

Blanca Madison tarda máis de
dous anos en estrearse e deixa
en evidencia os atrancos do ci-
ne galego para chegar ás pan-
tallas. Vostede mesmo ten que
encargarse da súa distribución. 

Que existan películas que non
se estreen é un delirio. De cada
100 espectadores só 10 van ver
cine español e en Francia son 42
as que asisten a películas france-
sas porque o estado toma medi-
das. Blanca Madison é exemplo
de moitas cousas, dos problemas
de financiamento derivados dun-
ha determinada opción de produ-
ción ou dos atrancos para a distri-
bución. Unha película galega ten
unhas dificultades enormes para
chegar ás pantallas. Case todas
están feitas en coprodución con
empresas potentes de Madrid e
estas son as que facilitan a distri-
bución. Teñen acordos coas dis-
tribudoras e meten estas películas
no paquete co que negocian. As
distribuidoras piden , en primeira
instancia, nomes de actores famo-
sos para vender a película, logo
que chegue a todo o público tipo
Torrente ou Airbag e que sexa un-
ha película comercial. 

Distribúe só en Galiza e As-
turias con dez copias en galego.

Foi un problema de limita-
ción financeira e non podía me-
terme a máis de saída aínda que
agora intentarei facelo. O tema
que trata a película non é politi-
camente correcto e os distribui-
dores teñen por iso prevención
pero, sen embargo, gustou ao pú-
blico e en festivais. A distribu-
ción en galego é consecuencia
das miñas propias crenzas. Paré-
ceme que se tes axudas da Con-
sellaría de Cultura e apoio da
TVG ten que ser exhibida en ga-
lego. Non teño ningunha imposi-
ción e por iso defino como que-
ro que se vexa aquí a película.
Teño que dicir que desgraciada-
mente o público non vai ao cine
a ver unha película como esta e
se está en galego tampouco. Non
se está estimulando que a xente
vaia ao cine en galego. 

A Xunta apoia a produ-
ción pero, visto o que está
contando, ¿non debía inter-
vir tamén na distribución?

Está clarísimo. Tanto na dis-
tribución do cine en galego co-
mo na exportación das nosas pe-
lículas a Xunta debía participar
e precisamente pola condición
de adolescente do noso cine. Ta-
mén a TVG pode chegar a acor-
dos coas distribuidoras coas que
se relaciona para garantir dal-
gunha maneira que as películas
galegas non teñan estes atran-
cos. A televisión pode incluír
eses puntos nos acordos aos que
chega para non sofrir situacións
como as de Blanca Madison nas
que un produtor por vocación
ten que ser distribuidor por ne-
cesidade. Confío en que o Con-
sorcio, que é un organismo ofi-
cial aberto a entidades privadas,
xogue un papel diferente. ♦
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Produtor de Blanca Madison

Xosé Xoán Cabanas Cao 
‘O cine galego ten que ser distinto para sobrevivir’

CARME VIDAL

Xosé Xoán Cabanas Cao é xa un histórico no “adolescente” cine galego. Creou a primeira empresa produtora do audivisual e
produciu Urxa, unha das tres películas iniciais da cinematografía galega. Con Blanca Madison este produtor vocacional tivo
que meterse a distribuidor por obriga, como el di, nun teimudo empeño en que a película chegara ás pantallas cando ían alá
xa máis de dous anos do seu remate. Di que medrou no cine e que iso produciulle unha enfermidade da que xa non se pode curar.

A. PANARO



Por medio do protagonista, o au-
tor constrúe unha historia literaria
que recolle tamén os principais
episodios destes nos últimos me-
ses, desde as frases célebres dos
políticos  ata a morte de Man, as
manifestacións multitudinarias ou
a actividade dos voluntarios. Poe-
ta, narrador, ensaísta e xornalista,
Luís Rei Núñez é autor dunha
manchea de obras entre as que se
atopan os poemarios A casa na
brétema, Arca dos faiados e A rol-
da invisible ou a novela Expedien-
te Artieda. 

¿Por que escribe esta nove-
la e poemas sobre o Prestige?

Tiña moitas ganas de sacar
fóra o que sentía, entre outras
cousas, porque intuía que co
tempo todo se ía enfriar, mes-
mo a miña propia indignación.
Quería que quedase constancia
de todo o que acontecera. Bus-
caba lembrar como foron eses
meses pero tamén recollelos
para os demais porque senón
pensaba que estaba condenado
a ser ocultado por novas histo-
rias que fosen tapando esta. 

É a súa paisaxe literaria. 
É a paisaxe da miña vida por-

que eu nacín na Coruña pero a
miña familia é de Muros. Criei-
me mirando ese mar, indo a pes-
car nel e con familia que foron
mariñeiros. O nivel de carraxe ao
ver a destrucción de todo aquilo
por unha clara incompetencia su-
poño que é superior. Os afecta-
dos somos todos pero o nivel de
dor seguro que é máis intensa pa-
ra os que ese é o seu mundo. Sen-
tinme perxudicado como ser hu-
mano pero dunha maneira máis
directa como habitante deste lito-
ral. Era como ver ameazada a ri-
queza que forma parte da túa bio-
grafía sen saber se algunha vez se
ía recuperar. Estar remoendo con
esa ameaza fai que actúes como
un animal acurralado.  

¿A literatura dálle per-
manencia?

Dálle. O xornalismo é un xé-
nero da literatura e algún mestres
cultivaron só ese pero hoxendía
consúmese moi rápido. Ten a
vantaxe de que podes estar case
en tempo real narrando un acon-

tecemento aos espectadores pero
ao día seguinte ven outro que o
despraza. En crónicas de xornal
escribíronse xa grandes pezas li-
terarias pero si consegues contar
o que pasou nun libro con certa
pericia literaria a catástrofe esta-
rá viva durante máis tempo. 

Di que quere deixar cons-
tancia da súa propia indigna-
ción e escolle de protagonista
un xornalista da TVG. 

Está feito a mantenta. Podía
atacar a historia desde moitos
puntos de vista pero pretendía
dar unha visión de conxunto ta-
mén territorialmente porque, por
desgracia, o chapapote invadiu
toda a cosa galega. A maneira
máis fácil de facelo era con al-
guén que se puidese mover por
varios territorios e contar as va-
rias caras dese monstro que foi o
Prestige. Considero que todos os
personaxes son, dunha maneira
ou outra, o autor.  O xeito que o
escritor ten de autorretratarse é a
través dos seus libros. Neste ca-
so pódese pensar máis porque o
protagonista é xornalista, da mi-

ña idade e home pero podería ser
unha muller de sesenta anos e se-
guiría sendo eu. Todos os perso-
naxes que saen nun libro teñen
algo do seu autor, senón non se-
rían verdadeiros. 

O protagonista sofre tamén
un certo naufraxio persoal. 

Parecíame que a súa situación
persoal era unha metáfora do pa-
ís. Hai unha marea negra que in-
vade a costa pero tamén a súa vi-
da leva unha deriva sen rumbo
como a do barco que se afundiu. 

Recolle episodios e frases
célebres reais. 

Quería que quedasen, que
cando pasen os anos se alguén le
o libro coñeza e recorde o que pa-
sou. Penso que a literatura é unha
loita contra a desmemoria e nes-
te caso de maneira clara. De to-
dos xeitos, en canto ás frases, se-
guro que nin tratando de inventa-
las sairía ningunha similar á dos
fiíños de plastilina, por exemplo. 

Vostede transmite o senti-
mento de angustia que se viviu
nestes meses ¿Defende que a
mellor maneira de coñecer a

historia é a través da literatura?
Coido que si. Normalmente a

historia abórdase desde o punto
de vista dos poderosos ou tamén
a través de estatísticas e cifras
cando para coñecer a historia
abonda con ter a vida de alguén
que a padece. A historia dos his-
toriadores non ten rostro nin sen-
timentos, nin alma; a que escriben
os novelistas está protagonizada
por persoas que teñen preocupa-
cións, sentimentos, conflitos... As
novelas contan mellor que ningún
outro produto a vida da xente pe-
ro tamén pode recoller o mellor
relato do tempo que narra. 

¿A literatura será quen
conte entón que pasou despois
do afundimento do Prestige?

Xa o está contando e, como
forma parte da historia supoño
que eu e moitos máis seguire-
mos escribindo sobre o tema.
Un suceso como este vai marcar
o devir da sociedade durante
tempo. Durante séculos na his-
toria deste país a xente saía to-
dos os días a pescar –excepto os
días nos que a climatoloxía o
impedía- e neste tempo tiveron
que deixar de ir durante meses.
Houbo momentos nos que non
se sabía cando se podería volver
a saír porque a prioridade era
limpar a costa. Iso non se vai es-
quecer en xeracións en calquera
destas vilas e portos, aínda que
moitos podan pensar que, por
exemplo, en Muxía xa non o
lembran. Para ben e para mal es-
tá na historia deste país, houbo
mobilizacións como non se lem-
bran e unha resposta masiva pa-
ra defender a nosa dignidade. 

O protagonista asiste á
manifestación de decembro
en Santiago. 

Foi unha inmensa marea de
persoas as que acudiron a esa
manifestación e eu quería trasla-
dar iso ao libro porque moita
xente o viviu. Seguro que o lem-
bran coma min pero se cadra
non teñen por que intentar ou sa-
ber trasladalo a unhas páxinas li-
terarias e eu pódoo facer. Moita
xente pódese identificar con iso
porque tamén o viviu. 

A morte de Man estarre-
ceu no medio da traxedia.
Converteuse nun símbolo
que toma corpo tamén na no-
vela.

Parecíame que a súa morte
resumía o espírito do libro. Esti-
ven hai anos con el como cal-
quera que ía por ai e recibía o
convite para visitar o seu museo
e escribir sobre el. Tirar dese re-
cordo víñame ben para a estra-
texia narrativa. Non era necesa-
rio inventar demasiado porque o
que se conta non o vivín eu di-
rectamente pero si os veciños
que deron testemuño de todo. 

Cento trinta poetas partici-
pan no libro Negra sombra. O
Prestige é xa o acontecemento
sobre o que escribiron máis
autores da nosa literatura. 

Os escritores actuaron como
o resto dos cidadáns e reacciona-
ron igual. Teñen na súa man o po-
der de contar as cousas a través
das palabras e neste caso dedica-
ron o tempo e o oficio a reflexio-
nar sobre isto. Neste acontece-
mento, ademais, puxéronse una-
nimemente do mesmo lado e iso
é o que pode chamar a atención.♦
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Luís Rei Núñez
‘A literatura é a que mellor vai contar a traxedia

do Prestige’
CARME VIDAL

O protagonista da novela O corvo do chapapote(Edicións A Nosa Terra) é un xornalista da TVG que ve co-
mo a súa vida naufraga ao tempo que na costa se afunde un barco chamado Prestige. Abandona anoxado o
seu traballo e percorre o territorio do desastre. O seu autor é o escritor e xornalista da TVG, Luís Rei Núñez
que deixa constancia literaria tanto nesta obra como no seu libro de poemas Alma mareira (Colección Tam-
bo) dun acontecemento que pasará a nosa historia e, ao seu ver, perdurará no tempo a través da literatura.

X.E.A.
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A cita será dentro de tres anos e
por vez primeira terá lugar
nunha universidade do ámbito
da lusofonía. A candidatura da
Universidade Federal de Bahia
foi a única presentada na asem-
blea da Asociación Interna-
cional de Estudios Galegos pa-
ra a organización da próxima
edición do seu congreso. A pro-
posta viña avalada polas profe-
soras Rosário Suárez e Anna
Maria Nolasco, ambas destaca-
das estudiosas da literatura ga-
lega na universidade brasileira.
As dúas profesoras entraron a
formar parte da nova xunta di-
rectiva escollida na asemblea,
con obxecto tamén de facilitar
os trámites de organización do
próximo encontro. Rosario
Suárez é a nova vicepresidenta
e Anna Mª Nolasco convértese
en secretaria da Asociación In-
ternacional de Estudios Gale-
gos nunha xunta directiva na
que Helena González, da Uni-

versidade de Barcelona, conti-
núa sendo relacións públicas,
Olivia Rodríguez ocupa o car-
go de tesoureira e Burghard
Baltrusch, Miguel Anxo Sei-
xas, Gabriel Rei Doval e Silvia
Bermúdez son os vocais. 

Na asemblea da Aso-
ciación Internacional de Estu-
dios Galegos marcáronse ade-
mais os retos que a entidade
ten para os próximos anos, en-
tre eles, a próxima sinatura
dun convenio co Consello da
Cultura para a realización de
actividades anuais, entre as
que se atopan a creación dun-
ha revista de investigación, a
convocatoria dun premio de
traducción do galego a outras
linguas e a publicación de tra-
ducións de obras doutras lin-
guas pasadas ao galego. Se-
gundo Helena González, da
xunta directiva, “a asemblea
foi especialmente constructiva
e decidiuse afianzar a aso-

ciación, reorganizala e ter pre-
sencia no mundo da investiga-
ción galega e no mundo”.
Máis de douscentos partici-
pantes tomaron parte neste
congreso que xirou arredor de
dous grandes temas, as mulle-
res en Galiza e a relación cos
outros pobos peninsulares. “O
máis vivo e elixido pola maior
parte dos participantes foi o
das mulleres en Galiza, tal vez
debido a falta de foros que non
sexan os restrinxidos e neste
encontro puidéronse defender
desde aproximacións teóricas
postmodernas ata achegamen-
tos máis tradicionais dentro do
feminismo” di Helena Gonzá-
lez, facendo fincapé en que
mesmo se tratou a obra de es-
critoras actuais como Chus
Pato, Ana Romani, Lupe Gó-
mez ou María do Cebreiro. En
canto á relación de Galiza con
outros pobos peninsulares, boa
parte dos relatorios xiraron
arredor das traducións –en es-
pecial promovidos polo grupo
de investigación dirixido por
Elías Torres– aínda que tamén
se analizaron outros aspectos
como pode ser a comparación
da división territorial entre o
caso galego e o catalán. Unha

mesa redonda lembrou a figura
do que fora presidente da Aso-
ciación, Xoán González Mi-
llán e nela o profesor Víctor
Fuentes achegou aos partici-
pantes o seu último artigo, pu-
blicado na revista Letras Pe-
ninsulares que dedica o núme-
ro ao investigador galego.

“A avaliación é moi positi-
va xa que o encontro foi de
grande intensidade e os partici-
pantes mostraron unha enorme
vontade para poñer en común
as súas investigacións. O con-
greso non pasou desapercibido
en Barcelona e serviu, como
era o obxectivo, para dar visi-
bilidade aos estudios e a inves-
tigación galega na cidade” di
Helena González, que se gaba
da alta e cualificada partici-
pación de estudiosos cataláns
no congreso como é o caso de
Sola ou Martínez Gil.

Se o congreso de Bahia se-
rá o primeiro que se desenvol-
va nunha universidade do mun-
do lusófono, o de Barcelona foi
tamén o único ata o momento
que tivo lugar nun centro da
Península, á súa vez a Univer-
sidade con máis presencia de
estudios arredor da nosa cultu-
ra despois das galegas.♦

Nº 1.085

Do 5 ao 11 de xuño de 2003

Ano XXVI
A Frouseira

Luisito
Harguindey
XERARDO PARDO DE VERA

Na Compostela da miña
infancia había un don
Luís Harguindey e un

Luisito Harguindey. Eran
fortes, cousa de familia, e
tiñan a face inocultábel dos
homes bós de nacencia. Don
Luís sabíao todo do corazón
(seguramente tamén o
porqué do vigor da miña vís-
cera enriba dunha bicicleta e
a debilidade ante as nenas
paseantes da Praza do
Toural) e o Luisiño había sa-
belo coa xa familiar carreira
de Mediciña, algo choveu xa,
choiva mansa e morna de
Santiago ao ritmo das pasea-
tas de Otero Pedrayo, de Va-
lle-Inclán, de Carlos Maside.
Choiva catadora de
Cunqueiro, de Castroviejo,
de Vilafínez, arrolada pola
Berenguela que ecoaba nas
Nonas do cardeal Quiroga ou
nas madrugadas das
monxiñas evanescentes de
San Paio. Andaba eu estrean-
do bacharelato e admirando
ao Luís, dianteiro da equipa
de futbol do Colexio
Minerva/Peleteiro, que
naquela época de galaicos
peterecos cursaba nun grupo
de estranos corpos lanzais: o
irmán Che Harguindey, Bei-
ras, os Balboa, os Saavedra,
os Baltar... Luisito era, xa o
dixen, un home xeneroso,
moi dado á broma con
retranca e cunha singular
disponibilidade que, natural-
mente, había levalo tempo
adiante, amicado cuns políti-
cos cuasi profesionais
(Martín Villa, Ortí Bordás,
Rosón, Meilán...), a un
sempre decoroso ton de
atracción-odio coa política
“práctica”, conflito ben com-
prensíbel nun médico
cristián que nunca quixo
abandoar a súa vocación
agarimosamente sanadora.
Aquel compostelán rexo (a
señeira Corticela garda o
alento dos seus antergos),
“crack” do Minerva, do uni-
versitario Clube Arenal, pre-
sidente da Tuna do 59 coa
belida -¡ai!- Ana Esmeralda
en “A Casa da Troya”, orga-
nizador puxante duns difíceis
“Xogos Frorais” en galego e
castelán nos que frolecían
verbas atlánticas de García
Bodaño, de López Casanova,
coido que de Franco Grande
e Méndez Ferrín, de Mouru-
llo... Aquel compostelán
namorado da súa terra que
sacou o xenio fronte ao xene-
ral Armada do 23-F,
subsecretario que era do
Interior por petición do seu
vello amigo Juan José Rosón.
Aquel compostelán, meu
honroso cuñado, finou hai
uns días. A ministra de Sani-
dade tentou explicarlle –¡a
el!– que non podía autorizar
o “bio-bac” que tanto ben lle
facía. Mais esa é unha escura
historia que xa contarei.♦♦

O Congreso de Estudios Galegos
celebrarase por vez primeira na lusofonía
A universidade de Bahia acollerá o encontro en 2006

A.N.T.
Con A volta do parafuso de
Henry James, Roberto Cordo-
vani engade unha muller máis
ao seu xa amplo elenco de in-
terpretacións femininas. A
protagonista da obra de James
súmase á Bela Otero e a Auro-
ra Rodríguez das obras de Mar-
ga do Val nos tres papeis que o
actor e director representa nas
obras que soben a escena no
programa especial dos días 3, 5
e 6 de xuño promovido pola
Concellería da Muller de Vigo. 

Roberto Cordovani relacio-
na as tres mulleres que leva a
escena nestes días en Vigo por-
que son, ao seu ver, “mulleres
que se poderían chamar malas
segundo a forma común de fa-
lar, perturbadas pola relixiosi-
dade ou a represións sexual”. A
volta do parafuso é a primeira
inmersión de Arte Livre do
Brasil, a compañía de Cordo-
vani, no teatro de suspense,
nunha obra que, segundo o di-
rector, “xoga coas palabras e
cunha delicadeza case mórbida
con tema como o erotismo e a
pedofilia. Os personaxes teñen
o poder de distorsionar nesa at-
mosfera que recrea a Inglaterra
da época cunha presencia dos

fantasmas persoais da protago-
nista”

Para o director, esta é, co-
mo Aurora ou Carolina unha
“muller forte pero coa forza da
fraxilidade o que acaba sendo
paradóxico pero real. En certa
medida é a oposta a Aurora Ro-
dríguez, que determina matar a
súa filla. Neste caso a muller é
temerosa diante dun mundo
ameazante, móvese a medio
camiño entre un conto de terror
e de amor”. Despois de levar a
escena mulleres míticas como
Greta Garbo, Isadora ou Evita,
Roberto Cordovani meteuse no
papel de Carolina Otero e Au-
rora Rodríguez, dúas galegas
que atopou nas obras de Marga
do Val e que ten aínda en car-
tel. O día 3 de xuño o actor bra-
sileiro afincado en Mondariz
meteuse nun novo papel na es-
trea desta obra de Henry James
que comeza agora a circular
por distintos teatros de Galiza. 

As próximas citas da com-
pañía Arte Libre do Brasil es-
tán en Ourense, a Cañiza e Por-
to, onde participará no I Con-
greso de Mulleres Más organi-
zado pola Universidade Fer-
nando Pessoa para os días 25,
26 e 27 de xuño.♦

C.V.
A asemblea da Asociación Internacional de Estudios Gale-
gos decidiu que o próximo congreso da entidade se celebra-
rá na Universidade de Bahia. A reunión tivo lugar no mar-
co do VII Congreso de Estudios Galegos que se desenvolveu
dos días 28 a 31 de maio en Barcelona no que tamén se esco-
lleu unha nova xunta directiva presidida por Basilio Losada. 

Roberto Cordovani
leva a Vigo tres das súas mulleres de teatro
Estrea A volta do parafuso de Henry James

Roberto Cordovani interpretando a Isadora Duncan.



Catro fotografías dunha viaxe e un par
de notas son o motor de arranque dun-
ha obra escrita integramente en galego,
producida pola compañía Belmonte coa
colaboración da compañía portuguesa
Trigo Limpo, en pouco máis de tres me-
ses, que se estreará en Compostela o 6
de xuño, na sala Nasa. 

Trátase do primeiro espectáculo de
Galiza no que conflúen catro autores,
Carlos Santiago, Manuel Cortés, An-
xo Burgos e Marcos Carballido
(PTT). “Cunha fotografía e quince mi-
nutos para cada autor” Belmonte conse-
guiu catro textos sen relación entre si, que
se foron mesturando posteriormente bai-
xo o labor de dramaturxia de Carlos
Santiago. O resultado é unha viaxe a
través do tempo e a través da relación
persoal dos protagonistas, “unha obra
patafísica e surrealista”, como a define o
propio director Carlos Santiago.

Con elementos satíricos e fantásticos,
Sidecar apela á atención do público, “á
súa intelixencia”. Belmonte esquece a
cuarta parede e presenta un espectáculo
“en constante cambio, con accidentes, mu-

danzas e moita tensión”, “un barullo de
imaxes limpas e plásticas con moita histo-
ria detrás” que provoca que o espectador
saia do teatro “recompoñendo a obra na
cabeza”. “Ten o seu punto de sátira políti-
ca e social –indica Carlos Santiago-, pe-
ro sobre todo, Sidecar é unha crítica vital”.

Cun vestiario atemporal, que po-
de recordar en ocasións a estética dos
cincuenta, unha maquillaxe de cómic
e unha escenografía baseada no códi-
go de circulación, os actores dan en
definir a obra como “teatro manga”,
na que o sidecar, sempre presente, en-
cerra a metáfora máis profunda.

Como se dunha comedia america-
na clásica se tratase, a ambientación
musical non precisa instrumentos para
mergullar o espectador dentro da viaxe,
como o terceiro pasaxeiro do sidecar.
Francisco Pérez preferiu a música vo-
cal, para a composición da parte musi-
cal, elemento que funciona, en palabras
de Borja Fernández, “como un peque-
no texto, como a liña argumental”. 

Un sidecar, unha parella e unha
viaxe a ningunha parte. Belmonte pre-
senta unha aventura sen destino, sen
trama lineal a través da engrenaxe có-
mica da vida mesma. 

Aposta pola producción propia

Formada en 1999, cunha obra longa e
moitas de actuacións en escenarios e ba-
res, a compañía Belmonte reivindica en
todos os seus espectáculos a “autoproduc-
ción” para superar a situación de hostili-
dade no ámbito teatral que teñen que vivir
as novas compañías de teatro. “Apostan
por coller a tixola polo mango –sinala
Carlos Santiago- e producen os seus
propios espectáculos botando man de xen-
te da cultura, de persoas que entenden o
proxecto e que se implican, en ocasións de
xeito desinteresado. Demostran que se

poden facer moitas cousas sen axuda ins-
titucional”. Sidecar inscríbese nesta mes-
ma liña de producción privada. Para esta
ocasión, Belmonte contou coa axuda da
compañía portuguesa Trigo Limpo. “Ti-
ñamos pensado adicar un ano para rema-
tar a obra, pero contamos co apoio loxís-
tico dos portugueses, que aquí non tiña-
mos, e nun par de meses conseguimos es-
trear en Portugal”, explica Borja Fer-
nández. “Non temos subvención de nin-
gún tipo, porque para que chas dean pri-
meiro tes que pagar e nós non temos car-
tos. Somos unha compañía nova, pero
con moitos espectáculos internacionais ás
costas, o que non entendo é que nos saian
máis actuacións fóra que na Galiza. É al-
go que nos indigna porque queremos tra-
ballar no país”, engade. 

“O publico portugués percibiu per-
fectamente o galego e gustou da obra
–sinala Carlos Santiago–. Nun contex-
to onde as pequenas compañías non dis-
poñen de salas para dar a coñecer os seus
espectáculos e contan con poucas axudas
económicas o país veciño pode ser unha
boa saída para o teatro galego”.♦Nº 1.085 ● Do 5 ao 11 de xuño de 2003 ● Ano XXVI

MAR BARROS

Unha parella de clowns vese inmersa nunha viaxe a ningún lugar en sidecar, na que xorden obs-
táculos, tensión, metamorfose, contacto, incomunicación. A compañía Belmonte presenta así Si-
decar, o pretexto perfecto para reflexionar sobre o sentido da vida en clave de sátira e fantasía. 

SIDECAR
SIDECAR Unha parella e

unha viaxe a ningures



Despois de expoñer Os meniños
da guerrae As sombras no ara-
me, Lois Corvera sorprende cun-
ha nova mostra que busca a refle-
xión dun público cada vez máis
afeito á manipulación xenética.
Sen esquecer a preocupación pola
realidade que nos rodea, unha das
constantes da súa obra, o artista
presenta Ciencia e traizón, co ob-
xectivo de crear un “ensaio plásti-
co” sobre a manipulación da na-
tureza en mans da humanidade.

“Non podo facer unha formula-
ción ética nin teórica –sinala Lois

Corvera- porque non son nin filóso-
fo nin científico. Non critico, só ex-
poño a realidade que me preocupa
dende un punto de vista artístico”.

O “percorrido ensaístico”
arranca coa obra Homo Sapiens,
unha alfombra de pel de oso cun
cranio humano por cabeza, “por-
que agora nós temos a primacía,
pero as cousas poderían mudar”.
Lanza así a primeira advertencia
sobre o controvertido eido da in-
vestigación xenética, ás veces ao
abeiro do progreso referido á sa-
úde e á vida, pero outras con fins

comerciais e globalizadores que
trastornan o equilibrio natural e a
biodiversidade do planeta. Canas
de bambú con ollos expectantes,
homes e mulleres de feluxe, fo-
llas e flores con peles de animais,
ovos con colas de furóns, nature-
za cortada pola acción humana e
posteriormente cosida, a vida
contida en botes de laboratorio.
“Os propios fenómenos biolóxi-
cos producen a mestura e, en oca-
sións dan como resultados mons-
tros, como o porquiño con dúas
cabezas da exposición, a manipu-
lación xa existe, así que o home
debe ter coidado co que fai”.

Escultura, pintura, fotografía.
En Ciencia e traizónLois Corve-
ra  aposta por unha liña decidida-
mente conceptual, mesturando as
influencias do post-impresionis-

mo, cun toque kitsch e elementos
propios da tendencia popeira.
“Só como testemuña” o creador
elabora un discurso que “deixa
aberto” para que o espectador ti-
re as súas propias conclusións.

Ademais das obras do propio
autor, a exposición complétase
cos textos de Manuel Forcadela,
Francisco Sampedro e Xosé Ma-
ría Álvarez Cáccamo que contex-
tualizan a mostra. “Quen non es-
texa disposto a tomar partido a fa-
vor da razón –escribe Cáccamo-,
na banda dos mestizos agredidos,
a adoptar postura de alerta fronte
toda tentativa de manipulación
xenéticas das conciencias, poderá
identificar o seu retrato na estúpi-
da anatomía do monicreque, es-
pecie en evolución cara o destino
de alfombra disecada”.♦

Nº 1.085 ● Do 5 ao 11 de xuño de 2003 ● Ano XXVI

Nélida,
Sophia,
as palabras e
máis elas

MARGA ROMERO

Na casa das palabras non
existen as mulleres con
oficio. El está na foto.

Acusado do intento de
violación dunha muller
portuguesa. Alega na súa defen-
sa que bebeu dez cervexas e
cinco cubatas e que confundiu á
vítima cunha puta. A palabra
contén o obxecto para ser agre-
dido, posuído e sen valor. Esta
vez ela ía en bata e el tentou ti-
rarlle o pantalón do pixama. E
alguén preguntará que se lle
perdía a esta muller fóra da casa
preto das catro da mañá. En Vi-
go. Un home arréalle a súa mu-
ller cun bate de béisbol. El pare-
cía boa persoa. En Ourense.
Unha muller de 33 anos é agre-
dida e levada polo cabelo a ras-
tro polo seu “compañeiro senti-
mental”. En Pontevedra. Neste
2003 preto de cincuenta mulle-
res faleceron a causa de malos
tratos, de violencia de xénero.
As que se contan con palabras.
No estado español. Mentres un
presidente do goberno segue a
dicir que todos sabemos que
Sadam ten armas de destrución
masiva, mentres un goberno e
un coro de intelectuais entoa a
canción da democracia e da loi-
ta contra o terrorismo. A palabra
democracia paira no ar e sofre
duros cambios semánticos. Elas
denuncian, temen e saben que
van pagar coa vida. A lei non
contén palabras contra os agre-
sores e asasinos. Mentres non
hai sangue semella que non hai
probas. E é por cousas como es-
tas polas que unha violación
oral semella que non é
violación. Cómpre non deixar
pegada e o crime non se ve.
Elas transitan dende o anonima-
to do sufrimento ata a noticia do
xornal, ata as iniciais do nome
de mortas. É a veciña que vive
con ese home que parece boa
persoa. Elas, moitas veces,
escravas e reas nesas casas con
luces de neon que van parindo
as estradas cada vez máis. E
non se ven. Eles están alí, cos
seus coches e coas súas
matrículas, cos seus nomes, pa-
gadores e tratantes de escravas.
E non se queren ver. A escravi-
tude aínda non foi abolida.
Palabras. E esta barbarie doe e
fire, agrede tanto que eclipsa o
recoñecemento das palabras de
Nélida Piñón, primeira muller e
primeira autora en lingua portu-
guesa que recibe o Premio
Internacional Menéndez Pelayo,
e  embaza a alegría polo valor
que se lle dá á vida das palabras
de Sophia de Mello Breyner,
Premio Reina Sofia de Poesía.
A literatura non é inocente tam-
pouco para as construtoras da
República dos soñose Dos no-
mes das coisas. E na casa das
palabras elas, as mulleres, non
teñen oficio. En Vigo.♦

GONZALO

E O PORCO DE DÚAS CABEZAS
MAR BARROS

Baixo o título Ciencia e traizón, Lois Corvera somerxese dende a arte no mundo da
manipulación xenética, suscitando o debate no público. Despois de clausurarse na
Casa das Artes de Vigo o 1 de xuño, a mostra exporase en Portugal e Valencia.

CORVERA

Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS



Caixa de furgón con paneis late-
rais de propaganda alumeados, un
cinceiro que avisa ao camareiro
cando está cheo, un sistema de
filtrado de augas residuais, un im-
pulsor de rodas de avión, unha
central eléctrica flotante. Peque-
nos inventos máis ou menos úti-
les, ás veces irrisorios pero sem-
pre enxeñosos, que tentan mello-
rar o rendemento enerxético, faci-
litar o traballo rutineiro das perso-
as e solucionar algúns dos proble-
mas que esnaquizan a natureza e
a saúde. Simplemente iso.

“O de inventar é un hobby”
explica Pedro Kessel Sardiñas en-

tre o rebumbio de xente que non
se quixo perder o medio centenar
de aparellos novidosos presenta-
dos en Imaxinaria, a primeira fei-
ra internacional de inventos e in-
novación tecnolóxica de Vilagar-
cía. “Todos temos unha profesión,
a parte, que nos dá de comer. Ten
que gustarche, porque rouba moi-
to tempo”. E engade “somos xen-
te normal, imos traballar e ao re-
gresar a casa maquinamos e pro-
bamos chismes. As vidas excén-
tricas e bohemias xa son só as dos
artistas”. Sen embargo, aínda con-
servan algo que nos chama a aten-
ción aos menos mañosos, quizais

esa capacidade de atopar solu-
cións “sinxelas e ocorrentes”, co-
mo eles mesmos indican.

Pero ademais de enxeño e
tempo, ser inventor require, sobre
todo, cartos. Primeiro, para mer-
car os materiais para a elabora-
ción de moitas maquetas que logo
se rexeitan ou non funcionan e lo-
go para comprar a patente. Por ese
motivo, “tan só o 3% dos inventos
chegan a patentarse no Estado”,
segundo indica Pedro Kessel. 

Os listiños da clase

“Ás veces temos que aturar as

bromas na aula, pero os compa-
ñeiros non nos vén como os ra-
ros”, comenta Xulio Pinto, un dos
gañadores dos premios Galicia
Innovación, entregados en Imaxi-
naria Júnior. Teñen entre dezaseis
e dezaoito anos, son rapaces in-
quedos que non se conforman co
que ven ao seu redor. Para pre-
miar as súas creacións a Xunta
convocou este concurso o ano pa-
sado por primeira vez. “Escoitan-
do o pitido do semáforo” Vanesa
Fernández ideou un caxato para
cegos que vibra cando o semáfo-
ro está en verde. Foi o primeiro
premio deste certame.♦
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Bieito Iglesias
‘Recibir
o Murguíapode
darlle proxección
ao debate
da eutanasia’

A.N.T.
O concello de Arteixo vén de
concederlle o Premio Mur-
guía polo seu relato Comen-
tario ao Apocalipse, compar-
tido con Paula San Vicente
por As idades dela. ¿Que sig-
nifica recibir este galardón?

Por un lado non desdeño
a dotación económica do
premio, porque para os po-
bres os cartos sempre son
benvidos, e por outro, aínda
que non me fai tanta ilusión
como o primeiro que me ou-
torgaron, gústame que reco-
ñezan o meu labor, porque
os autores sempre pecamos
de orgullo e vaidade. 

Nos últimos anos leva
escritos moitos contos que
publicou en libros colecti-
vos e revistas, pero presen-
ta a concurso Comentario
ao Apocalipse, ¿cal é o eixo
central do relato? 

Baséase no conflicto da
eutanasia, pero na trama mes-
túranse outros temas secun-
darios. Son as reflexión de
Adriano, o protagonista, nos
últimos momentos da súa vi-
da antes de que chegue o per-
soal que se encargará da súa
morte asistida. É a película
que pasa ante os ollos antes
do pasamento. Téntase reflec-
tir, que mesmo en condicións
extremas, as persoas teñen
unha vida interior, que aínda
que con certa distancia, están
no mundo e que ás veces pro-
dúcese unha contradicción
entre o que un pensa que é e a
imaxe real que proxecta.

¿Por que escolle este
conto?

Porque penso que contri-
búe cunha visión diferente
sobre un tema que no mo-
mento de enviar o relato pa-
ra o premio estaba de actua-
lidade. Pero aínda segue no
candeeiro, aquí temos o caso
de Ramón Sampedro. Coido
que a publicación do relato a
raíz do premio, pode reabrir
todo ese debate público.

¿Ten pensado compilar
todos os seu relatos e pu-
blicalos nun só libro?

Despois de publicar nos
noventa dous libros, tiña
medo de aburrir ao lector.
Durante estes anos fun escri-
bindo e acumulando relatos
que espero publicar no Na-
dal, pero de momento aínda
non teño nada asinado. ♦

Dádeme un problema,
que vos darei un invento

MAR BARROS

¿Están guillados ou son xenios incomprendidos? ¿Crean aparellos revolucionarios ou simples ferranchos
de feira? Os inventores nada teñen que ver co que nos venden os ianquis nos filmes. Xa non queren via-
xar ao futuro, simplemente confórmanse con trebellar solucións enxeñosas para problemas cotiás.

Prende a luz que hai fume
Dende Shangai, ao máis estilo Teletenda, con
discurso soporífero e demostración espectacular,
a empresa Europe Ion, expuxo a lámpada iónica.
A diferencia con respecto a unha bombilla nor-
mal está nunha serie de peliños na parte superior,
que como asegura a “presentadora” do invento
“limpan o aire de fumes, de ácaros, de po e de
malos cheiros, como unha fervenza no medio
ambiente”. A pesar do exotismo do invento,
“indicado para discotecas ou fábricas”, a lám-
pada aínda está sen comercializar no Estado.♦

Cervexa ecolóxica 
Adeus CO2. O gas que lle dá de comer a Carlos
Criado García, propietario dunha empresa de
extintores, non lle parece adecuado para o con-
sumo. “A cervexa con CO2, como actualmente
se comercializa é un ácido que, como a Coca
Cola, pode desoxidar parafusos. Se se utiliza
nas depuradoras, para soldar e para os extinto-
res, que fará no organismo”. Por iso quítalle o
gas e extrae a cervexa do barril mediante un sis-
tema de absorción por baleiro. Polo momento,
Estrella Galicia, xa está interesada no invento.♦

Chapapoteira
O Prestigeagudizalle o enxeño. En Imaxina-
ria presentáronse tres creacións relacionadas,
unha delas é a Chapapoteira, que interesa xa
a Petróleos Mexicanos. “Despois de ir a Fis-
terra e velo como se caese unha bomba nuclear”
o pontevedrés Luís Ríos Carballal ideou “un
sistema moi sinxelo de mecanizar o traba-
llo”. Consiste nun catamarán con aspas vira-
doiras que vai recollendo o fuel ao avanzar.
“Non quero que me chamen tolo, pero colle
bastante mais de mil toneladas de fuel ao día”.♦

Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

Bolso con alarma
As horas punta no autobús e os lugares ateiga-
dos de xente deixan de ser os mellores sitios pa-
ra que fagan o agosto “os amantes do alleo”, se-
gundo Pedro Kessel Sardiñas. Este enxeñeiro
electrónico ideou un sistema de alarma para
bolsos, baseado nun circuíto de infravermellos,
que se activa ao introducir a man no interior, a
non ser que saibas desactivala. “A técnica é mi-
ña, o bolso collinllo á miña muller, pero só
prestado”, explica. “Non protexe do tirón, só
advirte. Se cho rouban hai que resignarse”.♦

De residuo a tixolo
Preocupado pola acumulación dos residuos das
centrais térmicas que empregan carbón para xe-
rar enerxía eléctrica Joan María Neira Pous, veu
no refugallo un dos mellores materiais para a
construción. ¿Que facer coas 400 toneladas de
desperdicios que diariamente produce a empresa
na que traballa? Despois de varios anos de en-
saios, o resultado é “un material máis resistente
e menos pesado que o tradicional”, como el in-
dica, “que en breve estará comercializándose,
sen necesidade de abrir novas canteiras”.♦

Para as análises de ouriño
No terreo da sanidade, a empresa catalana de
plásticos Rigaplast, creou, xunto cun equipo
sanitario, unha bolsa, aparentemente máxica,
sen ningún tipo de cerre que non permite o es-
cape de líquido. “é case imposíbel que saia a
auga e non desprende malos cheiros. Despois
de tres patentes e moita investigación demos
coa bolsa definitiva” indica Artur Angelergues.
“Máis do 90% dos enquisados no Hospital Uni-
versitario, están a favor do cambio do bote ríxi-
do para as análises de ouriño, pola nosa bolsa”.♦



Nº 1.085 ● Do 5 ao 11 de xuño de 2003 ● Ano XXVI

Falar do Championship Ma-
nager no mundo dos video-
xogos é descubrir a capaci-
dade do sector para se repro-
ducir comercialmente a pesar
do proceso de concentración
dos produtores. É falar ta-
mén do poder de convocato-
ria da internet para servir de
canle de comunicación privi-
lexiada na publicidade dun tí-
tulo. E por último, serve para
confirmar que por riba do po-
der gráfico, o que nos engan-
cha a un xogo é a sintonía
entre o que nos ofrece e o
que estamos buscando.

O novo Championship
Manager 4 (CM4) xa é un dos
xogos máis vendidos en Eu-
ropa. Para os non iniciados
na loxia secreta, este título
desenvolvido por Sigames
no Reino Unido e distribuído
por Eidos , hai que dicir que
é o simulador de xestión fut-
bolística máis importante do
mundo. Os seus moitos
anos de experiencia conver-
teron o CM4 nun potente
mundo virtual no que o xo-
gador se converte nun ades-
trador real, en calquera das
máis de trinta ligas estatais
presentes. Como responsá-
bel máximo dun club, temos
baixo a nosa man a fichaxe
de xogadores, a xestión dos

equipos filiais e xuvenís, o
adestramento, as tácticas
que se deben empregar en
cada partido, a relación cos
medios de comunicación e a
supervisión do xogo en cada
partido. O obxectivo, cum-
prir as expectativas da direc-
tiva e dos siareiros para
manter o posto e gañar pres-
tixio de cara a fichar polos
mellores equipos do mundo
ou incluso a nosa selección
preferida.

O CM4, a pesar de non po-
suír gran publicidade e demo-

rar máis de catro meses a súa
data de saída ao mercado,
conseguiu mobilizar a súa tro-
pa de siareiros. Sigames tivo
que editar finalmente un pro-
duto inacabado, con múltiples
eivas que se van solucionan-
do aos poucos gracias aos
parches distribuídos libre-
mente pola rede (www.siga-
mes.com, www.cmspain.net
ou www.cmportugal.com son
moi boas páxinas nas que se
informar de todo o vinculado
co programa). Mais as compli-
cacións son normais se se

atende a que a compañía só
ten 20 traballadores.

O misterio das cifras

O máis curioso do éxito do tí-
tulo é a súa particular manei-
ra gráfica. Non se atopa no
CM4 o aspecto tridimensional
do Fifa 2003 , máis ben panta-
llas cheas de estatísticas, ba-
ses de datos, cifras, nomes e
clasificacións que se fan in-
soportábeis para os que non
estean moi imbuídos no mun-
do do fútbol. Nin sequera ser-
ve ser siareiro, hai que ser se-
guidor fiel do mundo do ba-
lompé internacional.

A gran novidade desta
edición, á parte da mellora
do mercado de fichaxes e o
maior caudal de futbolistas
dispoñíbeis –cunha gran
canteira mercé ás categorías
inferiores– é o visionado dos
partidos. En realidade asisti-
mos ao xogo de xeito esque-
mático, con pequenas chapi-
ñas que se moven nun cam-
po verde. O máis interesante
deste sistema é que o motor
gráfico aplica as tácticas que
nós decidíramos, polo que o
funcionamento do equipo
non ten tanto a ver co azar
como coa nosa pericia desde
o banco. ♦♦

O novo tesouro
da loxia secreta do Championship Manager

Soños Eléctricos César Lorenzo

Meu Santo, Miña Santiña                   francisco a. Vidal

Cando os persas invadiron a ci-
dade mesopotámica de Nisibina
(actual Nusaybin), no ano 363,
Efrén e outros habitantes do lu-
gar exiliáronse en Edesa, ao nor-
te de Mesopotamia, onde o cris-
tianismo estaba instalado desde
o século primeiro, e desde alí
procuraban exercer unha oposi-
ción propagandística, para pro-
vocar, a un tempo, o desgaste do
invasor e o ánimo dos exiliados. 

Pero os persas, que tamén ne-
cesitaban dos invadidos para ase-
gurar o seu dominio na zona, tiñan
máis éxito ca eles. Organizaban
festas con poetas, músicos, conta-
dores de contos e actores que, ao
tempo que divertían, soltaban as
súas consignas e mensaxes políti-
cas, atraendo ao público local, que
entraba a un espectáculo e saía
dándolle vivas ao invasor. 

Efrén,que fora director da es-
cola de canto da súa cidade natal,
observou a táctica do inimigo, es-
tudiouna a fondo e afanouse no
contraataque usando a mesma arti-
maña coas armas que mellor coñe-
cía: a poesía e a música, sacoulle
traxedia á situación dos refuxiados
e introduciu notas de humor e es-
peranza nos poemas que recitaba
ou nas cancións que cantaba. Bus-
cou un medio para facer chegar a
súa obra aos paisanos e, facendo

causa común co cristianismo, ex-
puxo o seu discurso como orna-
mento dos actos relixiosos. A par-
tir dese instante, as asembleas de
refuxiados trasladáronse ás igre-
xas, comezaron a ser máis nume-
rosas e os exiliados viron a vida
cuns ollos máis esperanzados. 

Conta o propio Efrén que,
nun principio, non lle daba maior
importancia á relixión, e só se
decatou da importancia desta nos
momentos de crise e sufrimento,
en que a Fe foi capaz de unir a
todos baixo un mesmo estandar-
te e serviu como nexo de unión
entre o grupo de exiliados.

Tamén nos conta Efrén, nun
acto de presuntuosidade, que xa
presumía o seu éxito, desde o día
que soñou con que, da súa lin-
gua, nacían uns bacelos que se
estendían por todo o mundo le-
vando o seu froito ás máis diver-
sas xentes, que o gorentaban con
fruición. E de feito, as súas com-
posicións poéticas e musicais,
moi axiña foron adaptadas por
outras comunidades relixiosas e
aínda se cantan hoxe. 

O seu exemplo estendeuse e
comezaron a aparecer os grupos
musicais nas parroquias, para in-
troducir no ritual os seus himnos
e cantos, como unha maneira
máis de lle dar amenidade á li-

turxia, facéndoa, ao mesmo tem-
po máis atractiva. (Sen contar co
grande número de público que
desta maneira convocaban). 

Consciente da importancia
que a súa obra tiña, de vez en
cando retirábase á soidade dun
refuxio nas montañas, na procu-
ra de inspiración, e cando volvía
con novos temas era todo un
acontecemento. A xente acudía
en masa aos oficios relixiosos en
que se estreaban as súas compo-
sicións, adquirindo tal populari-
dade entre os paisanos, que o
bispo de Edesa nomeouno direc-
tor da escola de canto da cidade,
para que a súa técnica compositi-
va fose aprendida polos novos
poetas, músicos e cantautores. 

Mesmo cando lle tocaba falar
en público, poñía tal paixón no
que dicía, que os paisanos rían ou
choraban como se estivesen vivin-
do en primeira liña o por el narra-
do; e os opositores ao cristianismo
queixábanse de que os seus tem-
plos estaban perdendo adeptos,
porque o espectáculo dos coros de
Efrén, inundando de sonoridade
os templos da cristiandade, atraía
novos devotos, restáballe público
á competencia e aumentaba o po-
der político dos cristiáns. 

E así, por medio da palabra es-
crita e falada, da poesía e da mú-

sica, Efrén, que a pesar de todo
morrerá no exilio, fíxose respectar
pola autoridade de Odesa, ata tal
extremo que o seu criterio sempre
se tiña en conta como a opinión da
sensatez, da inspiración e da fra-
ternidade; ata tal punto que, nos
momentos de grande carestía e es-
caseza de produtos de primeira
necesidade, cando o pobo amea-
zaba con revoltas, folgas e mani-
festacións, Efrén servía de media-
dor entre os distintos grupos so-
ciais, para que os menos favoreci-
dos pola fortuna puidesen acadar
o imprescindíbel e se calmasen. 

Tamén para casos de epidemia
e desgracias xeofísicas ou climáti-
cas, tiña organizado un grupo de
socorristas e enfermeiros dispos-
tos ao servicio dos máis necesita-
dos. E os paisanos, que empeza-
ron aplaudindo ao cantautor aca-
baron amando ao benfeitor. 

Cando morreu, un nove de
xuño do ano 373, deixou no cora-
zón dos paisanos grandes mostras
de aprecio, e nas librerías ecle-
siásticas unha boa cantidade de
obra escrita formada por homilí-
as, comentarios ás Escrituras, tra-
tados de teoloxía e varios cantos,
dos que se conservan 77 himnos;
obra que lle vale para ser conside-
rado por algúns haxiógrafos co-
mo un dos doutores da Igrexa.♦

Santo Efrén, inspirado e aplaudido cantautor

O voto e
o garamelo
LUÍSA VILLALTA

Estamos entrampados nun
mundo que non nos
gosta. Falo por min e,

creo, polos/as nacionalistas en
xeral. É así que podemos reci-
tar un remedo de “fomos
ficando sós”: o mundo, a
trampa e máis nós. O garame-
lo: esa armadilla para caíren
os paxaros que non por iso
deixan de cantar... con tal de
que o fagan dentro. No libro
de Avilés A frauta e o
garamelo, os paxaros fican
enredados nos poemas, e así
menos mal, porque o paxaro
real saiu voando mentres o
seu canto ficou aí para a eter-
nidade. Mais onde nós,
nacionalistas, temos de medir-
nos é no sistema, isto é, na
maneira en que o diñeiro pro-
duce diñeiro e o poder produ-
ce poder. E o sistema, se non
somos quen de atallalo, é o
noso garamelo. Podemos can-
tar forte e ben, pero non voar
nen sequer para procurar
alimento de noso para nós e
as nosas crías. A galeguice é
especie afeita á cautividade.
Ave doméstica, recoñece entre
millenta a voce do amo, a de
quen dá de comer e limpa a
gaiola soprando apenas no al-
piste, que para o chapapote xa
virán voluntarios.

Quizá fósemos máis
felices aprendendo a apreciar
o que ten de positivo a aurea
mediocritas, a sabia e dourada
medianía louvada até por
Cicerón cando os enredos po-
líticos lle cortaron, tamén a el,
as asas: a vida do boi, mansa,
produtiva, sen arelas. O nirva-
na da sen-paixón. Om. A síla-
ba da vacuidade. A latencia
inmutábel. Galiza, nación
latente. Inspirar, espirar: om.
Pasou o día das eleizóns,
como pasou o día mundial sen
tabaco. Ao día seguinte as
cousas seguen igual.

Mais, velaí está. Iso é pre-
cisamente o que nos acontece,
o mesmo que a un bon núme-
ro de fumadores. Moitos, o
que se di moitos aseguran que
gostarían de deixar de fumar.
E dino con langor na mirada
procurando na área do soño un
utópico estado de pulmóns an-
cheados, sen toses nen
taquicardias ao cabo dunha ca-
rreiriña ao ar libre nunha
praia, poñamos, limpa tamén
do alcatrán insidioso, mentres
a man, instintiva e traidora, re-
mexe na sombra do peto á
procura dese eterno último pi-
tillo, sempre dominante na súa
rotineira indolencia. Dunha
maneira moi parecida, apesar
de iniciaren cura de desintoxi-
cación con Nunca Máis, o do-
mingo último de maio
fóiselles a moitos a man, trai-
zoeira ou masoquista, á
mesma papeleta de sempre.
De algo hai que morrer,
sentencian os que xa pouco
esperan da vida.♦

O sistema de visión 2-D é a principal novidade do CM4



XAN CARBALLA
Cúmprense cen anos do naci-
mento de Alexandre Bóveda
sen ningunha mención do go-
berno galego á súa figura, cla-
ve na reivindicación nacional
galega e verdadeiro pai do Es-
tatuto de Autonomía de 1936.
Bóveda segue a ser para moi-
tos un descoñecido e ainda se-
guen pendentes de coñecer
moitos dos seus escritos e as-
pectos fundamentais  do seu
traballo organizativo, por
exemplo como criador da Cai-
xa de Aforros de Pontevedra.

Alexandre Bóveda estaba cha-
mado a ser presidente de Gali-
cia. Esta ucronía é admitida por
moitos historiadores dado o seu
relevante papel protagonista na
elaboración e plebiscito do Es-
tatuto de Autonomía de 1936.
Daquela era o verdadeiro motor
do Partido Galeguista, un grupo
minoritario pero en ascenso no
que a figura de Castelao sobran-
cea pero non pode opacar que
Bóveda era o grande organiza-
dor e o cerebro económico.

Coñecemos a vida de Bóve-
da mercé a dúas biografías fun-
damentais. A máis difundida é a
do seu cuñado, Xerardo Álvarez
Gallego, xornalista de prosa ful-
gurante que viviu a carón do
protagonista moitos dos aconte-
cementos que narra. Vida, pai-
xón e morte de Alexandre Bóve-
da, foi un libro que circulou
clandestinamente no franquis-
mo, igual que o fixo o Sempre
en Galiza, de Castelao. A prosa
xornalística de grande alento de
Álvarez Gallego achegou a hu-
manidade de Bóveda a moitos
nacionalistas e fixo del unha fi-
gura querida especialmente,
máxime polo dramático aconte-
cer da súa detención e fusila-
mento en 1936.

A outra biografía é a escrita
por Xosé María Álvarez  Bláz-
quez,encargada polo Banco do
Noroeste, para despois ser al-
macenada sen distribución, un-
ha censura que só finalizou can-
do nos anos 80 volveu ser publi-
cada. A entidade non se atreveu
coa figura de Bóveda porque
daba soporte teórico e humano a
un nacionalismo galego precisa-
do de referentes despois dunha
longa noite de pedra chea de
exiliados en América que ape-
nas puideron ter relación co pa-
ís, océano por medio.

Un titán organizativo

Nacido en Ourense, no seo dun-
ha familia traballadora, coñece-
mos as primeiras actividades de
Alexandre Bóveda ligadas ao
fútbol ourensán. Alí amosou as
súas primeiras dotes organizati-
vas e comezou os seus estudos
de peritaxe mercantil e prepa-
rando oposicións. O seu primei-
ro traballo é na Delegación de
Facenda de Ourense e comezan
os seus contactos coa política

galega. Coñece a Risco e as sú-
as teorías sobre o nacionalismo
e no xornal La Zarpaque dirixe
Basilio Álvarez publica o pri-
meiro artigo sobre o ferrocarríl
Ourense-Zamora, dunha intensa
laboura nos xornais que aínda
está pendente de ser agrupada e
dada a coñecer no seu contexto.

Con vintecatro anos gaña un-
ha praza como Xefe de Contabi-
lidade, e aínda que recibe tenta-
cións desde Madrid do Ministe-
rio de Facenda dirixido por Cal-
vo Sotelo, decide instalarse en
Galiza e chega a Pontevedra on-
de entra na Delegación de Fa-
cenda, e comeza un frenesí vital
que só é truncado pola morte
violenta polos militares subleva-
dos en 1936.

Coñece a Amalia Álvarez
Gallego na Coral Polifónica e
casa con ela o 20 de outubro de
1930. Tiveron cinco fillos e o
percorrido por eses anos é dunha
intensidade dificilmente resumí-
bel. Redactor do Estatuto de Au-
tonomía, fundador e secretario
de organización e secretario xe-
ral do Partido Galeguista, Direc-
tor Fundador da Caixa de Afo-
rros de Pontevedra, que pon a
funcionar en 1930...

Un galeguismo forte

O historiador Francisco Carba-
llo, autor dun pequeno ensaio
biográfico sobre Bóveda (Co-
lección Esencias-A Nosa Terra)
apontou sobre este periodo
“desde a súa fundación o PG
converteuse na preocupación
máxima de Bóveda. Unha acti-
vidade constante que tivo que
compaxinar co seu traballo pro-
fisional e unha vida familiar in-
tensa. Convértese, en frase de
Castelao, no “motor de explo-
sión” do Partido. Ata 1933 as
asambleas insistían no artella-
mento dunha organización de
minorías máis chegado a este
debate prevaleceu a opción de
Bóveda de criar un partido de
masas que, con esta redefini-
ción, pasou dos 700 afiliados
que o puxeran a andar a ter per-
to de tres milleiros en toda Ga-
liza e grupos en Madrid, Bue-
nos Aires e Barcelona”.

A actividade política para
aprobar un proxecto de Estatu-
to pivotou sobre a súa figura, e
del é o discurso final na Asam-
blea de Concellos, celebrada
en Compostela entre o 17 e o
19 de decembro de 1932. A súa

paixón venceu as reticencias e
destacaron as súas interven-
cións no aspecto económico e
na defensa da cooficialidade
do galego, idioma do que Ama-
lia Álvarez Gallego ten dado
testemuña que era un defensor
rexo.

A actividade política cus-
toulle o desterro a Cádiz ao
mesmo tempo que Castelao era
expulsado a Badajoz. Era o ano
1934 e o golpe foi moi forte pa-
ra os galeguistas. Ao regreso a
Pontevedra, o 19 de outubro de
1935, o turbillón de actividades
acelerouse. Axiña chegan as
eleccións, coa participación
dos galeguistas na Frente Po-
pular e despois a campaña ple-
biscitaria do Estatuto de Auto-
nomía. Foi aprobado abruma-
doramente o 28 de xuño de
1936, e Alexandre Bóveda pui-
do ser algún dos que levaran o
texto a Madrid e salvarse. Non
foi así. Os acontecementos pre-
cipitáronse e despois de de-
fender a legalidade democráti-
ca xunto ao gobernador civil e
outros políticos frentepopulis-
tas, foi sometido a un xuizo su-
marísimo e fusilado na mañá
do 17 de agosto de 1936.♦
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perdido
FRANCISCO CARBALLO

Xuño, o mes previo
ás colleitas. Os
campesiños

afiaban as fouces, agora
untan os tractores e as
seituradoras. Os
mariñeiros andan “ao
bonito”. Nas escolas
seguen as vellas
fórmulas dos exames.
Pasou a campaña das
municipais e deixou a
boca seca: “tempo
perdido”. 

As tecnoloxías
serven: déronlle aos
Presidentes o
instrumento de
desenfocar; de agachar
todas a expectativas e
cambialas ao seu favor.
Para eles seguer coa
crista de galos só hai
perigos de terrorismo, de
proxectos soberanistas.
Cantos de serea. A
oposición “picou o anzó”
e respostou con
“músicas” de ópera.
Lonxe quedaron o alento
dos labregos, dos
obreiros eventuais, dos
anciáns solitarios, dos
xoves sen emprego.
Unha campaña de
plataformas con moita
luz e sonido. 

¿Onde estivo a
análise das necesidades
dos concellos, da súa
autonomía? ¿Onde o
diálogo cos ointes, o
grolo de viño na taberna,
a man cos vecinos, a
humildade de quen
quere cambiar esta viaxe
sen saída de Galiza? Os
burócratas das curias só
saben montar o tinglado
da vella farsa en salas e
odeóns. 

O xuño que segue ao
“maio perdido”. Están a
intentar nas alturas de
Europa a primeira
constitución da UE.
Ocasión singular de
gañar ou perder. ¿Por
qué non se entrega a
todos os europeos os
borradores dese intento?
¿Queren furtar á
poboación un
coñecemento e unhas
decisións tan decisivas?.
¿Ou queren, como no 78,
dar o texto hermético a
votar a impulsos dos
líderes manipuladores?

Sería ominoso que
xuño do 2003 fora a
ocasión perdida. A ver
xornalistas. Abandonade
as vosas tertulias
insoportábeis, os vosos
espectáculos de lixo;
deixade de pontificar.
Investigade e dade a
coñecer a realidade. De
terrores, guerras e
chapapote xa estamos
enteirados. Compren
novas liñas de traballo.
Maio e xuño –de
momento– “tempo
perdido”. ♦♦

Alexandre Bóveda,
centenario dun líder nacionalista
Naceu en Ourense o 4 de xuño de 1903

Bóveda nunha pouco coñecida fotografía do ano 30.



ArAr teixoteixo
■ MÚSICA

MUTENROHI
Maio é o traballo que esta
banda de folc actual vai
presentar o sábado 14.

BaionaBaiona
■ CONFERENCIAS

XOSÉF.
ARMESTOFAGINAS
O venres 6 ás 20:30 h. vai
estar no hotel Bahía-Baiona
para concluír o ciclo de
charlas organizadas polo
Instituto de Estudios Miño-
ranos ao longo de todo o
ano. O que fora director do
Faro de Vigo, biógrafo de
Cunqueiro e director da
Universidade Popular de Vi-
go, será presentado por Mª
Xosé González Chamorro.

O BarO Barcoco
■ EXPOSICIÓNS

ÁRBORES
DOS NOSOS BOSQUES
Susana Domínguez e Ez-
quiel Martínez expoñen,
baixo este título, na sala Ju-
lián Trincado(Casa Grande
de Viloira), en horario de
19 a 21 h. de luns a venres.

CabanasCabanas
■ EXPOSICIÓNS

ESCOLASMUNICIPAIS
Ata o venres 6 estará, na Es-
cola Laica,unha mostra so-
bre as Escolas do concello.

CarballoCarballo
■ DANZA

ALENTO
Este xoves 5 o espectáculo de
baile con este título vai subir
ao escenario do Pazo da Cul-
turada man de Nova Galega
de Danza. O venres 6, Nats
Nenspresenta o espectáculo
Caixes. O sábado 7 a actua-
ción correrá a cargo do Ballet
de Carmen Roche, coa
montaxe Érase otra vez...

CastrCastro de Reio de Rei
■ EXPOSICIÓNS

A MEMORIA DUN POBO
Museos de Galicia. A Me-
moria dun Poboé unha

mostra producida polo
Consello Galego de Muse-
os que contén información
escrita e gráfica sobre as 29
entidades que constituen o
citado Consello. O Museo
do Castro de Viladongaal-
bergaráa ata o 30 de xuño.

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CGAI
O Centro Galego de Artes
da Imaxeprosegue co ciclo
adicado á parella arxentina
Adolfo Aristaráin-Federi-
co Luppi coa proxección,
este xoves 5 ás 20:15, de
Divertimento (José García
Hernández, 2000); El lu-
gar donde estuvo el paraíso
(Gerardo Herrero, 2001) o
venres 6 ás 20:45 e o sába-
do 7 ás 18:15. Continúa, ta-
mén, o ciclo adicado ao di-
rector John Ford coa pro-
xección de La taberna del
irlandés (1963) o venres 6
ás 18:15 e o sábado 7 ás
20:45; eEscrito bajo el sol
(1957) o luns 9 ás 20:15  e o
martes 10 á mesma hora. Na
sección Cine Restaurado,
de entrada gratuíta, podere-
mos ollar A traxedia de Xi-
robio (José Signo,1930) o
mércores 11 ás 20:15 h.

ARTE NO CELULOIDE
O Museo de Belas Artes
vaise tornar nunha sala de
cinema na que se van exhi-
bir fitas que enuncian as di-
versas formas nas que están
presentes as artes plásticas
e a arquitectura no cinema.
O martes 10 proxéctase A
hipótese do cadro roubado
(Raoul Ruiz,1978); o mar-
tes 17, A muller do cadro
(Fritz Lang, 1944). As fi-
tas irán precedidas dunha
conferencia a carto dun es-
pecialista na materia.

■ EXPOSICIÓNS

FERNANDO FRAGA
A sala Bomobacolle unha
mostra das súas pinturas ata
o 12 de xuño.

ESPACIOS DE VACÍO
Este é o título da mostra
que Fernándo Yáñez ten
aberta na galería Pardo Ba-
zánata o sábado 7.

CUN PÉ NA LÚA
Ata o 15 de xuño, esta co-
lección das obras de R. As-
tray poderá ser visitada na
galería Arte Imagen.

POR ESTE CAMIÑO
Carmen Pau expón as súas
obras baixo este título na sala
4 Ingletesata o 14 deste mes.

MARUXA OLAVIDE
Do 2 de xuño en diante os
seus óleos van estar expos-
tos na galería Winterthur.

ANSELADAMS
A Fundación Barriéamosa,

en primicia mundial, esta
mostra antolóxica, organiza-
da polo Museo Interna-
cional de Fotografía e Cine
George Eastman House de
Rochester, New York. Cento
e medio de fotografías estu-
dian a súa carreira artística
entre 1920 e 1976, concen-
trándose de xeito especial na
súa etapa máis fecunda, pos-
to que a meirande parte das
obras da exposición son an-
teriores a 1950. Imaxes ori-
xinais positivadas por
Adams, a maior parte son

vintagesrealizadas na mes-
ma 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. Ata
o 21 de setembro.

SEOANE E A VANGARDA
Os seus mestres, os seus
amigos: Henri Matisse, J.
Torres-García, Pablo Picas-
so, 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 inaugu-
rar a nova sede da Funda-
ción Luís Seoaneno vello
Cuartel de San Francisco.
Ata o novo de xullo. A co-
lección permanente de Seo-
ane, 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 Domusacolle ata o mes
de setembro esta mostra.

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

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

■ MÚSICA

UNHA NOITE
NON É NADA
Treixadura vai estar o sába-
do 7 no Forum Metropolita-
no para presentar este disco.

FESTIVAL MOZART ‘03
A ópera Imeneo vai estar
no teatro Rosalía de Castro
o venres 6 e o sábado 7 ás
20 h. Trátase dunha obra de
Haendel que será interpre-
tada polo coro de ópera de
cámara de Varsovia Musi-
cae Antiquae Collegium
Varsoviense.

O SÉCULOXIX
Dentro do III Ciclo de Músi-
ca para unha Época, o Museo
de Belas Artes organiza unha
visita guiada sobre a pintura
deste século e o concerto de
Vagalume Ensembleeste
domingo 8 ás 12 h.

O`FUNK´ILLO
Grupo sevillano de rock-
funk que anda a presentar o
seu segundo disco, doce te-
mas listos para ser embrute-
cidos, divertidos e reivindi-

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O  D E  C U L T U R A  E  E S P E C T Á C U L O S

A manifestación do Nunca
Máis en Bruxelas o 14 de xu-
ño é unha boa escusa para se
achegar ás celebracións do ano
de Jacques Brel na capital bel-
ga. A cidade ofrece moitas ex-

posicións e concertos ao redor
da obra do célebre cantautor
en lingua francesa. Se Bélxica
fica moi lonxe, non é mala al-
ternativa volver escoitar o Ne
me quite pas.♦

O ano de Jacques BrO ano de Jacques Brelel
O O TTrinquerinque

Máis de medio ano despois do acci-
dente do Prestige,agravado pola ne-
fasta xestión gobernamental, o noso
litoral, o noso mar continúa ferido,
sobre todo na Costa da Morte. Os
gobernos de Aznar e Fraga seguen
tentando ocultar os problemas, mais
non nos enganan. Sabemos dos
enormes danos ambientais causados
polo chapapote e, tamén, pola reali-
zación inaxeitada da recolla do fuel:
destrución de dunas, abertura indis-
criminada de pistas... sabemos que a
recuperación ambiental é lenta e di-
fícil. Con motivo do Día do Am-
bientereclamamos: solución defini-
tiva para o barco afundido; plano de
recuperación ambiental; cesamento
de todos os cargos involucrados na
xestión da crise do Prestige, entre
outros puntos (máis información na
páx. 15). Por todo esto ADEGA,
CEMMA, FEG, SGEA e SGHN,
apoiadas pola plataforma Nunca

Máis, convocan a unha marcha en
defensa do mar este domingo 8, ás
12 do mediodía, desde o porto de
Malpica á ermida de Santo Adrián.♦

MarMar cha en Defensa do Marcha en Defensa do Mar
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☞ 24 HOUR PARTY PE-
OBLE. Historia da mú-

sica popular en Manchester nos
anos setenta e oitenta. Do punk
ao dance, do haxís ao éxtase e á
cocaína, dos clubes ás casas de
discos... retrato da explosión
musical no norte de Inglaterra.

☞ RELACIÓNS CONFI-
DENCIAIS . Xusto un

pouco antes de que chegue a
temporada xuvenil ao cine estre-
ase esta película de dous mitos
nos seus respectivos sexos e xa
veteranos: Al Pacino e Kim Bas-
singer. Ningún dos dous defrau-
da desde ese punto de vista, aín-
da que a Al Pacino lle toque in-
terpretar a canseira dun relacións
públicas fracasado e metido en
leas. Película mediana, para pa-
sar o tempo a falta doutra cousa.

☞ BLANCA MADISON .
Un local de alterne, sexo

con adolescentes e unha ven-
ganza. Película que mostra un
rostro pouco habitual da Coru-
ña. Entretida, bos intérpretes e
fragmentos en carne viva.

☞ BOWLING FOR CO-
LUMBINE . Extraordi-

nario filme-documental do nor-
teamericano Michael Moore so-
bre a obsesión dos seus conci-
dadáns coas armas. Humor, en-
tretemento e unha profunda re-
flexión sobre a cara oculta dos
Estados Unidos. Imprescindíbel
e para todos os públicos.

☞ MATRIX RELOA-
DED. Como indica a pro-

fecía do Oráculo, para salvar a
Sión das máquinas de Matrix,
Neo, Morpheo e Trinity teñen
que localizar ao contador de cha-
ves para que lles leve á porta que
permite desconectar as máquinas. 

☞ XERACIÓN ROUBA-
DA. Para encontrarse coa

súa nai, tres rapazas mestizas fo-
xen do hospicio onde foron re-
cluídas polo goberno australiano
co fin de “protexer” aos aborixes.

☞ JET LAG. A pesar da
traducción é unha pelícu-

la francesa. Ligue en aeroporto
entre dous caracteres moi dife-

rentes. Comedia de amor que
non pasa do aprobado. Protago-
nizada por Juliette Binoche e o
estimábel Jean Reno, fillo de
exiliados españois que é do me-
llor que ten o cine francés.

☞ O LAPIS DO CARPIN-
TEIRO . O “clásico” de

Manuel Rivas é levado ao cine,
con acerto, por Antón Reixa. Ape-
lícula 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 azna-
rismo e a deshistorización.

☞ O CAZADOR DE
SOÑOS. De nenos, ca-

tro rapaces adquiren capacida-
des extraordinarias como a te-
lepatía, algo que será vital anos
despois cando cae na terra un-
ha nave de extraterrestres e te-
ñen que combatelos.

☞ O ÚLTIMO GOLPE. Un
grupo de ladróns desexan

retirarse pero antes teñen que sal-
dar débedas e realizar un último
golpe, aínda que eles non queren.

☞ O NÚCLEO. O núcleo
da Terra párase e provoca a

desaparición dos campos magné-
ticos que a protexen, co que a vi-
da está abocada á desaparición,
pero uns científicos fabrican un-
ha nave para resolver o problema.

☞ AMÉN. Durante a Se-
gunda Guerra Mundial un

científico e oficial das SS desco-
bre os plans do holocausto xu-
deu e denúnciao á Igrexa Cató-
lica, que evita implicarse para
non enfrontarse ao nazismo.

☞ SOLDADOS DE SA-
LAMINA . David Trueba

dirixe a versión cinematográfica
da exitosa novela de Javier Cer-
cas. Ariadna Gil interpreta a un-
ha escritora fracasada na procura
dunha historia sobre a guerra ci-
vil. Filme frouxo, con trazos do-
cumentais, que salva a interpre-
tación final de Joan Dalmau, no
papel do vello exiliado.♦

CarCar teleirateleira

CAMIÑOS DA MEMORIA
A asociación cultural Colectivo Ca-
miñosda CORUÑA organiza unha se-
rie de roteiros para os vindeiros me-
ses. En xuño, o domingo 15, vai ter
lugar o roteiro do Gato, cunha visi-
ta a Ferrería e Mazo da Ponte de Xo-
ra, Ois, Picha, Fervencendo e Fonte

do Oso. A inscripción para partici-
par nos roteiros é de 1,5 euros. Os
autobuses saen da estación dos mes-
mos ás 11 h. para volver pola tarde.
Máis información no telf. 696 507
825, colectivocaminos@iespana.es,
ou na páxina electrónica http://co-
lectivocaminos.iespana.es.♦

En RotaEn Rota

O grupo de rock cántabro volve após de
seis anos de silencio voluntario. Vai tocar
na sala Clávicémbalode LUGO este xo-
ves 5 ás 23 h; irán a VIGO o venres 6 pa-
ra dar un concerto no Código de Barras
ás 22:30. Na CORUÑA, estarán o sábado
14 na sala Punto 3ás 21:30 h.♦

Los DeltonosLos Deltonos

Ao fotógrafo Ansel Adams adica a Fundación Barrié da CO-
RUÑA a mostra que actualmente alberga.

O grupo folc
ourensán

Mutenrohi
toca en

ARTEIXO o
sábado 14.



cativos, cheos de ritmo e ali-
ñados co seu particular senti-
do do humor. No Playa Club
o venres 13 a partir das 00 h.
Entradas antecipadas ( 10 eu-
ros) en Portobello, Noni`se
Tipo; na billeteira 12 euros.

FerrFerr olol
■ ACTOS

FEMINISMO,
NACIONALISMO E
MULTICULTURALISMO
Curso organizado polo Se-
minario Interdisciplinar de
Estudios Feminista da Uni-
versidade da Coruñano Sa-
lón de Actos do Vicerrecto-
rado do Campus ferrolán ás
19. O luns 9 de xuño, Vere-
na Stolcke, catedrática da
U. Aut. de Barcelona, falará
sobre Cidadanía de segun-
da no estado-nación.Tamén
o luns 9, Rosa Cobo Bedía,
profesora de Socioloxía da
U. da Coruña, disertará so-
bre Debates contemporáne-
os en torno ao feminismo e
o multiculturalismo.

■ EXPOSICIÓNS

RUBÉN RAMOS BALSA
Ata o 15 de xuño, no C.C.
Torrente Ballesterpodere-
mos ollaro seu traballo.

GRAVADO CAIXANOVA
As obras que conforman es-
ta bienal van estar expostas

no C. C. Torrente Ballester
desde este xoves 5 de xuño.

FOTOGRAFÍA AMBIENTAL
O Ateneoabrirá, do xoves 5
ata o 20 de xuño, unha mos-
tra fotográfica cos traballos
enviados ao XIII Certame
de Fotografía Ambiental.

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

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

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

■ MÚSICA

MADRIGALIA
Este coro de cámara, dirixido
por David Ethève, vai cantar
na concatedral de S. Xulián
este xoves 5 ás 20:30 h.

LalínLalín
■ TEATRO

FAUSTO
Este xoves 5, o Auditorio
Municipal acollerá esta re-
presentación feita por Tea-
tro de Ningures.

LugoLugo
■ ACTOS

NOITE DE CÓMICOS
Este xoves 5, o Auditorio
Gustavo Freireserá o esce-
nario dun espectáculo de
humor presentado polo
Club de la Comedia.

■ EXPOSICIÓNS

A ESCEA DUNHA ÉPOCA
O centro social Uxío Novo-
neyraacolle esta mostra so-
bre a arquitectura raciona-
lista na cidade das murallas
entre os anos 1930-1950.

JUAN PRADA
As súas acuarelas están ex-
postas na galería Puerta 11.

VICENTE PREGO
A sala Clérigosacolle unha
mostra das súas pinturas ata
o 17 de xuño.

CONFLUENTES
As pinturas de Nolo Suárez
poden ser olladas na Biblio-
teca Pública.

COLECCIÓNAENA
Obras de arte contemporá-
nea, en varios soportes, son
expostas na Fundación
Caixa Galiciae na Sala de
Exposicións da Deputación
ata o 8 de xuño.

■ MÚSICA

SKARNIO
Estarán o mércores 7 no
Clavicémbalo. Esta sala ta-
mén vale para os concertos
de Dwomo, grupo de cos-
mic cocktail o venres 6,
ademais do xa citado no re-
cadro dos Deltonospara es-
te xoves 5. Para o mércores
11 estarán Los Reyes del
KO co seu blues.

FESTIVAL
CIDADE DE LUGO
XXXI edición do festival de
música da cidade, no que ten
lugar varios concertos que se
celebrarán no Círculo das
Artesás 20:30 h.. O venres
6, a orquestra Il Fondamen-
to xunto con Paul Dom-
brecht (director e oboe) ren-
dirán homenaxe a Haendel.

O`FUNK´ILLO
Grupo sevillano de rock-
funk que anda a presentar o
seu segundo disco, En el pla-
neta Aseituna,doce temas
listos para ser embrutecidos,
divertidos e reivindicativos,
cheos de ritmo e aliñados co
seu particular sentido do hu-
mor. No Clavicémbaloo xo-
ves 12 a partir das 23 h. En-
tradas antecipadas (10 euros)
en Skoitae Clavicémbalo;na
billeteira 12 euros.

MacedaMaceda
■ EXPOSICIÓNS

JOÃO DA NOVA
Navegante galego ao servizo
de Portugal, descubridor de
varias illas atlánticas, figura
pouco recoñecida no país lu-

so e ignorada na Galiza, que
está a ser reivindicada polo
investigador Santiago Prol.
A mostra, sobre a súa vida,
poderase ollar, durante este
curso académico, na Biblio-
teca Municipal Francisco
Carballo,de luns a venres de
16 a 20 h. As mañás resér-
vanse para grupos de centros
de ensino que poden solicitar
cita no telf. 988 463 001.

Marín Marín 
■ EXPOSICIÓNS

NENOS DA GUERRA
Fotografías de Gervasio
Sánchez. As imaxes de có-
mo as guerras afectan ás
crianzs, como ás persoas
que pasaron unha infancia
en situacións de guerra. No
museo Manuel Torres.

MonforMonfor tete
■ EXPOSICIÓNS

MARÍA L. VÁZQUEZ
PEDRENDA
Os sus óleos e acrílicos esta-
rán expostos na galería Sar-
gadelosata o 17 de xuño.

OleirOleir osos
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES
DO MAR DE GALIZA
Teremos a oportunidade de
mergullarnos, a través des-
ta mostra fotográfica, no
mundo submariño do noso
país, resultado de 25 anos
de traballo de Xosé Luís
González,que se encontra,
ata o 29 de xuño, na Aula da
Natureza Juan Lembeye.

OurOur enseense
■ EXPOSICIÓNS

ANTOLÓXICA
Este é o título da mostra
que Nadir Afonso ten, ata o
8 de xuño, no Centro Cultu-
ral da Deputación.

CARMEN
GONZÁLEZ BOAN
As súas pinturas poden ser
contempladas no Ateneo.

CHILLIDA
O CC da Deputación, Edifi-
cio Simeón,acollerá, ata o
15 de xuño, a mostra
Eduardo Chillida, vida e fi-
losofía. Dividida en catro
bloques: libros de bibliógra-
fos ilustrados por Chillida;
esculturas; posters e gravi-
tacións e debuxos figurati-
vos de animais e plantas.
Esta é a primeira exposición
após a súa morte.

A MESMA HISTORIA
40 VECES
Título da mostra que Anto-
nio Figueiras ten no Cen-
tro Cultural da Deputación.

■ MÚSICA

SHOW BIKE AS BURGAS
Con motivo da concentra-

ción motorista interna-
cional van ter lugar unha
serie de concertos. O ven-
res 13 van tocar Sex Mu-
seumxunto con Sol Lagar-
to; o sábado 14 a banda
Burning xunto con outros
dous grupos convidados.

PadrónPadrón
■ EXPOSICIÓNS

AS IMAXES
DE CASTELAO
Mostra fotobiográfica que
está sendo exposta no Claus-
tro do Convento do Carme.

PoioPoio
■ EXPOSICIÓNS

ANA CANCELA
Ten aberta unha mostra de
pintura no Casal de Ferrei-
rós ata o 16 de xuño.

PontedeumePontedeume
■ EXPOSICIÓNS

25 ANOS
PERTO DE TODO
Ata este domingo 8, nos
baixos da Casa do Concello
pode ollarse esta mostra.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

JUHA
Guión e dirección de Aki
Kaurismäki (Finlandia,
1999). Basada na novela de
Juhani Ano, a protagonista
deixa o marido, un modesto
labrego, para seguir ao
amante cara a cidade onde
este a fai traballar nun bur-
del. Rodada en branco e pre-
to coa técnica do cine mudo
aínda que a banda sonora ten
referencias contemporáneas.
Subtitulada en portugués,
podemos ollala, mercede ao
cine-clube o mércores 11 ás
20:30 e 22:15 no Espacio
para a Arte de Cajamadrid.

■ EXPOSICIÓNS

ALEXANDRE BÓVEDA
Recolle a vida e obra do ilus-
tre galeguista e constitúe unha
nova homenaxe da cidade a
este fillo predilecto. Pode vi-
sitarse no Pazo Mugártegui.

MERCEDESGROVA
Ata o 23 de xuño, a sala
Teucro, acollerá unha mos-
tra das súas pinturas.

ICONOS RUSOS, CAIXAS
LACADAS E OVOS
PINTADOS
Apintura sobre ovos ten, case,
dous milenios de antigüidade,
comezaron a facerse polas
festas de Pascua, e en Rusia
pasou a ser símbolo da súa ar-
tesanía; sobre eles represén-
tanse temas relixiosos, antigas
lendas, contos clásicos, paisa-
xes... a colección que se pre-
senta é do mestreAntón
Zhuk. A miniatura de Palekh
é tipicamente popular e naceu
nesta vila rusa, sendo famosos
os iconos desde o s. XVII. As
caixas están feitas de cartón
pedra e reflexan costumes,
tradicións, festas, contos e
acontecimentos históricos. Os
iconos apareceron na época
medieval de Bizancio e pín-
tanse sobre madeira estucada
–ás veces sobre metal– e re-
presentan sempre temas reli-
xiosos; presidían as casas e
arredor deles realizábase a vi-
da familiar e rezábase. Hai ou-
tros, chamados Festas,sobre
temas ou un personaxe princi-
pal. Nesta mostra, que pode-
mos ollar no Espacio para Ar-
te de Caja Madrida partir
deste venres 30, hai caixas, tá-
boas, ovos, iconos, miniaturas
e matriuskas, ata 140 pezas.

JOSÉ DEGUIMARÃES
O máis internacional e consa-
grado artista portugués pre-
senta 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 mos-
tra recolle 54 obras que
abranxen un percorrido com-
pleto pola traxectoria deste
trascendental artista. Nas sa-
las de exposicións Caixa-
nova(San Xosé e Gagos de
Mendoza) ata o 8 de xuño.

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

RibadeoRibadeo
■ EXPOSICIÓNS

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

SamosSamos
■ EXPOSICIÓNS

RESTAURACIÓNS
DO MOSTEIRO
O mosteiro de San Xulián
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O Centro Galego deste cidade suí-
za organiza, o sábado 7, unha ro-
mería popular galega desde as 12
h. en diante. Haberá unha merenda

ao ar libre e animación musical a
cargo do grupo Os Retrincos de
Zurich . A festa terá lugar no
Sportplatz BBCen Wettingen.♦

Festa Galega en BadenFesta Galega en Baden

Mostra fotográfica organizada polo
Colexio Profesional de Xornalistas
que trata de reflectir a emoción,
tensión, dramatismo e mobiliza-
ción social derivadas da catástrofe
do Prestige.Tamén é un testemuño
de solidaridade cos afectados por
parte dos milleiros de voluntarios
que traballaron nas costas. Consta

de 103 fotografías entre as que des-
tacan os traballos de Xurxo Loba-
to (premio Ortega y Gasset) e as
imaxes de Luís Magán (Premio
Nacional de Fotografía). Pódense
coñecer no Auditorio do CARBA-
LLIÑO , ata o 15 de xuño; e na sede
da Deputación Foral de Bizkaia, en
BILBAO , ata o 30 de xuño.♦

Maré NegraMaré Negra

Considerados como o grupo rock
máis importante da escena inde-
pendente española, estarán de xira
en terras galegas para presentar o
seu novo disco Estratexa. Tocarán

na sala Código de Barrasde VIGO
o venres 13 ás 22:30 h.; o sábado
14 van estar na Punto 3da CORU-
ÑA ás 21:30 h. Máis información
en www.mantaraysite.com.♦

Manta RayManta Ray

Dwmo tocan este venres 6 no Clavicémbalo de LUGO. Los Reyes de KO, á dereita, farano o
vindeiro mércores 11

Feminismo,
nacionalis-

mo e multi-
culturalismo
titúlanse as

conferencias
que se

desenvolven
no Salón de

Actos do
Campus de

FERROL.

O Concello
de
PONTEVEDRA
organiza
unha mostra
sobre
Alexandre
Bóveda
no Pazo de
Mugartegui.



acolle unha mostra sobre as
dúas restauracions que so-
freu en 1880 e 1951.

SantiagoSantiago
■ ACTOS

XORNADA SOBRE TEATRO
A sala Yagovai acoller unha
xornada adicada a reflexio-
nar sobre a programación
teatral e a tratar de ofrecer
unha nova proposta. Será o
sábado 14 e está organizada
polo Foro Teatral de Sada.

■ CINEMA

MARIE JO E
OS SEUS DOUS AMORES
Este drama francés vaise
proxectar entre o luns 9 e o
venres 13 na sala Yago; ás
sesións son ás 18 h., 20:15
h. e 22:30 h. Máis informa-
ción en www.salayago.com.

VERSIÓN ORIXINAL
Desde o luns 16 e ata finais
de mes, a sala Yagoacolle
no seu horario habitual (18
h., 20:15 h. e 22:30 h) un
ciclo de películas en ver-
sión orixinal.

■ EXPOSICIÓNS 

PLÁCIDO CASTRO
Mostra foto biográfica sobre
este insigne galeguista que
poderemos ollar na galería
Sargadelos a partir deste xo-
ves 5. Con este motivo tamén
será presentado o libro Unha
escolma xornalística de Plá-
cido Castro,ás 20 horas, na
que participarán Francisco
Fernandez Rei, Luís Álva-
rez Pousa, Fernando Pérez-
Barreiro Nolla e o autor do
volume Xulio Ríos. 

A BELLE OTERO,
UN SOÑO DE ESTRELA
O pazo de Fonsecaacolle
unha mostra sobre a figura
desta artista.

ÁNXEL CASAL
A galería Sargadelosten
aberta unha mostra sobre a
súa figura. Ata finais de xu-
ño tamén se pode ver a
mostra De Novo.

YOLANDA HERRANZ
Hai unha mostra das súas
eculturas na Fundación To-
rrente Ballester.

JAVIER RIERA
Ata o 23 deste mes pode
verse o seu traballo na gale-
ría Paloma Pintos.

DOUS ANOS
DÁNDOLLE VOLTAS
Renata Otero titula deste
xeito a mostra que ata o 20
de xuño se pode visitar na
galería Espacio 48.

JAVIER CORREA
Ten unha mostra de pintura
aberta na sala SQC ata o 20
de xuño.

AS CHAVES
Mostra retrospectiva de
Maratile Teatro na Funda-

ción Granell. Fai un perco-
rrido polos 17 anos de histo-
ria desta compañía creada
en Compostela e que ten co-
mo sede o teatro Galán. Vai
estar aberta ata o 9 de xuño.

IMAXES DO SOÑO
EN LIBERDADE
Este é o nome da exposición
que amosará películas inédi-
tas filmadas por E. Granell
en colaboración co Centro
Galego de Artes da Imaxe.
A Fundación Granellade-
mais celebra os seus oito
anos de funcionamento cun-
ha 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 foron
doando para que a funda-
ción se manteña como un
grande escaparate da arte
surrealista. A mostra tenta
ser un fiel espello e unha
afirmación da vida de Euge-

nio Granell que representa
toda unha época da activida-
de creadora que marcou o
século XX. “Fondos de la
Fundación Granell” mostra
obras do artista que van des-
de óleos, pasando por debu-
xos e esculturas. Pazo de
Bendaña, ata finais de ano.

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

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

ANTÓN PULIDO
A mostra Obra recentereco-
lle as súas pinturas na sala de
arte de El Correo Gallego.

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

PEREJAUME
Fotografías, deseños e unha ví-
deo instalación do artista cata-
lán podermos ollalas na galería
Trinta (Virxe da Cerca 24) ata
este venres 6 de xuño. De ori-
xes subrrealistas, a obra de Per-
jaume vencéllase tanto á van-
garda histórica como a localis-
mos da cultura catalá, desde
aquela, no seu traballo hai un-
ha serie de constantes como
son o debuxo entendido como
fío narrativo, o espectador co-
mo imprescindíbel, a toponi-
mia e os percorridos asi como
a escrita. Móvese entre o real e

o imaxinario con retranca e in-
tuición poética, cuestionando
os métodos tradicionais do pai-
saxismo pictórico.

O XENIO DA CARICATURA
Esta mostra adicada a Ho-
noré Daumier poderá ser
visitada, ata o mes de xullo,
no Auditorio de Galicia.

JOSÉPEDRO CROFT
Dedicado fundamentalmen-
te á escultura e o debuxo, o
portense crea situacións
ambiguas que se atopan no
límite da estabilidade. A tra-
vés da selección dunhas
trinta pezas recentes, a ex-
posición é concibida como
unha grande instalación on-
de todas as obras gardan re-
lación entre si. Ata o 22 de
xuño no CGAC.

EVA KOCH
O CGACé o escenario des-
ta mostra da artista danesa.
Presenta o seu proxecto Vi-
llar como primicia no Esta-
do; proxecto co que partici-
pou na Bienal de Venecia e
no que narra a historia da
súa nai, unha “nena perdi-
da” da Guerra Civil españo-
la e o reencontro familiar
durante os anos sesenta.

MARTA CASTRORGUEZ.
A tenda de cultura biolóxica
O Neno Labrego(Rúa Trave-
sa 4) serve de escenario para a
súa mostra de pintura, en téc-
nica mixta, titulada Smoking
Room,organizada pola A.C.
Eladia. Ata finais de xuño.

XOGOS DEESCALA
Esculturas, pinturas, fotografí-
as e vídeos, dos fondos do
CGAC fundamentalmente,
conforman esta mostra, se-
gunda 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 pode-
remos 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 Xo-
gos de Escalaescóllense tex-
tos de Marcel Proust, Jorge
Luis Borges e Jonathan Swift
e entre os artistas reunidos es-
tán Mónica Alonso, Stephan
Balkenhol, June-Bomb Bark,
Frank Breuer, Filipa César,
William Engelen, Suso Fandi-
ño, Ellen Harvey, Andrés Pi-
nal, Karin Sander, Thomas
Schütte, Baltazar Torres...

CIUDADES/INFRAGANTI
Fotografías de Chema Par-
do, ata o 1 de xullo na Igre-
xa da Universidade.

■ LEITURAS

UNHA ESCOLMA
XORNALÍSTICA DE
PLÁCIDO CASTRO
Con motivo da inaugura-
ción da mostra foto biogra-
fica do ilustre galeguista,
este xoves 5 ás 20 horas, ta-
mén será presentado o libro
Unha escolma xornalística
de Plácido Castro,na que
participarán Francisco Fer-
nandez Rei, Luís Álvarez
Pousa, Fernando Pérez-
Barreiro Nolla e o autor do
volume Xulio Ríos. 

■ MÚSICA

PSICOFÓNICA DECONXO
+ MUGARDOS+ SUMRRÁ
A editora compostelana Ma-
dame Mirpresenta tres no-
vos discos destas tres forma-
cións da cidade de estilos
ben diversos que se porán de
manifesto no concerto que
van dar na Nasa este xoves
5 ás 21:30 h. por 10 euros.

IL FONDAMENTO
Esta orquestra estará no Au-
ditorio de Galicia este xo-
ves 5 ás 21 h. cun espectá-
culo  baseado en obras de
Haendel. Tocarán baixo a
dirección de Paul Dom-
bretch. Entradas a 12 euros.

LOS REYES DELKO
Este grupo de blues dará un
concerto o próximo xoves
12 ás 22 h. na sala Nasa.

■ TEATRO

OTELO
Dentro do ciclo adicado ao
teatro andaluz da sala Yago,
a compañía sevillana Cá-
mara negravai representar
esta versión de Shakespea-
re este xoves 5 e venres 6 ás
20:30 h., sábado 7 ás 22:30
h. e domingo 8 ás 19 h.

ABRE EL OJO
Esta peza escrita por F. de
Rojas Zorrilla vai ser leva-
da ao escenario do teatro
Principal por Producciones
Inconstanteseste xoves 5.

SoutomaiorSoutomaior
■ EXPOSICIÓNS

MARÍA PRESAS
A artista ten unha mostra da
súa obra aberta noCastelo.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

RAFAEL ROMEROMASIÁ
Natural de Santiago (1953),
onde é profesor de debuxo
artístico na Escola de Artes,

ten numerosas exposicións
individuais e colectivas asi
como abundantes premios.
Mostrará os seus lenzos na
galería Trisquel e Medulio
ata o 6 de xullo.

■ TEATRO

ANIMALIÑOS
A compañía Teatro do Aquí
vai estar este venres 6 na Área
Panorámicaás 21:30 h. con
esta obra. Trátase da terceira
parte dunha triloxía sobre a so-
ciedade actual escrita por Ro-
berto Vidal bolaño. Desde o
punto de vista da ironía e o hu-
mor, analízanse as relacións da
sociedade coa natureza. O pre-
zo da entrada é de 2,5 euros.

VVerínerín
■ EXPOSICIÓNS

MATERIAL
DE REFUGALLO
Na Casa do Escudopode-
mos asistir a esta mostra fei-
ta con material desbotado.

VVigoigo
■ ACTOS

A BATALLA DE CAVITE
Libro de Enrique C. Ló-
pez Veigaque será presen-
tado, na Casa do Libro este
xoves 5 ás 20 h., por Luís
García Mañá, Bieito Ledo
e o propio autor..

TANGO, CORO
ARXENTINO E FÚTBOL
A Asociación Arxentinos no
Exterior inicia as súas activi-
dades de verán de forma gra-
tuíta. O CORO ARXENTINO es-
tá dirixido pola cantautora Lo-
rena Lorese o músico Néstor
Blanco, sendo as reunións os
xoves ás 21:30 no Rincón de
los Artistas(Marques de Vala-
dares 35. As clases de TANGO

PREMIOS LITERARIOS
O Centro Galego de Santandercon-
voca o premio de poesía Rosalía de
Castro e o de narrativa curta Julio
Camba, para conmemorar o Día das
Letras Galegas, ao que poderán optar
os residentes na Galiza e en Cantabria
ou persoas que acrediten ser socios de
calquera centro galego. Os traballos
deberán presentarse a máquina, por tri-
plicado, baixo o sistema de plica. O
prazo de recepción de orixinais remata
o 1 de xullo e deberán enviarse por co-
rreo certificado ou entregar en man na
secretaría do centro (Hernán Cortés 47
1º, 39003). As obras que queiran parti-
cipar no certame poético deberán ter
unha extensión de entre 60 e 100 ver-
sos, escritas en galego ou español. Pa-
ra o certame narrativo, terán unha ex-
tensión mínima de 5 e máxima de 7 fo-
lios, a dobre espacio, de tema libre. As
obras gañadoras, ademais doutros pre-
mios, serán publicadas pola revista do
centro. Máis información no telf. 942
216 170.

XXXVI C ONCURSO
DE CONTOSBREOGÁN
Organizado polo Centro Galego de
Bizkaia, poderán participar todos os
autores, de calquera nacionalidade,
que presenten unha ou varias obras
en lingua galega. Os traballos terán
unha extensión superior aos 3 folios e
inferior aos 6; entregaranse, mecano-
grafados por unha soa cara e a dobre
espacio, 5 copias por correo, sen re-
mitente, que se presentarán baixo le-
ma e plica. No exterior, indicarase o
título e o lema seleccionado xunto
cos datos peroais do autor. O prazo de
admisión de orixinais remata o 30 de
xuño e os traballos deberán ser remi-
tidos á r/ Galicia 3, Barakaldo. Máis
información no telf. 944 903 429 ou
visitar www.centrogallegobarakal-
do.com. 

I MASTER
SOBRE A OBRA GRÁFICA
O obxectivo que perseguen estes es-
tudios, impartidos polo Centro Inter-

nacional da Estampa Contemporánea
de BETANZOS, é o da creación da fi-
gura do especialista nas diferentes
técnicas gráficas tradicionais e expe-
rimentais. A carga lectiva é, emi-
nentemente, práctica e divídese nos
módulos seguintes: Litografía, grava-
do calcográfico, serigrafía, xilogra-
fía, técnicas mixtas e estampación,
novos procedementos (heliográficos,
electrográficos e dixitais). O CEI
ofrece a posibilidade de cursar módu-
los individuais. Está dirixido a alum-
nos de Belas Artes, graduados de Es-
colas de Arte e artistas profesionais.
Comezará en outubro deste ano e ra-
mata en decembro de 2004, cunha
carga lectiva total de 1.792 horas, que
se impartirán de luns a xoves con ho-
rario de 10 a 14 h. e de 17 a 21 h. e os
venres de 10 a 14 h. O prezo total é
de 4.800 euros e o dun módulo é de
1.300. Para máis información con-
tactar coa fundación CIEC en
www.funacionciec.com ou chamando
ao telf. 981 772 964.

CONCENTRACIÓN MOTORISTA E
SHOW BIKE AS BURGAS
Vai ter lugar en OURENSE, entre o venres
13 e o domingo 15, unha concentración
motorista internacional e a I edición dun
show bike.A inscripción á concentra-
ción realizarase na Moto-peña Torquese
inclúe o almorzo do sábado e domingo,
cea do venres e sábado, e a comida do
sábado. Tamén inclúe o show bike,zona
de acampada nunha praia fluvial, con-
certos, shows eróticos as noites do ven-
res e o sábado, festa da espuma o sába-
do, espectáculo de acrobacias, ademais
de diversos obxectos conmemorativos
como pins, camisolas, etc. Entregaránse
máis de 40 trofeos e diversos premios en
función das categorías das motos. O nú-
mero de prazas para participar é limita-
do e a inscrición poderá facerse incluso
o vernes 13 ou sábado 14 por 35 euros.
As persoas que queiran só disfrutar das
actividades e dos concertos deberán pa-
gar unha entrada de 6 euros. Máis infor-
mación visitando www.torques.net ou
chamandi ao telf. 667 452 713.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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O grupo vigués composto por Ela-
dio Santos (voz e guitarra), Nillo
Nández(guitarra eléctrica e coros),
Xavier Lado (baixo) e Xacobo(ba-
tería), 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; fo-
ron teloneiros de Oasisen Castrelos
02; gravaron un Ep 1, onde se mes-
turaban as influencias do pop espa-
ñolo 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. Este xoves 5 tocarán na
sala Burbuja de OURENSE a partir
das 23 h.(entrada antecipada en Don
Disco, Tipo, Peggy Records). O xo-
ves 12 de xuño pasarán pola Casa
do Patínen 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 Ca-
maweyás 23 h. (entrada antecipada
enTipo e Camawey). E o xoves 19
de xuño estarán no Clavicémbalode
LUGO a partir das 22 h.(entrada an-
tecipada en Tipoe Clavicémbalo). A
entrada costa 5 euros.♦

MedusaMedusa
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realizaranse os venres ás 21:30
nun lugar por confirmar. O
FÚTBOL 5 practicarase noIns-
tituto do Castro(entrada por
Curros Enríquez 7) os sábados
ás 19 h. Para inscribirse póde-
se facer nos locais da CIG, en
Gregorio Espino 47, ou no
telf. 986 266 282, perguntando
por Lois ou Graciela.

■ EXPOSICIÓNS

MARISA MAICAS
Baixo o epígrafe de Asgarit
mostra as súas creacións na
sala de arte do Colexio de Ar-
quitectos,onde as poderemos
contemplar ata o 22 de xuño.

OTERO BAENA
A galería Sargadelosacolle
esta mostra de óleos ata o
17 de xuño.

COLECCIÓNCAIXANOVA
O centro social Caixanova ex-
pón os fondos da fundación.
Neste mesmo lugar pode
ollarse a mostra fotográfica
Mans Salgadas, que recolle o
traballo de Javier Teniente.

MARGA ELESPP
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, ata o este xoves 5
de xuño.

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 2003
Ciclo de exposicións na sala
dos Peiraos (pza. da Consti-
tución), ata o 10 de xuño. po-
deranse ollar obras de Paula
Aneiros, Roi Fernández,
Federico Fernández Alon-
so, Irene Formoso, Lorena
Gandoy, Alejandro Gómez,
Carlos Isla eJorge 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 tra-
ballo de Javier Teniente.

IAGO RIERA
Mostra a súa pintura na sa-
la de exposicións do Cole-
xio de Arquitectosna rúa
Marqués de Valadares 27.

DE PASO
Mostra que acolle estes días
a Casa das Artes.Neste mes-
mo lugar tamén podemos co-
ñecer a mostra de Lois Cor-
veira, Ciencia e traición.

VERBUM.
CASA DAS PALABRAS
Neste museo adicado á co-
municación humana, ade-
mais dos módulos que re-
flectirán de xeito permanen-
te distintos aspectos deste
tema, pode verse unha expo-
sición temporal sobre a im-
portancia do sector edito-
rial en Vigo (ata o 28 de se-
tembro) e outra sobre os
medios de comunicación
(ata o 5 de xaneiro de 2004).

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

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

VIGO VISIÓNS
O MARCO acolle unha
mostra da colección foto-
gráfica do Concello. Entre
outras, poderemos ver
obras de Sebastião Salga-
do,  Xurxo Lobato, Olivo
Barbieri, Xulio Correa,
Vari Caramés, Sue  Par-
ker, Paul Reasou Larry
Fink. Máis información en
www.marcovigo.com.

MELODRAMA
O MARCO alberga esta mos-
tra na que participan 34 artistas
que traballan en distintos so-
portes e aos que une a utiliza-
ción das técnicas melodramá-
ticas nas súas obras. Melodra-
machega a Vigo tras exhibirse
no Artiumde Vitoria e no Cen-
tro José Guerrerode Granada.
Creadores como Darren Al-
mond, Liza Lou, Kenny
McLeod ou Natalie Meli-
kian 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 so-
ciolóxica que dominou a arte
nos oitenta. Pintura, escultura,
fotografía, vídeo e instala-
cións. Non todos son melodra-
máticos por elección, inten-
ción ou xuízo, pero todos reco-
ñecen as posibilidades do xé-
nero e emprégano consciente-
mente. Ata o 21 de xuño

■ MÚSICA

CONCERTOS
A sala Código de Barras
(Avda. de Europa 32) será o
escenario de varios concer-
tos este mes: O venres 13
vai tocar Manta Ray, o sá-
bado 14 actuará O ‘Funk’

Illo e o venres 20 van cele-
brar unha festa para conme-
morar o seu 13 aniversario
coa actuación de The Gift .

XERACIÓN 2000+3
O conservatorio de música
acollerá este ciclo no que
estarán, o venres 6 ás 20:30

h., Ainhoa Zuazuna (so-
prano) e Fco. de  Borja.

■ TEATRO

ABRE EL OJO
Escrita por Francisco de Ro-
jas Zorrilla, nela reivindica
un mundo femenino aberto e
paritario ao dos homes no se-
gundo cuarto do século XVII.
Poderíase definir como unha
comedia cínica ou desenfada-
da mais que contrasta signifi-
cativamente coa  catadura
moral dos personaxes. Re-
presentarase no C. C. Caixa-
novao xoves 12 ás 20:30 h.

O VELORIO
Esta obra escrita por Fran-
cisco Torresvai ser repre-
sentada no C. C. Caixanova
o venres 13 e o sábado 14
xunto coa peza de Vidal
Bolaño Laudamuco, señor
de ningures. As dúas repre-
sentadas polo CDG.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

EDUARDO BAAMONDE
Poden contemplarse, na ga-
lería Arcana, os seus traba-
llos ata o 23 deste mes.

■ TEATRO

FURGA GARABELA
O venres 6, a compañía Vol-
ta e Dalle representará esta
obra na Casa da Cultura.

BilbaoBilbao
■ MÚSICA

RNR KAMIKAZES
Catro bandas de diferentes
puntos do Estado deciden
xuntarse baixo este común de-
nominador para programar 4
concertos nas súas respectivas
cidades. Trátase de The Amp-
hetamine Eaters (Barcelo-
na), Mallory Knox (Madrid),
Los Paniks (Bilbo) e Same-
sugas(Compostela). Conclú-

en este proxecto na sala Azke-
nao próximo venres 13.

BarBarceloscelos
■ EXPOSICIÓNS

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

BragaBraga
■ TEATRO

ALGUMAS POLAROIDS
EXPLÍCITAS
O Espaço Alternativo PT,
servirá, desde o 6 de xuño
ata o 31 de xullo, de esce-
nario a esta obra escrita por
Mark Ravenhill . Unha re-
flexión, impregnada de hu-
mor negro, sobre o compro-
miso social, político e amo-
roso, sobre o doloroso de se
facer adulto. Representa-
cións ás 21:45 h.

ÍlhavoÍlhavo
■ EXPOSICIÓNS

NIGREDO.
DUAS VISÕES DA
COSTA DO MORTE
Instalación, fotografía e espa-
zo sonoro de Clara Mené-
res.A mostra será precedida
pola intervención do escritor
galego Francisco Navalso-
bre As crebas, economia e
cultura do lixo do mar,con
diapositivas de Maribel
Longueira e a proxección da
curtametraxe Os irmáns Cre-
binsky. Este venres 6 ás
17:30 h. no Museu Marítimo
de Ílhavo,localidade perto de
Aveiro. Ata o 25 de xullo.♦

GALPÓN
www.galpon.org

Co seu nome, o Grupo de Amigos de Linux
de Pontevedra, Galpón, chíscalle o ollo aos
precursores e, coa construcción deste sitio,
promove o uso de Linux e do software libre
en xeral, ademais de aloxar todo tipo de
proxectos que cumpran este requisito.♦
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Compraría números da revista Nós.
Telf. 660 346 900, Antonio.

■ En Lira, Carnota, alúgase aparta-
mento a carón da praia completa-
mente equipado para 4 persoas. Con
vistas ao mar. Telf. 981 761 144 / 666
843 997.

■ Entre o 15 de xullo e o 15 de agosto
deixarei o noso país por unha travesía
en coche dende Galiza a Mali, pasan-
do por Marrocos, Sahara Occidental,
Senegal e por último Bamako. Acepto
compañeiro/a. Tamén agradecería in-
formación sobre o traxecto. Teño 38
anos. E-mail: tristras38@yahoo.es.

■ Compro montes na Galiza, prefe-
ribelmente en Lugo provincia. Telf.
630 522 101.

■ Procúrase persoa para coidar ca-
balos nun clube hípico, en Mos. Telf.
639 446 271.

■ ¿Queres perderte na Ribeira Sa-
cra? Alugo unha casa de dous anda-
res totalmente equipada (garaxe, sa-
lón, 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 la-
goa Tana, as igrexas na rocha de Lalibe-
la e a cidade musulmá de Harar. Saída o
16 de agosto, volta o 4 de setembro. Pre-
zo 2.100 euros. Informa Alfonso Díaz nos
telf. 986 101 568 ou 626 379 771.

■ Ceivar. Organismo popular Anti-
repressivo inserido no Movimento de
Libertaçom Nacional Galego. Correio
electrónico nacional@ceivar.org. Pági-
na web em construçom em www.cei-
var.org. Telefone nacional 679 533 749.

■ Moza checa, licenciada en pedago-

xía, ofrécese para coidar crianzas
en Santiago, con informes. Tamén
para clases particulares ou tradu-
cións do checo e francés. Telf. 629
674 579 ou no correo electrónico kry-
sarka@email.cz.

■ Véndese Toyota Yaris, tres anos,
ar condicionado, totalmente novo.
Telf. 677 730 802.

■ Véndese Huskies Siberianos vaci-
nados e desparasitados. Económicos.
Telf. 986 116 240 ou 651 477 567 (Pilar).

■ Xa na rúa o nº 10 de Manesquerda,
publicación de Esquerda Nacionalis-
ta-Mocidade a 1,50 euros. Coa pre-
sentación da VIII asemblea de EN-Mo-
cidade; 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 di-
rixirse a enmocidade@hotmail.com

■ Busco apartamento ou piso en Re-
dondela para unha persoa (ou, tamén,
para compartir). Telf. 650 704 428.

■ Lorena Lores, cantautora arxenti-
na, 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 (Li-
ra-Carnota) en verán, pontes... Telf.
649 217 094 ou yulcorp@hotmail.com

■ En Tapia de Casariego (Astu-
rias) alugo casa nova de campo
con xardín, barbacoa, canastra de
baloncesto, por fins de semana

(venres a domingo) por 90 euros.
Perto da praia e montaña. Contacto
coa natureza. Telf. 667 293 752 ou
667 268 199.

■ No Freeware World Team xa temos
máis de centro trinta programas in-
formáticos propios ou traducidos
ao galego. Visítanos en http:
//www.all4you.dk/FreewareWorld/links
.php. Aceptamos todo tipo de suxes-
tións e colaboracións.

■ Alugase vivenda turística en Mei-
ra (Lugo) , xunto ao nacemento do Mi-
ño, recén restaurada, 3 cuartos do-
bres con baño, cociña, calefacción e
10.000 m. de terreo. Fin de semana
ou temporada. Telefonos: 982 331
700 e 686 753 105; chamar ás noites.

■ Ofrécese transportista con plata-
forma elevadora de 3.500 kg de car-
ga/ 10 palets. Galiza e Norte de Por-
tugal. 986 252 710 e 619 416 041.

■ Música clásica para bodas, dife-
rentes 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 marin-
ho, 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 pe-
tiçons a nosup-vigo@nosgaliza.org, ou
chamando para o 679 533 749 (ver mo-
delo en www.galizalivre.org).

■ Persoa nova ofrécese para coida-
do de nenos e limpeza en Santiago.
Telf. 670 804 918 / 665 494 575.

■ Matrimonio con amplia experien-
cia como veterinarios, ofrécese pa-
ra traballar en explotacións ou coo-
perativas en calquera lugar do país.
Tlf. 986 434 001 (Preguntar por Ger-
mán ou Georgina).♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde
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en Ílhavo,
pertiño de
AVEIRO.

O grupo
compostelán
Samesugas,
á esquerda,
tocan en
Bilbao xunto
con The
Amphetamine
Eaters,
Mallory
Knox e
Los Paniks.

Os óleos de
Otero Baesa

podémolos
contemplar
na galería

Sargadelos
de VIGO.



MAR BARROS
Preocupada por lle dar a co-
ñecer aos seus alumnos do
instituto de Cambados unha
información veraz sobre a
maré negra, Adela Leiro per-
correu toda a costa de Galiza,
colaborando de xeitos moi di-
versos na defensa do litoral.
Como resultado, a publica-
ción do libro didáctico As ma-
res negras, de A Nosa Terra. 

Despois de que os gobernantes
presentasen o afundimento do
Prestige a xeito de monólogo
do Club da Comedia, con fií-
ños de plastilina, cacerías e ba-
tasunos, atrévese a sacar o lado
máis serio no libro As marés
negras. ¿Como xorde a idea?

Precisamente pensando nos
meus alumnos. A partir do desas-
tre do Prestige xorden moitas in-
terrogantes que nos levaron a in-
vestigar, inicialmente sen afán
de publicar un libro, e a recom-
pilar material que axudase aos
máis novos a entender qué era
unha maré negra, porque moitos
deles non tiñan nin idea.

¿Pode tirarse entón un fin di-
dáctico de toda esta catástrofe?

Pode e débese. Comprobouse
que os rapaces estaban moi moti-
vados. Teño moitos alumnos que
son fillos de mariñeiros e pregun-
tábanme cómo lles ía influír a ma-
ré negra. O que está claro é que o
Prestigedeu lugar a unha refle-
xión profunda sobre hábitos ener-
xéticos pero, sobre todo, a facer
unha educación ambiental a partir
dunha realidade vivida, non sobre
a teoría como se viña facendo.

Ademais de Fraga como se-
cundario, as aves petroleadas
como figurantes e os mariñei-
ros como víctimas, ¿que cola-
boradores participaron na cre-
ación do libro?

En As marés negras compar-

timos autoría Mon Daporta,
Marta Lois Silva e Manuel Do-
mínguez Rei, que son educado-
res ambientais, e máis eu. Non
só é froito da recollida de infor-
mación en libros e xornais, se-
nón tamén da nosa propia expe-
riencia como voluntarios ou con-
ferenciantes, porque non só se
limpa chapapote coa man.

Percorreron toda a costa
para recadar información.

Queriamos ver por nós mes-
mos a magnitude da catástrofe e
ter contacto coa realidade de cada
lugar, porque a xente non o viviu
igual en Muxía que en Camba-
dos. Así que collemos o coche e a
cámara e alá fomos.

En todo este recorrido, ¿cal
foi a imaxe que máis a impre-
sionou? 

A primeira visión do Roncu-
do, porque era o primeiro con-

tacto físico que tiña cunha maré
negra. Pero quedo coa estampa
dos mariñeiros metidos no fuel
ata os ollos intentando sacalo do
mar por calquera medio.

¿E o comentario? 
O dunha nena na clase. Díxo-

me “na miña casa están moi tris-
tes, case non se fala”. Foi a pri-
meira manifestación dunha reali-
dade moi dura, de que o chapa-
pote xa chegara a Cambados.

Aparellos para recoller hou-
bo moitos, ¿con cal se queda? 

Pola curiosidade, cun caxato
para recoller galletas de fuel sen
ter que agacharse. Pero todos fo-
ron impresionantes, as barcas con
contedores, as pas, as barreiras...

O libro presenta unha re-
compilación obxectiva de infor-
mación, pero parece unha forma
de darlle no narís aos políticos.

Aos políticos e non políticos
que de forma interesada manti-
ñan o seu discurso. Pero a reali-
dade está aí e unha imaxe vale
máis que todas as mentiras que
poidan contar.

¿Como tomaba esas declara-
cións cando constataba na reali-
dade xustamente o contrario?

Xa estou afeita, estaba a es-
pera de ver canto menten. Parti-
cipo na política e acostumeime
a que unhas opcións teñan voz e
outras non. Pero o fundamental
é que se creou un espírito críti-
co na cidadanía, que ela mesma
foise dando conta do que acon-
tecía e mobilizouse.

Os resultados electorais pa-
rece que non responden a todo
ese movemento de indignación.

Aanálise política non é tan sin-
xela, unha cousa é a protesta e ou-
tra o voto. Nunca Máisnon só que-
ría resposta nas urnas, senón tamén
conquistas sociais e económicas.

¿Para cando a próxima
maré negra?

En sete ou oito anos.♦

Nº 1.085
Do 5 ao 11
de xuño
de 2003 Vivimos nun mundo no

que as guerras están á
orde do día. Pero nin-

guén quere morrer. Por moito
que o avión dos soldados es-
pañois estivese defectuoso,
non deixa de constituir un su-

ceso inerente ao oficio. ¿Aca-
so pensaban que nas guerras
só se morre das balas enemi-
gas? A metade dos soldados
estadounidenses finados per-
deu a vida en accidentes e
ninguén se alarmou nos Esta-

dos Unidos. A metade dos
mortos na guerra de Cuba fo-
ron vítimas de enfermidades
e non das balas mambises. E
nos cuarteis de Marrocos os
mozos morrían máis de tise
que doutra cousa.♦
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¿Soldados
sen
fronteiras?
MANUEL CIDRÁS

Oterríbel accidente
do avión que re-
patriaba militares

españois destacados na
¿guerra? de Afganistán
trae á actualidade este tipo
de operacións, non para
cuestionar a súa pertinen-
cia senón para discutir en
que compañía viaxan as
tropas. A oposición pide
responsabilidades ao Mi-
nisterio de Defensa, pero
ao final todo vai quedar
en incrementar os presu-
postos do departamento.

Faise unha enorme su-
plantación cando se pre-
senta ao exército como un-
ha milicia destinada a axu-
dar aos necesitados. Non é
esa a misión fundamental
de exército algún. Se así
fose habería que cuestio-
narse a súa propia existen-
cia, porque sería mellor
daquela gastarse en Bom-
beiros e Protección Civil o
que se gasta en Defensa.
Non serei eu quen discuta
que, en situacións de
emerxencia, se faga uso da
capacidade loxística do
exército, como da sanida-
de civil ou calquera outra
útil, para atender necesida-
des perentorias, pero natu-
ralmente as tropas están
máis preparadas para o uso
do moderno armamento
que para os primeiros au-
xilios. Se de profesionali-
dade se trata, os profesio-
nais do rescate son os
bombeiros e os de curar
aos enfermos os sanitarios.

Nas novas guerras
(Kosovo, Afganistán,
Iraq) as nosas tropas acu-
den maiormente en mi-
sión “humanitaria”, repar-
tindo auga embotellada
entre a poboación á que
previamente se lle privou,
polos nosos aliados, do
seu suministro. Ciscar
bombas primeiro e logo
despregar hospitais de
campaña non digo que se-
xan a mesma cousa, pero
a todas luces forman parte
do mesmo operativo. Por
algo están baixo o mesmo
mando. Só o manto dunha
enorme hipocresía pode
ocultar esa evidencia.

Nin o Exército Espa-
ñol nin ningún outro son
esa especie de ONG que
nos presenta a propagan-
da. Non son Soldados sen
Fronteiras. Antes ben, a
súa propia natureza está
esencialmente vencellada
ás fronteiras, quer para
defendelas quer para
transgredilas. Os únicos
soldados sen fronteiras
son os do Imperialismo,
que é o que reverdece e
se lexitima so o pretexto
do imperativo humanita-
rio. Cando se destrúe e
cando se reconstrúe.♦

Ano XXVI.
IV Xeira.
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Nova entrega da colección FROITA DO TEMPO

O Corvo de Chapapote
Luís Rei Núñez

Unha historia que aínda está sucedendo. O Prestige as-
faltou a costa de noxo e un xornalista anulado pola me-
lancolía do fracaso viaxa aos escenarios da desolación.
Bate co peor dos homes, os gobernantes mentiráns. Ta-
mén co mellor, os voluntarios. Herdará unha escultura
que semella certificar un desenlace, mais só é un remor-
so, mentres non chegue o verdadeiro desenlace. ¿Cando?

A NOSA TERRA

Adela Leiro
‘Haberá outra maré negra dentro de sete anos’




