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Bruxelas desviste
o PP

O Goberno
español
non pensa
extraer o fuel
segundo o
Parlamento
europeo

Manifestación
de Nunca Máis
en Bruxelas
o pasado día 13.

España non solicitou
as axudas
dos fondos de
compensación da UE

POR CONTO ALLEO
Camilo Franco
Con intención participativa Por conto alleo é o resultado
dun novidoso experimento: escribir diariamente
un conto a partir das propostas dos
internautas. Un xogo metaliterario,
irónico e extraordinariamente divertido,
sobre o papel dos escritores e dos
lectores. Roles inamobibles desde hai
séculos e que, coa participación da
internet, o autor propón modificar.

CATRO POLBOS EN 400 NASAS. ESTAS FORON AS CAPTURAS
da Universidade da Coruña nunha mostra realizada na costa galega. Tamén constataron que non existen percebes, nin peixes pequenos, aínda que si algúns ben gordos: os que non morreron co chapapote. O Instituto Español de Oceanografía, pola súa banda, realizou un estudo, ocultado ata agora á opinión pública, no que mostra
que “existe fuel en todos os estratos e profundidades das catas realizadas”. Por se fose pouco, o fuel segue a chegar á superficie contaminando de novo as praias. Esta semana luxou dez, segundo datos da Consellería de Pesca. Unha realidade que contrasta co “esplendoroso” que olla o Goberno o litoral galego. Tan ben o atopan
Fraga e Raxoi que afirman que non existe urxencia ningunha para
baleirar o fuel que aínda permanece no barco. Un informe aprobado polo parlamento europeo argumenta que o Goberno español non
parece ter previsto a súa retirada e que só posterga a solución agardando que os tanques baleiren o fuel por si sós. Coincide así este estudo coas informacións que A Nosa Terra vén dando a coñecer desde hai máis de tres meses. Como corolario a este ronsel
de ineficacia, que se prolonga desde o 13 de outubro, a Unión
Europea informou de que o Goberno español nunca lle reclamou
compensación ningunha para paliar o accidente. ¿Cal vai ser o final, cabe preguntarse, deste espectáculo de incompetencia?♦

‘Hai fuel
en todos
os estratos e
profundidades’
segundo unha
análise do
Instituto de
Oceanografía
(Páx. 9)
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A súa estratexia pasa por integrar a independentes e enfrontar
a socialistas e nacionalistas

O PP comeza a Operación Reconquista
dunha ducia de alcaldías
AFONSO EIRÉ

O PP só gobernará nos concellos unha
cuarta parte dos cidadáns galegos. É unha
grande perda de poder, de influencia pero
tamén de postos que dificultan a paz interna e a renovación. Para remediar esta situación, calificada de “grave” nunha reunión
da executiva, puxeron en marcha a Operación Reconquista para facerse con, polo
menos, 12 alcaldías. Agardan os pactos para comezar a presentar mocións de censura.
Os integrantes das listas indepenA Operación Reconquista esdentes eran para Manuel Fraga tá en marcha desde o 27 de maio.
durante a campaña electoral unha Pero ao PP non só se lle multiplirécua de “cabreados” e “resenti- cou o traballo porque os descados” co PP por “non darlles o que rriados sexan moitos, senón porpedían”. O presidente da Xunta e que non lle está a ser nada fácil
do PP alporizábaabrirlle as portas
se co voceiro nado ceo popular:
cionalista Xosé
está en xogo unha
perda
da
maioría
Manuel Beiras
remodelación incando declaraba
terna coa poxa
que estas persoas dos 32 concellos
polo poder nas
tiñan “moito que maiores de 15.000
distintas familias.
ver co PP e coa
No PP recibihabitantes
súa estratexia”.
ron o primeiro
Celebradas as
aviso de que a súa
eleccións, Fraga significa unha
situación política
lembrándose se- revolución interna
daba evidentes
guramente da pasignos de inestarábola do “Fillo dentro do PP.
bilidade nas elecPelín”, calificou a
cións municipais
estes
mesmos
de 1999. Daquela
concelleiros “irperderon as alcalmáns separados”. Non só lles días de Vigo, Ferrol, Pontevedra e
perdonou, senón que, asumindo Lugo. Nembargantes resistiran
tamén a parábola do Bo Pastor nas vilas.
como a súa política, mandou a
Esta vez a situación agravouXesús Palmou e “a todos os seus selles e só van gobernar para un
criados” que procurasen a estas cuarto da poboación galega, con“ovellas descarriadas” e as trou- tando que a mitade desta povoaxesen de volta á casa popular. ción está na capital de Ourense,
Nesa tarefa de busca e procura que lograron reter por moi pouandan. Pero aínda non houbo fes- quiño, e a recuperada Ferrol, co
ta. Seguramente a haberá porque, apoio dos independentes de Xosegundo di o Evanxeo, hai moita án Fernández, os primeiros en
máis ledicia por un pecador que ser buscados polo Pastor Fraga
se salva que polos xustos que xa para que voltasen ao redil.
están na casa do Pai.
Continúa na páxina seguinte
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Pero o PP tamén preferiu darDos 32 concellos que teñen lle a alcaldía de Sarria aos seus
máis de 15.000 habitantes o compañeiros escindidos de IdG,
PSdG-PSOE ten alcalde no antes que aos socialistas, coa
59,17% e o BNG nun 12% aínda sorprendente axuda da cabeceira
que forma coalición coas socia- de lista do BNG, Sabela Caldas.
Os independentes gobernaran na
listas noutros moitos.
Ese descenso nas cidades e en anterior lexislatura, despois de
todas as grandes vilas é unha mos- abandonar o PP, co PSdG-PSOE.
Pero non hai concellos pequetra para os analistas políticos, incluido o vicepresidente do gober- nos nin grandes. En Porqueira déronlle a alcaldía á
no español Mariaunica concelleira
no Rajoy, do “desocialista
para
clive que está a suara Fraga
que non a ocupase
frir o PP”. A esta
o BNG, a lista
situación hai que
máis votada no
engadirlle a perda os ‘traidores’
concello limiao.
de Deputación de pasaron a ser
Intentaron taA Coruña, a segunda administra- ‘irmáns separados’. mén o pacto cos
independentes de
ción galega.
Monforte e conseNon se trata
guiron “convensó dunha perda de
cer” a dous dos
poder, de controlar moitos menos orzamentos, de tres concelleiros, mesmo copando
incidencia política. A perda da a asemblea cos seus militantes.
maioría dos 32 grandes conce- Pero a irreductibilidade do ex alllos significa tamén unha revolu- calde coaga, Celestino Torres, loción interna: hai moitos menos grou que o BNG conseguise a alpostos que repartir e, nestas cir- caldía para Severino Rodríguez.
cunstancias, é moito máis difícil Torres nunca militou no PP, pero
levar a paz ao partido e afrontar estes califícano de “tránsfuga”.
non só unha renovación, senón
un cambio apaciguado de Fraga. O PP alíase cos comunistas

Vén da páxina anterior

P

Como recuperar alcaldías
Por iso a teima do PP en poñer canto antes en marcha a Operación
Reconquista para tratar de recuperar algunhas alcaldías das grandes
vilas desde a primeira reunión da
súa dirección logo dos comicios.
Foi na Nécora onde se decidiu
mudar a calificación dos independentes e comezar a pór en marcha
as medidas necesarias para impedir que nacionalistas e socialistas
se fixesen con máis alcaldías que
as que uns ou outros tivese maioría, ben absoluta ou relativa.
Púxose así en marcha unha
operación semellante ás dos finais
da Liga de Fútbol. Con maletíns
para mercar candidatos. As denuncias ían aparecendo desde Viveiro
a Pazos de Borbén, desde O Porriño a Verín, pasando por Valdoviño. Presións máis ou menos directas, promesas e conversas, moitas
conversas cuns e con outros.
A primeira idea do PP era sacarlle as nacionalistas ou socialistas ao prezo que fose, aquelas alcaldías nas que dependesen dunha terceira formación. A seguinte
era tratar de rachar os seus pactos
enfrontando aos socios.
No PP decidiron mesmo perder alcaldías agora para recuperalas máis adiante, cando as condicións o fagan posíbel e o PP poda
estabilizar a loita interna polo poder. Toda unha xogada de xadrez.
Algunhas das conversas xa
comezaran mesmo antes das
eleccións, polo que pudera pasar.
Así, o mesmo Fraga asegurouse
que Xoán Fernández pactaría no
Ferrol, e non só entraría no goberno, senón que voltaría ao PP.
Este acordo, publicado nestas
mesmas páxinas hai dous meses,
non impediu que Xoán Fernández cenificara na elección de alcalde absténdose de apoiar ao seu
agora compañeiro e alcalde Xoan
Juncal. A Fraga e ao PP importoulles pouco que Fernández tivese que abandonar o goberno ao
non cumprir co fisco e que realizase durante estes anos duras
acusacións contra o seu ex-partido. Ferrol ben vale a penitencia.

Na Guarda, Alonso Riego non tivo ningún mexerico en pactar
cos “comunistas” aos que tanto
detestan os populares en múltiples declaracións. Xa o fixeran
hai catro anos. Agora os “comunistas”, convertidos en independentes, voltan a darlle a alcaldía
aos populares. A situación é máis
pavera cando un destes concelleiros foi o único que se negou a
prometer lealtade ao Rei e á

Constitución “por ser republicano”. Os seus compañeiros de EU
afirman que o que son é “unha
correa de trasmisión do PP”.
Porque no PP están dispostos a
pactar con calquera. Tamén coas
súas bestas particulares, os do
BNG. Baltar láiase de que ninguén
queira pactar con eles, nin siquera
falar. Xustifica así algunha “cerdeirada” como a de Porqueira.
Pero as súas arelas máis ansiosas estiveron centradas no suroeste: Ponteareas, Porriño, Nigrán, Baiona, Bueu, Moaña...
En Ponteareas o condenado e
renegado de Xosé Castro foi recibido por Fraga no seu despacho presidencial. Chegaron ao
acordo de que Castro se retiraba
e o PP e a súa candidatura independente formarían goberno
conxunto, ostentando a alcaldía
cada un dous anos. A filla do ex
alcalde, Nava Castro, estaba de
acordo e voltaría ao PP. O número un dos populares, González
Solla, ocupará a praza no parlamento galego que deixará vacante Corina Porro. O número dous
da candidatura, Alberto Novoa,
iría á Deputación.
Semellaba todo arranxado.
Pero os catro conceleliros do PP,
todos agás o cabeza de lista, decidiron apoiar ao candidato socialista, Francisco Candeira, que
saiu elexido alcalde. O BNG,
que pretendía a alcaldía para Roberto Mera, conformuse con desbancar á familia Castro, aínda
que os seus concelleiros van ser
o verdeiro núcleo do goberno,
pois o PSdG-PSOE só conta con
dous concelleiros e o PP non entra no goberno.
Un PP que decidiu expulsar

Ventura Pérez Mariño recibe de Agustín Arca o bastón da alcaldía de Vigo.

aos seus concelleiros. Pero estes latura “se repoña a vontade porecurren a decisión alegando que pular que non é outra que un go“se toda a campaña a centramos, berno de centro dereita, pero sen
mesmo co apoio de destacados Barros”. Para Ordóñez a marcha
dirixentes populares, en prome- de Barros “é necesaria por saude
ter que sacaríamos á familia Cas- democrática”.
tro do goberno, agora non podíamos darlle a alcaldía”. Pero no Mocións de censura
PP o que queren é a alcaldía e
Ordóñez considera que presentar
non atenden a razóns.
Tamén fallaron os populares agora mesmo unha moción de
cos independentes de Bueu, Mo- censura “sería unha falta de resaña e, sobre todo, Porriño. O na- peto ao alcalde, pois aínda non
cionalista Raul Francés foi elexi- tivo tempo de tomar posesión”,
do alcalde na Louriña cos votos pero precisa que o goberno do
do PSdG-PSOE e dos indepen- BNG “é transitorio”.
Pero, ademais do Porriño e
dentes de Gonzalo Ordóñez. Xosé Manuel Barros e o PP perde- Ponteareas, o PP traballa coa
idea
de “recuperar” a alcaldía en,
ron a alcaldía, porque Barros teima en non deixarlle paso a o seu polo menos, unha ducia de conoutrora brazo dereito. O PP pro- cellos. Teñen a mesma estratexia
cura unha solución e non dá a al- en Carballo, para desbancar ao
nacionalista
caldía por perdiEvencio Ferreiro,
da. Pero Barros
e Monforte, se
resiste coa súa
PP apoiuse
Celestino Torres
imponente humase vira na obriga
nidade de 150
na
Guarda
de deixar o conquilos entonando
cello por motivos
un “non me mo- nun comunista,
de saúde; en
verán”.
Bueu, Moaña,
Non só afirma que negou lealtade
Baiona...
estar tranquilo,
Tamén
se
senón que se mos- ao Rei,
contempla motrou disposto a
para
conseguir
cións dun ou
apoiar aos nadoutro signo en
cionaistas naque- a alcaldía.
Sarria se a ex do
las asuntos que
BNG Sabela Calconsidere axeitadas deixa a súa
do. Case máis críacta de concelleitico é Gonzálo
Ordóñez, fillo doutro alcalde his- ra. E na Rúa, onde a equivocatórico no franquismo do mesmo ción do seu pai ao escribir o seu
nome. Ao día seguinte da elec- nome na vez do do fillo, privou a
ción de alcalde, Ordóñez xa esta- Xosé Vicente Solarat da alcaldía.
ba a negociar co PP. Así o reco- E tamén pode darse en Corcuñece el mesmo, afirmando que bión, Mesía, Porqueira...
No PP afirman que “nesta lenegoia para que, durante a lexisxislatura vai haber moitas máis
CRISTINA CANDA
que no último mandato” cando
só cinco sairon adiante, aínda
que se presentaron outras seis.
Aínda así, o secretario xeral
do PPdG, Xesús Palmou, considera que aínda é moi cedo para
falar de mocións de censura, pero recoñecendo que é unha posibilidade que está a ser estudada
polo partido. “O que ten que
quedar claro é que mentres eu
sexa secretario xeral non se pactará con tránsfugas, como fixeron os do BNG e os do PSOE.
Nós non tivemos ningunha alcaldía con tránsfugas, porque as de
Sarria e Porqueira non foron para nós”. ¿E Ferrol?
Aínda que, aparentemente
poda semellar que existe unha
contradición entre as verbas de
Fraga e Palmou non hai tal.
“Separados” e “tránsfugas” non
son precisamente sinónimos,
pero perden o grado de antónimos cando se integran no PP.
Daquelas quedan perdoados todos os seus pecados. Cando está en xogo o poder hai que saber perdoar.♦

O

Un voto confundido que vale a alcaldía da Rúa
Non hai volta atrás. Unicamente no Parlamento se repite algunha votación intrascendente.
Pero isto non ocurre cando se
trata de elexir alcalde e iso foi
o que pasou na Rúa. O alcalde
ía ser o independente Xosé Vicente Solarat López. Só precisaba o voto do concelleiro do
BNG. Este non fallou, pero a
Solarat deixouno na estacada

un concelleiro do seu grupo
que se equivocou á hora de escribir o seu nome na papeleta e
anulouse o voto porque el non
se presentaba. Empate a concelleiros e goberna a lista máis
votada.
A equivocación non foi a
man tenta, tampouco se pode
considerar algo anormal e non
vale aquí escarmonarse. Quen

se trabucou foi o propio pai do
alcaldábel que escribiu o seu
propio nome. A diferencía está
no segundo apelido. O concelleiro ten 80 anos e debe de estar moito máis afeito a botar a
súa sinatura que a rubricar o nome de seu fillo.
E non hai volta atrás que
valga. O novo rexidor, Avelino
García, así como os dirixentes

do PP, defenden que a súa elección é “absolutamente legal “.
Rexeitan así a petición de dimisión feita polo antiguo rexedor e
alcalde fustrado.
Solarat acedeo á alcaldía
hai 18 meses mediante unha
moción de censura á morte do
anterior rexedor. Se quer gobernar vai ter que facer o mesmo agora.♦
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Sabela Caldas, BNG de Sarria
‘O candidato do PSOE desprezou en varias ocasións o acordo xeral e o propio nacionalismo’
RUBÉN VALVERDE
Cabeza de lista polo BNG en Sarria, membro do Consello Nacional do BNG e avogada de
profesión. Sabela Caldas vén de
ser suspendida de militancia polo incumprimento do pacto global entre o PSdeG-PSOE e o
BNG. Insiste en todo momento
en que non se tratou dun problema persoal co candidato socialista, senón que foi político. Segundo Caldas, “existía imposibilidade de desenvolver o programa do
BNG cos socialistas de Sarria”.
O día da investidura, Sabela Caldas decidiu apoiar a candidatura
de Iniciativa Galega, encabezada
por Xosé Antón García e que só
tiña outro edil máis. Tal e como
están agora as cousas, o Goberno
local estaría formado por tres
concelleiro (dous de INGA e Sabela Caldas) e habería 14 na
oposición (7 PSOE, 6 PP e 1
BNG). Unha situación aparentemente insostíbel e abocada a unha moción de censura. O BNG
comarcal reuniuse con Sabela
Caldas, quen ao longo de dúas
horas explicou o seu comportamento. Agora o partido reclámalle a acta de concelleira.
¿Por que non respectou o
pacto global entre o BNG e o
PSdeG-PSOE?
Quero deixar claro que non se
tratou de ningún conflicto persoal co candidato do PSOE. Os problemas xurdiron a raíz da negociación para o pacto en Sarria.
Debatiamos integrarnos dentro
do equipo de goberno con res-

VILLARABID

ponsabilidades en determinadas
áreas. Pero durante as negociacións, o PSOE xogou cos
independentes e co BNG a dobre
banda. O candidato do PSOE op-

taba por pactar cos dous concelleiros do INGA e deixarnos fóra.
¿De que falaron nas conversas que mantiveron co
PSOE?

Nos distintos encontros tocáronse temas diversos sobre o
funcionamento xenérico do
Concello. En todo momento vimos como o Claudio Garrido
mantiña unha actitude despectiva cara o BNG. Non respectaba
o acordo marco que se pactara
en Santiago e incluso chegou a
facer comentarios despectivos
en contra do nacionalismo. O
día 14 tivemos unha xuntanza
do Consello Local onde expliquei cal era a actitude do candidato do PSOE. Insistín na imposibilidade de negociar nada con
el porque se pechaba en banda e
non aceptaba ningunha proposta. Nesa situación e ante a incapacidade que teríamos para levar a cabo o noso programa de
goberno, decidín votar en
conciencia e non respectar os
acordos. Se tivese votado a
Claudio Garrido, o BNG non
sería máis ca unha comparsa ao
longo destes catro anos de lexislatura. Por iso optei por dialogar
cos candidatos de Iniciativa Galega.
¿Pode poñer algún exemplo
concreto do menosprezo que o
candidato socialista lle fixo ao
BNG?
Dicía en todo momento que
non ía ceder en nada e que para
el os acordos que se tomaron en
Santiago non significaban nada.
Fixo varias descualificacións en
contra do nacionalismo que me
pareceron moi graves. Tamén
se opoñía a desenvolver o Plano
de Normalización Lingüística,

que para min era indespensábel.
Afírmase que houbo intereses económicos detrás da súa
decisión...
Estase a dicir de todo. Eu teño unha carreira profesional...
Unha das condicións que puxen
para apoiar a INGA foi que o PP
non entrase en ningunha concellería. Tampouco vai estar na
Comisión de Goberno. A miña
relación co PP no plano persoal
é igual que con calquera outro
grupo político. Tampouco me
levaba mal co candidato do
PSOE, nin con ningún outro
membro dese partido.
¿Como se toma a resposta
recibida por parte do BNG?
Agardaba que me suspendesen de militancia. Entendo a reacción do partido. Ata agora fun
membro do Consello Nacional e
coñezo ben as regras.
¿Sabendo o que lle ía ocorrer non lle parece a súa unha
actitude politicamente suicida?
Entrou en conflicto o que eu
entendía que era mellor para a
organización en Sarria, co acordo marco adoptado pola dirección nacional. Penso que de seguir as directivas do partido, o
BNG tería desaparecido da vida
política da vila. Moralmente
non podía votar o candidato do
PSOE.
¿Vai asumir algunha concellería no novo organigrama
municipal?
Seguramente asuma algunha
concellería, pero aínda non se
concretou nada máis.♦

Nas cidades só chegaron a un acordo en Vigo

Os pactos entre nacionalistas e socialistas
funcionaron mellor que hai catro anos
Os pactos BNG- PSOE funcionaron mellor ca hai catro anos.
Somentes nuns poucos concellos
fallaron os acordos preelectorais,
porque ambas direccións conseguiron atallar con moito esforzo
disidencias locais.
Sorpresas, neste caso anunciadas, saltaron en Corcubión,
onde os dous edís socialistas deron a alcaldía ao independente
Xavier Lema, sacándolle a cadeira de alcalde ao nacionalista
Rafael Mouzo Lago, que a levaba ocupando os últimos 24 anos.
Outra sorpresa “anunciada”
levárona os nacionalistas en Porqueira, onde a única concelleira
socialista, Susana Vázquez, se
votou a sí mesma, ocupando a alcaldía cos apoios do PP. A candidata socialista xa se negara en
toda a campaña a atacar ao PP e
o anuncio de compra do seu voto
era vox populi.
Máis sorprendente foi a decisión de Sabela Caldas, a concelleira do Bloque en Sarría que
rachou a disciplina de voto e vai
gobernar cos independentes,
que conseguiron a alcaldía
apoiados polo PP que preferiu
aos seus “traidores” antes que a

un alcalde socialista. Sabela
Caldas, que ocupaba un posto
no Consello Nacional do BNG
xustificou a súa decisión pola
“chularía do candidato socialista nas negociacións”.
En Cabanas, a socialista
Modesta Anca, saiu elexida cos
únicos votos dos seus compañeiros, pois o BNG incumpriu o
acordo propoñendo a un dos
seus concelleiros como alcalde.
Pero Manuel Pérez non obtivo
os votos suficientes, pois unicamente contou o apoio doutros
dous concelleiros, os de iniciativa veciñal.
Noutros concellos, como
Bueu, os socialistas lograron atallar os intentos de ruptura dos
pactos polos seus concelleiros.
Pero as diferencias entre nacionalistas e socialistas estiveron
presentes noutros moitos concellos, como en Fene, onde Rivera
Arnoso non contou co apoio do
PSOE. O mesmo lle ocurriu aos
socialistas na Fonsagrada, que
non lograron ao apoio do BNG.
En Carral os concelleiros do
BNG afirmaron que “unicamente cumprimos o acordo das direccións”, pero non están confor-

mes con apoiar aos socialistas.
En Cambre os nacionalistas abstivéronse “por imperativo partidario” e máis ou menos fixeron o
mesmo en Neda. Pola contra, o
BNG que mantivera durante catro anos un forte enfrontamento
coa candidatura veciñal de Oleiros, chegaron a un pacto que, segundo o alcalde García Seoane
“traerá a paz e a tranquilidade ao
concello”.
Das cidades de Vigo, Pontevedra e Compostela, onde por
acordo entre as direccións nacionalista e socialista debe de
existir un goberno dos dous partidos, somentes na cidade olívica, onde semellaba máis difícil,
se chegou a un pacto. Os nacionalistas ocuparán máis ou
menos as concellalías que o
PSOE detentou nos últimos catro
anos xa que a correlación de forzas é idéntica. Os nacionalistas
tamén se aseguraron no acordo
que o novo goberno vai continuar cos grandes temas comezados na anterior etapa, principiando polos urbanísticos. O ex-alcalde Lois Pérez Castrillo, que
pasa por duros momentos pola
enfermidade da súa compañeira,

ocuparase da promoción económica, turismo e de grandes proxetos coma o auditorio. A concellalía de Cultura, tan arelada polos nacionalistas, estará a cargo
de Santiago Olveira.
En Pontevedra aínda non
houbo acordo. Os socialistas
non só queren áreas concretas
de xestión, senón ter parcelas
noutras concellalías a cargo dos
nacionalistas para levar autónomamente. Nestas condicións, o
BNG non semella ter moitas ganas de que entren no goberno, e
menos aínda presa. Sobre todo
logo dos últimos catro anos onde en idénticas condicións de
maioría minoritaria foron capaces de levar adiante a maior parte do seu programa.
Máis ou menos semellante é
a política dos socialistas en
Compostela. Bugallo, coma Lores en Pontevedra, afirma estar
disposto a chegar a acordos. Pero os nacionalistas non queren
pasar polas condicións que os
socialistas tentan impoñer e
pretenden un reparto semellante
ao da anterior lexislatura, pero
coa nova proporcionalidade
emanada dos votos. Os na-

cionalistas tampouco é que debezan por entrar no goberno a
calquer prezo, sobre todo tendo
presente os réditos electorais
negativos da súa labor os últimos catro anos.
Valoración dos partidos
Tanto nacionalistas como socialistas valoraron o cumplimento
dos pactos como positivos. Pero
Anxo Quintana considerou grave
o incumprimento dos socialistas
en Corcubión e tamén en Porqueira, onde xa se sabía de antemán “a traición” da concelleira
socialista e que “todo se debeu a
unha cuestión de diñeiro”, apuntou o coordinador da executiva
do BNG. O “pequeno incumplimento de Sarria” zanxouno o
BNG expulsado de contado á súa
militante.
Para Emilio Pérez Touriño a
valoración do cumprimento dos
pactos foi moi positiva. Desde o
PSdG-PSOE afirman que no caso de Corcubión nada poden facer cos dous concelleiros porque
son independentes, “pero quedan
totalmente á marxe de calquer
política do PSOE”.♦
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Enfado no PP porque ninguén quer pactar con eles

Unha ‘porcallada’ de Baltar
Porqueira ten unha das catro torres que vixían a Límia. A torre de
Porqueira ía caer en mans nacionalistas, que, de non ter representación se convertiu na forza
máis votada. Para que o nacionalista Xosé Manuel Pérez ocupase
a alcaldía só cumpría que a única
concellal socialista se abstivese.
Pero esta decidiu votarse a si mesma. O PP tamén a votou e Susana
Vázquez convertiuse en alcaldesa.
Aos nacionalistas non os collía moito de sorpresa esta trécola.
Había días que xa se falaba Susana Vázquez recibira 25 millóns de
pesetas do PP e un posto de traballo na Deputación por ser alcaldesa. É polo menos o que explicou o
dirixente socialista Iglesias Sueiro. ¿De ser así, porque non votou
Susana ao PP directamente? ¿Unicamente porque o PP non quer
que os acusen de pactar con trásfugas? Misterios da política.
Xosé Luis Baltar, presidente
da Deputación, explicou moi ben
o que pasou coa súa retranca habitual. “O PP fixo unha cerdeirada”. O xogo de palabras co nome do concello (Porqueira) non
é moi exitoso, pero pode entenderse. Baltar na vez de decir unha “porcallada”, decidiu castelanizar os términos para ser máis
fino, e falou de cerdeirada en
troques de porcallada.
¿Cal foi a causa desta xogada? Para Baltar todo foi por renegueira. Porque no PP tamén teñen
o seu corazonciño que, ás veces,
vóltase tenro. Como cando Baltar
toca o saxofón ou canta as cantigas da Terra coa charanga porque
esta é a mostra de que é tan galeguista como calquera. Os do PP,
segundo as explicacións de Bal-

Ramón Rodríguez Ares (PP), á esquerda, non quixo darlle a man nen o bastón de mando ao seu sucesor, Abel López Soto. La Opinión

Cambio de alcalde e de retratos no concello de Sada

Castelao substitúe a Franco
que non houbese dúbidas, comezaron a resoar os berros de
“¡Viva a democracia! e “¡acabouse o amiguismo!
Cando o reconto dos votos
confirmou que Ramón Rodríguez Ares perdía a alcaldía a
emoción desatouse como se un
pé de vento chegase á bahía e
limpase o ar de toda a vila.
Porque a alegría non só era no
sala de plenos, nin na casa
consistorial; os berros e os vivas e, mesmo os foguetes, resoaban polos xardíns, polo paseo e, mesmo xunto ao emblemático edifício da Terraza.
Tamén houbo saloucos cando o novo alcalde recordou ao
militante comunista Manolo
Crisanto, morto hai tres anos.
Crisanto, veterano loitador fora
concelleiro e, algúns dos novos
edís do BNG compartiron con
el militancía. A Crisanto foille
dedicado o triunfo.
Xunto ao retrato de Franco, Abel López sacou o do outro referente de Moncho, o do
seu amigo e protector Manuel
Fraga. No seu lugar colocou
un escudo de Sada feito polos
seus fillos.
A mesa e a cadeira de “xefe” foi o único que o anterior

alcalde deixou no seu despacho
que semellaba estar en obras,
coas paredes todas cheas de buratos. Un policia local levantou
acta da desaparición dunha caixa forte que Rodríguez Ares tiña na alcaldía. Non se sabe se
era propiedade do concello ou
particular. Levou igualmente
todos os billetes extranxeiros
que empapelaban a estancia.
Tamén afirman desde o novo goberno que se borraron
arquivos dos ordenadores e
que desapareceron documentos. Foi esta seica unha das tarefas principais dos funcionarios afectos a Moncho nos últimos días. Un Moncho que
non quixo entregarlle o bastón
de mando ao novo alcalde e
nin sequer lle deu a man. Nin
houbo “trasmisión de poderes” nin unha chamada.
Si que se apurou o anterior
rexidor a solicitar do novo goberno, un despacho na planta
baixa, unha secretaria, un ordenador conectado a internet e un
apartado de correos. “Moncho
é moito”, ese era o seu lema
eleitoral. Pero xa non é alcalde.
Hai quen dí que agora pode dedicarlle máis tempo a súa outra
paixón: a canción.♦

Xosé Luís Baltar xustificou que lle ‘tirasen’a alcaldía de Porqueira ao BNG.

PACO VILABARROS

O Pazo de Meirás xa é nacionalista e Moncho, alcalde de Sada
xa non é moito, perdeu a alcaldía. Franco deixou o seu lugar
no concello. Todo un símbolo.
En Sada, Franco non só estaba presente no Pazo de Meirás. Tamén ocupou lugar de
honra no despacho do alcalde,
mesmo nos últimos 24 anos.
Porque “Moncho és mucho”. E
Moncho era sinónimo de alcalde. Pero Moncho, Ramón Rodríguez Ares, perdeu nestas
eleccións a alcaldía e o retrato
de Franco o seu lugar destacado no despacho.
Minutos despois de xurar o
seu cargo como novo alcalde, o
nacionalista Abel López Soto
entrou no seu despacho e retirou o retrato do ditador, colocando no seu lugar o de Castelao. Todo un símbolo dos novos
tempos que se aveciñan para o
concello de Sada.
Non foi unha toma de posesión máis dun alcalde. Moito
antes de que rematasen de votar os edís, cada un dos membros do equipo de goberno
(cinco nacionalistas, dous socialistas e dous independentes)
mostrando claramente a papeleta co nome do alcalde para

tar, queren pactar, pero tanto
BNG coma o PSOE “marxínanos
coma se fósemos apestados”. E
como non queren pactar con eles,
tan siquera falar, “non deben de
estrañarse de nada do que lles podamos facer”, explica.
No seu razonamento, Baltar
expón que “era o que nos faltaba,
que nos digan a quen temos que
votar”. E votaron a Susana Vázquez que, misteriosamente tamén rachou o pacto suscrito entre nacionalistas e socialistas e se
votou a sí mesma collendo a alcaldía. Baltar aclara que non
houbo conversas e menos oferecementos á nova alcaldesa. O PP
só “optou por respaldar en silencio a Susana”. Unicamente para
amolar ao BNG e ao PSOE.
O voceiro nacionalista, Xosé
Manuel Pérez, afirma que o asunto é moito máis complexo. “No
PP están preocupados polo ascenso do nacionalismo na zona, onde
Rairiz de Veiga e Vilar dos Santos, conxuntamente con Allariz,
xa son concellos que dan totalmente por perdidos”. Pérez tamén
explica que “no PSOE sabían perfectamente que a súa candidata
non era unha persoa de fiar”.
Fontes do PP ourensán, comentan, por outra banda, que os
socialistas coñecían a intención do
PP de votar á súa candidata. Falan
dunha entrevista no despacho de
Baltar na Deputación onde este informaría aos dirixentes socialistas
da xogada que estaban a pór en
marcha. Estes darían a súa conformidade porque temén tamén o
avance nacionalsita na zona e a capacidade do candidato do BNG se
collía a alcaldía. ¿É outra porcallada para que PSOE e BNG rifen?♦

Francisco Vázquez resalta que está para ‘servir a España’

Pérez Mariño abouxado por non falar en galego
O novo alcalde de Vigo, Ventura P.
Mariño, foi abouxado na toma de
posesión por non xurar en galego.
Interrumpido en catro ocasións,
teimou en realizar o xuramento en
castelán. Ao fina doseu discurso
leu unha poesía de Celso Emilio
Ferreiro e a sua deficiente pronuncia provocou risas no público.
A Mesa de Normalización
Lingüistica, pídelle ao novo alcalde vigués, logo da súa actitude
que considera de desleigo cara o

galego “unha declaración explícita, institucional e solemne favorábel ao galego e á súa defensa”.
Para lograr, “saídas razonábeis a
esta situacións”, membros da Mesa reúnense o 19 de xuño con
concelleiros socialistas vigueses.
Francisco Vázquez, o alcalde
coruñés, estivo moi na súa linea
na toma de posesión, afirmando
que “a España servimos e para o
seu progreso gobernamos”. Vázquez situou diante dos concellei-

ros un crucifixo para que fixesen
o xuramento de acatamento á
Constitución. Por aqueles días o
alcalde coruñés entrou na Orde
Terciaría dos Franciscanos, coñecida polo seu integrismo e polo seu papel represor durante o
franquismo nalgunhas cidades.
Tamén aproveitou Vázquez a
ocasión para arremeter, de novo,
contra os pactos entre nacionalistas e socialistas, pronunciándose
a favor de que goberne a lista

máis votada. Vázquez esquece o
ordenamento electoral que consagra a proporcionalidade.
Fernández Lores, o alcalde
pontevedrés, moi tanquilo na súa
toma de posesión, realizou unha
alocución de menor ton nacionalista ca noutras ocasións, chamando a
un “goberno conxunto da cidade”,
dirixíndose sobre todo aos socialistas, para que Pontevedra “siga a ser
referente en calidade de vida”.
En Ferrol, o feito máis relevan-

te foi o de Xoan Fernández, que
malia ao pacto co PP e que pasará
a formar parte do goberno non os
votou “por respeto ao electorado”.
López Orozco, en Lugo, ofereceu diálogo, pero voltou a marcar o seu aspecto localista e populista, “serei un alcalde da rúa”,
ao tempo que reclamaba para
Lugo “discriminación positiva”.
Tamén ofereceron diálogo
Manuel Cabezas en Ourense e
Sánhez Bugallo en Compostela.♦

Felipe González

O termómetro
sobe, feden os
esgotos. Nas gabias
das rúas madrileñas
cavan os
marroquís.

Os casos de
corrupción
acrecentan o
apoliticismo e
mesmo o franquismo
nostálxico. Algúns
atrevidos pensan
que en tempos do
Xeneralísimo había
man dura e menos
corrupción. Certo.
Non había
corrupción, porque
non había lei. O
que si había eran
colas no Pardo,
colas na porta do
Gobernador, colas
para conseguir
favores
discrecionais.

E

n plena campaña electoral das municipais, Augusto César Lendoiro sacou
á opinión pública un avance do proxecto do novo estadio de Riazor, obra do famoso arquitecto norteamericano Peter Eisenman, autor, entre outras obras, da polémica Cidade da Cultura de Galiza en Santiago de Compostela.
Deste xeito, Lendoiro, presidente do Real Club Deportivo, entraba na campaña das
municipais cunha proposta estrela que sabía
de antemán sería reprobada polo alcalde en
funcións Francisco Vázquez. Despois da
presentación á prensa, Lendoiro presentou o
proxecto a dous candidatos dos partidos participantes na campaña: Fernando Rodríguez
Corcoba, do PP, e Henrique Tello do BNG. O
primeiro mostrouse entusiasmado co proxecto reclamando da opinión cidadán apoio a esta proposta do “novo Guggenhein do fútbol”,
mentres que o segundo, máis cauto, dixo que
non se pronunciaba e que unha vez estudiado
o proxecto daría a opinión do seu grupo.
A proposta era, sen dúbida, unha baza de
gran calado electoral que incidía na conciencia
de gran parte do electorado coruñés, defensor
dun Deportivo que naquel intre estaba de primeiro na clasificación e aspiraba a ser o futuro
campión da Liga. Ademais prometía aliviar as
mermadas arcas do clube, coa instalación dun
amplo complexo comercial, hoteleiro, deportivo e de aparcamento, a costa de terreos públicos. Era, no fondo, aproveitar o cumio da onda
deportiva para empurralo contra un goberno
municipal hostil á expansión do estadio. Pero,
en toda aquela parafernalia, a ninguén se lle
ocorreu preguntar quen pagou os honorarios do
famoso arquitecto norteamericano, que, como
bo xudeu, nunca traballa de balde. Non foi, seguro, o traballo pago cunha camiseta de Djalminha, como rezaba a propaganda, pois sabido
é que a afección deportivista de Eisenman pasou antes polo Barça, polo Real Madrid e seguramente polo Atlético de Madrid, cando vía a
posibilidade dun encargo con eses clubes. O
traballo do arquitecto ten uns honorarios grandes, que segundo me contan, chegaría aos 50
millóns das antigas pesetas, pagos, segundo me
din, polo Partido Popular.
A operación, era, pois, unha xogada electoral da que o BNG saíu, pola súa cautela,
moi ben parado, evitando caer na trampa que
lle tendían Lendoiro e o PP.
Pero o que aquí me interesa analizar é o
proxecto arquitectónico en si, como socio do
Deportivo, como veciño da Coruña e como
profesional que exerce a súa actividade arquitectónica en Galicia. Canso de escoitar
arreo “as xenialidades do novo estadio” e “da
súa grandeza arquitectónica”, quero aportar

O timo do novo estadio
de Riazor
XAN CASABELLA

O arquitecto Xan Casabella considera que o estadio de
Riazor proxectado por Peter Eisenman está mal localizado, non se deseña para permitir gozar do fútbol, ten unha
orientación defectuosa e non aumenta o número de prazas.

ANA PIILLADO
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Continúa na páxina seguinte

Cartas
Alcaldes. Ventura
Pérez Mariño
sempre serio. Antes
Lois Castrillo,
sempre cun sorriso.
Non son opostos.
Son dúas formas da
timidez.

Incumprimentos
do pacto. O BNG
expulsa. O PSOE di
que non pode
porque os seus
candidatos
presentáronse como

Aclaración
do Colexio
de Xornalistas
No número 1.086 de ANT, (do 12
ao 18 de xuño de 2003), páxina
19, publícase un texto asinado por
Primitivo Carbajo e titulado “Pola
rúa-trincheira de Luís Pita, na cidade-estado de Paco Vázquez” no
que se alude á necesidade de lembrar o libro Paco Vázquez. A pegada dun Príncipe. Biografía non
autorizada (Xerais 1993), escrito
por Luís Pita e Primitivo Carbajo,
e afírmase que esa memoria “se
borrou ata do banco de datos do
Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia” (cita textual).
Debo dicir que a alusión ao
libro citado figura, e pode comprobarse, nas noticias publicadas
na web do Colexio (www.xornalistas.com). Nada se borrou, xa
que logo, senón que se tivo moi
en conta ao improvisar a biografía do admirado Luís Pita. A cita

presupón unha intención que o
Colexio nin tivo nin ten.
O Colexio, polo demais, por
acordo da súa Xunta de Goberno,
sumouse desde o primeiro momento á homenaxe coa intención
de salientar o exemplar traballo
profesional, cívico e crítico do
xornalista Luís Pita e así o dixen
persoalmente na mesa redonda
celebrada no Forum Metropolitano da Coruña, o pasado martes 3
de xuño, na compaña de Xosé A.
Gaciño, Miguel Ángel Aguilar,
Manuel Rivas, Primitivo Carbajo
e Antonio Luaces. Para salientar e
non para borrar. Quede claro a todos os efectos polas dúbidas e as
sorpresas que puideran derivárense da afirmación referida.♦
XOSÉ Mª GARCÍA PALMEIRO
DECANO DO COLEXIO
PROFESIONAL DE XORNALISTAS
DE GALICIA

Fúrame o peito
O día despois das eleccións, aínda
ben non puxen os pés no centro de

traballo, varios compañeiros/as,
dando por boa a letra gorda dos titulares, e sen deixarme desabafar,
van e espétanme un trás doutro co
cariño e a confianza que dan moitos anos xuntos e as moitas conversas mantidas: “O da costa non
ten explicación”, “¿Pero que é o
que vos dá o PP?”, “Sodes un pobo conservador e pouco combativo”, “Levades o medo e o minifundio no corpo”, “Mira que votar
a un ministro de Franco”, “Os galegos tedes alma de escravos”...

Fé de erros
O alcalde lugués López Pérez non foi un alcalde franquista, como se afirmaba no
número anterior na entrevista a Benxamín Casal, senón
que gobernou durante a
Restauración dun xeito ditatorial e localista.♦

Logro sobreporme á mazada das
mil frases mil veces ouvidas e aos
infortunios da colonización que
nos aguilloaron por todas partes e
deféndome como podo. Remóntome aos Reis Católicos e á doma e
castración de Galiza. Remárcolles
a obra e a combatividade de Rosalía. Revélolles a vontade enciclopédica e universalista dos membros da Xeración Nós. Fálolles
das Cousas e do Sempre en Galiza de Castelao. Remítome ao alzamento fascista do 36 e á represion posterior. Insístolles no caciquismo e na emigración que non
cesan, nas redes cientelares, no
medo que lle meten á xente co das
pensións e os comunistas. Recórdolles os séculos de dependencia
colonial.... Métome a menciñeiros
e disértolles sobre a nosa psicoloxía nacional, sen ocultarlles o carácter revirado que ás veces se
apodera de nós. Razóolles que o
de Muxía non pasou en toda a
costa e que en todas partes cocen
fabas e votan á dereita. Gábolles o
mérito dos éxitos noutras zonas
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Vén da páxina anterior

reflexións que nos dean outra visión da situación, pois moito me temo que unha “xenialidade” a costa de repetilo e sen crítica, rematará converténdose en tal.
En primeiro lugar non parece moi interesante a idea que xera a conformación da bancada. Esta idea, defendida por Eisenman,
consiste en que “sería o único estadio do
mundo, no que se puidese ver a praia, mentres se está no fútbol” ¡! ¿A quen lle interesa iso? Os cidadáns da Coruña e arredores
vamos ao fútbol porque nos gusta ese espectáculo, da praia podemos gozar en calquera
outro intre, polo tanto o que lle pedimos ao
novo estadio é ter unha boa visión do campo, protexidos dos ventos e da chuvia que no
inverno (durante a liga) baten esta parte da
cidade. Esa idea xeradora parece pensada exclusivamente para os visitantes que se desprazan á cidade exclusivamente ao fútbol.
Ademais, pouco verían, porque normalmente
os espectáculos futbolísticos realízanse de
noite. Pero iso si, ¡o Torneo Teresa Herrera,
que se celebra no mes de Agosto e durante a
tarde, sería un espectáculo marabilloso!
En segundo lugar está a futura colocación
do campo. Atrasase para a parcela do lado, para impedir que a súa execución poida frear a actividade do estadio actual, gañando unha praza
enfronte da praia de Riazor (onde actualmente
se atopa o Pavillón polideportivo). Esta xa é
unha vella estratexia dos novos estadios, véxase senón o que actualmente se está a facer no
estadio do Benfica ou no do Porto (Portugal).
Neste caso parece interesante que a praza sirva
de remate á Avda. de Bos Aires (a que circunda
a praia), pero non o é tanto que estea rebaixada
e que dispoña só de comunicación directa coa
praia e non coa Avda. Esta praza estaría circundada por tres dos seus lados por edificacións (comercios, oficinas, polideportivos, etc.)
e un polémico hotel de luxo situado nun dos extremos dos brazos, sobre as rúas da cidade e
anulando a praza de Portugal en beneficio da
nova. Con razón os arquitectos coruñeses que
desenvolveron a maqueta eliminaron esta última opción por estimar que esa proposta iba ser
moi contestada entre os veciños e cidadáns.
En terceiro lugar, parece unha mala estratexia realizar esta custosa operación ofrecendo en troques a mesma capacidade do estadio
(36.000 asentos) pero en peores condicións
de localización e protección para os usuarios
que na actualidade. O novo estadio contempla que unha das gradas de fondo (7.000 espectadores aproximadamente) estaría descuberta, condición imprescindible para que os
outros espectadores puidesen ver a praia, resultando humillante para os socios desa zona. Foi curioso constatar que, cando se re-

partiu o folleto de propaganda do
que onde mellor se goza dun bo
novo estadio, durante o partido
o partido partido de fútbol é desde as graentre o Deportivo e o Valencia,
das situadas nos lados longos do
no que
só non dispuxeron dese folleto
rectángulo, e unha desas (a da acos socios da grada de fondo de
tual Preferencia) ve reducida conse
repartiu
Pavillón, sabedores os directivos
siderablemente a súa capacidade.
da contestación que iso ía supoEstamos, pois, diante dunha
o folleto
ñer. Lamentablemente ese partiproposta arquitectónica, que ten
do perdeuse e as opcións do De- de propaganda máis de timo que de “xenialidaportivo quedaron moi diminuídunha proposta que “dá gado novo estadio de”,
das de cara a gañar a Liga.
to por lebre” e non “lebre por
En cuarto e último lugar cómgato” como acostumaba repetir
só
pre lembrar a orientación do estaAlejandro de la Sota, aquel xedio. Ten unha orientación cara ao non dispuxeron nial arquitecto de Pontevedra.
este, sendo as gradas de Tribuna
Nestes intres das arquitectudel os socios ras-espectáculo que nos invae Preferencia, norte e sur (as dos
lados longos do campo) e a de
den, cómpre andar con moito tida grada
Maratón (oeste) as que protexen
no, pois detrás dalgún destes
o conxunto dos ventos e das chu“grandes” arquitectos que os pode fondo
vias, que, como sabemos os que
líticos “provincianos” se empede Pavillón, ñan en contratar, non sempre
vivimos por aquí, proceden habitualmente do Noroeste e as torhai unha arquitectura responsaxa que no
mentas, esporádicas, do sudoesble que mellore a calidade de vite. O novo estadio, atendendo proxecto queda da dos cidadáns, aínda que gafundamentalmente a razóns estérantan grandes titulares nos meticas, constrúe enormes gradas
dios de comunicación.
sen cubrir”
nos lados Norte e Oeste, e proA verdade é que coa especupón unhas máis pequenas nos lalación inmobiliaria que promete
dos sur (actual Preferencia) e este (actual Pa- o PXOM para a parcela do pavillón polivillón), empeorando dese xeito a protección deportivo, moito nos tememos que o novo esactual das inclemencias do tempo. ¿Será que tadio vai quedar só como un fermoso cartel
a Eisenman non lle preocupa que a xente vaia electoral e un soño. Soño que oxalá se poida
ao estadio no inverno?
realizar algún día, pero co proxecto gañador
Ademais, o que se consegue con esta nova dun concurso de ideas.♦
configuración do estadio é empeorar as condicións de visibilidade do campo, pois é sabido
XAN CASABELLA LÓPEZ é arquitecto.

‘N

Xosé Lois

independentes.
Quizá teñan razón
os que afirman que
o PSOE non é un
partido, senón unha
franquía.

Bush díxoo ben
claro: Estamos a
estudiar o caso do
Irán. Non sabemos
se se rendirán sós
ou se haberá que
atacalos. No
entanto,
descóbrenselle
irregularidades nas
contas a outra
grande empresa
norteamericana.
Entre nós algún
comentarista
apunta: Aínda
queda moito
antiamericano solto.
E finalmente, o
informe dunha
empresa
farmaceutica indica
que máis do 10%
das persoas sofre
depresión, o que se
traduce en
inseguridade, baixa
autoestima,
desánimo, etc.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

que non son Muxía. Procuro, en
definitiva, por todos os recantos
indicios que me axuden a “exculparnos” de tantas acusacións inxustas... Pero non, non me dou
por satisfeito, hai algo que se me
escapa. A metáfora das nosas doenzas segue a furarme o peito como un ferro quente. Penso en Muxía e sei que son os que votaron ao
PP a pesar do chapapote e da agresión contra Iraq e da manipulación sen recato e da verdade das
mentiras os que teñen a chave da
saída deste labirinto no que bulimos como almas en pena.♦
EMILIO CID
(BARCELONA)

Operación República
En contra do que poda suxerir o título deste artículo non pretendo
establecer ningún parangón entre
as recentes eleccións e as que tiveron lugar en 1931 e a proclamación da Segunda República. Só
quero denunciar ao responsábel
policial que tivo a indelicadezae

ousadía de batizar como “Operación República” unha acción policial que concluiu coa incautación
de 250 quilos de cocaína con catorce individuos detidos. Quero
pensar que otítulo da operación
policial se debeu máis á ignorancia que a unha intención vexatoria
contra milleiros de cidadáss que
deron a súa vida en defensa dun
sistema democráticamente establecido. Os máis de mil republicanos soterrados no cemiterio de Ciriego, non foron asasinados por
ser drogaditos nin por trafegar con
drogas, foron asasinados por defender a liberdade, a igualdade e a
fraternidade, triloxía contida no
modelo de Estado froito dunhas
eleccións, a República.
Non sei quen é o responsábel
de tamaña tropelía, presumo que a
súa calidade humana é nula, a súa
intelixencia minguada e a súa cultura cativa, a pesar de todo estou
certo, que o seu servilismo, nunca
o tería levado a titular esta operación, como “Operación Francisco
Franco” nin tan siquera “Opera-

ción Fascista”. Teño a seguridade
que se esta carta chega a coñecemento do responsábel calificarame de extremista e polo feito de
ser catalán, de roxo separatista e
masón. Pero non hai revanchismo
ningún, apesar de que o que suscribe, con apenas cinco anos, foi
obrigado a presenciar como a súa
nai, cuxo único delito era ser esposa do alcalde republicano da
nosa vila, eleito democráticamente e con maioría absoluta, era
obrigada, publicamente, a varrer a
iglexa coa cabeza rapada e as súas
feces esbarando polas súas pernas
a causa do aceite de ricino que lle
forzaron a beber.
Non hai odio nesta carta, as cicatrices non se borran, medran ao
longo do tempo. Asino sempre co
meu nome, seguido pola miña calificación profesional e a miña
responsabilidade como militante
de Izquierda Unida. Nesta ocasión
fágoo simplemente como o cidadán (négome súbdito) Jordi Clivillé Ribas, con domicilio en Santander. En función dos meus de-

reitos, non pido, exixo, que o responsábel desta canallada, rectifique e pida excusas públicas, non
a min, senón a dúcias de miles de
descendentes de españois que deron ou perderon a súa vida defendendo os seus ideais e a lexitimidade dun réximen, primeiro
nos frentes, despois en campos de
concentración ou de traballo ou,
simplemente asesinados.♦
JORDI CLIVILLÉ
(SANTANDER)

Galiza é a
comunidade que
perde máis
poboación.
¿É posíbel que un
país decida
conscientemente
suicidarse?

Pero non
esaxeremos a nota
triste. Temos dous
equipos na Liga de
Campións e o pan
está barato.♦

Nº 1.087 ● Do 19 ao 25 de xuño de 2003 ● Ano XXVI

Cobras
BIEITO IGLESIAS

S

Xosé Blanco e Felipe González.

Pepe Blanco,
‘o galego
despistado que
pasaba por alí’
José Luís Balbás, militante
socialista e empresario acusado de estar detrás da trama
transfuguista madrileña, atribúese unha importante participación na vitoria de Zapatero no congreso que o elevou á secretaria xeral. Zapatero gañoulle aquel día a Bono por nove votos. ¿Cantos
deles pertencían aos balbases?, pregúntase o diario El
País do día 15. “Balbás sostén que polo menos 17 e que
a súa xestión foi decisiva. ¿Ti
pensas que ese congreso gañouno un galego despistado
que pasaba por alí e que non
gañara nin na súa vila?”.♦

‘Todos
os dirixentes
do PSOE
o sabían’
Ignacio Varela, subdirector
do Gabinete da Presidencia
do Goberno baixo o mandato de Felipe González, comenta en El País (13 de xuño) a crise da Comunidade
Autónoma madrileña. “O
grave é o seguinte: todos os
dirixentes do PSOE son
conscientes desde hai anos
de que temos dentro ese cancro. E as actitudes foron diversamente irresponsábeis:
desde quen se beneficiaron
Eduardo Tamayo e Boris Izaguirre.

claramente dos seus manexos ou permitiron que outros
o fagan ata quen finxiron ignorar a súa existencia, pasando por quen simplemente
fixeron a vista gorda”.♦

Felipe
González
declara
desfasado o
Estado-nación
e defende
as identidades
O ex-presidente Felipe González participou o pasado 17
de xuño nun debate organizado pola Cámara de Comercio catalana de Llotja.
Na súa intervención afirmou
que a opa de Gas Natural sobre Iberdrola “era unha boa
idea, pero non se lle podía
ocorrer a unha empresa con
identidade catalana”. Segundo a crónica que recolle La
Vanguardia do día seguinte,
González suliñou que non
escoitara argumentos técnicos aceptábeis que xustificasen o veto á opa e en cambio
si consideracións procedentes dos que pretenden “patrimonializar a idea de España”. O ex secretario xeral do
PSOE aceptou sen pegas a
idea da obsolescencia do Estado nación e defendeu a necesidade de abrir o proxecto
europeo a novas formas de
convivencia aceptando as
“soberanías compartidas”.
Trátase, na súa opinión, de
“descentralizar” ese Estado

nación “cara arriba, pero tamén cara abaixo”, é dicir en
dirección á UE e en dirección ás Comunidades Autónomas, pero “sen confundir
descentralizar con centrifugar. “Cómpre, dixo tamén,
ter en conta os sentimentos
de identidade e pertenencia”. O xornalista de La Vanguardia adornou a súa crónica coa frase: “parecía unha
homilía de Pujol”.♦

‘O famoseo
está
para agachar
verdades máis
importantes’
Boris Izaguirre respondeu ás
preguntas de elmundo.es, nos
chamados encuentros digitales. Ante a pregunta sobre a
caspa e o famoseo responde:
“A miña opinión sempre foi
que existen para tapar outras
verdades máis reaccionarias e
mediocres do goberno actual”. Se cadra por influencia
de Rubén, o seu mozo galego, contesta unha das cuestións con outra pregunta. Ante
a interrogante de se é un requisito imprescindíbel carecer
de ética para acudir a Crónicas Marcianas responde: Que
boa pregunta. ¿Pensas que o é
tamén para acudir ao Congreso dos deputados? Eu ás veces
cando vexo o debate sobre o
estado da nación paréceme
moi Crónicas”. ¿A quen sacarías do armario en España?,
pregúntanlle tamén. “A Rouco Varela. Estou seguro de
que é gay e super reprimido.♦

entín falar de pequeno dun tal Amador das Peles, gandulo
case lendario de Ourense, celebérrimo contrabandista que,
unha vez preso, fuxiu das grilletas cara un país exótico en
compañía dos carcereiros convenientemente untados (Non
sabería separar o mito da lenda, o grao do cornecelo, pois a
cultura oral guíase daquel principio formulado por un personaxe
de John Ford, d´O home que matou a Liberty Valance: “Cando
os feitos se converteron en lenda, conta a lenda”). Na Terra da
Chispa padécese unha epidemia intermitente de dromomanía
–cisma de saír a escape, podendo ser cargados cun bo peto–, con
notorios casos clínicos como o citado Amador ou o dirixente
bancario Martín Esperanza, que rodou no seu día a película Agarra o diñeiro e corre, adiantándose a Woody Allen. Sen embargo,
tanto na capital miñota como na súa provincia rexístranse
episodios de corrupción sen fuga ulterior, ben porque os
corruptos non atopan ocasión de liscar, ben porque non teñen
medo nin vergoña. Abundan os exemplos, desde o adúltero metílico ó voto comenenciudo emitido estes días en Porqueira. Os
puritanos representaranse os pagos aurienses coa imaxinería do
inferno dantesco. Dante estiva os ladrós nunha bolsa de cobras
pezoñentas, que eternamente morden ós condenados por ladronicio. Metáforas a parte, trátase da cousa máis negra que hai no
mundo e o seu nome é miseria. A concelleira porqueirense seica
se vendeu por un chope, baratísima en comparación co pelotazo
madrileño. Moitos outros ourensaos sen oficio nin beneficio, aspirantes a sopeiros –á rica sopa boba da Deputación–, cantan atalora Quen me dera en Porqueira; deléitanse co rechouchío dun
paxaro (pisco) individualista: Fai-pra-ti, Fai-pra-ti.♦

Ferrol

Por un Plano
funcional
MARTINA F. BAÑOBRE

O galego xa ten programa de normalización en Ferrol. Agora falta saber como
o pon en marcha a nova corporación.
O pasado mércores 11 o Concello
acolleu un dos últimos actos presididos polo ex alcalde Xaime
Bello. Tratábase da presentación
do Plan de Normalización Lingüística que sitúa ao noso municipio na vangarda da loita pola
conservación do idioma galego.
A nosa cidade, o noso concello, as entidades e asociacións que
nel se asentan, os ferroláns e as ferrolás dispoñen –oficialmente–
dende o 11 de xuño dun texto que
velará polo mantemento e potenciación da lingua galega. Trátase
dun proxecto promovido dende o
anterior goberno municipal (BNG
e PSOE) no que traballaron representantes de todos os sectores que
operan no municipio.
O Plan de Normalización
Lingüística do Concello nace
non soamente co apoio do pleno,
que o aprobou por maioría absoluta o 27 de marzo. Este proxecto conta ademais co respaldo de
todos cantos participaron na súa
elaboración: empresarios, profesionais dos medios de comunicación, representantes do movemento asociativo, da igrexa, da
cultura, dos sindicatos...
Estamos pois ante un paso primordial para a normalización do
galego en Ferrol, un dos concellos
galegos no que menos se emprega
a nosa lingua. Un concello pioneiro, que se convirte deste xeito no

Xaime Bello.

segundo de Galicia –despois de
Santiago de Compostela– en levar
adiante unha iniciativa de semellantes características.
Agora, despois de acadar este
primeiro chanzo, quedan moitas
cousas por facer. Cousas como
poñer en marcha un amplo abano
de medidas, de solucións, tendentes a fomentar o uso do galego a todos os niveis. Polo momento, os concelleiros do PP
–partido que ostentará a alcaldía
durante os vindeiros catro anos–
combinaron no acto de investidura do sábado intervencións en galego e en castelán. Agardemos,
pois, que o traballo de máis dun
cento de persoas, e as esperanzas
doutras moitas, non se esvaezan
relegando o plan a un mero tratado de boas intencións.♦

Latexos
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Pepiño
Blanco e
outros
X.L. FRANCO GRANDE

O

libro de Vicente Risco,
“El problema político
de Galicia”, escrito en
1930, con só desbotar referencias moi concretas e datos que
hoxe non teñen vixencia, está
cheo de actualidade. As ideas
nel expostas teñen plena
vixencia. Unha das máis vivas,
infelizmente, acocha naquel
parágrafo antolóxico que di
así: “El gallego, por lo general,
está siempre dispuesto a escuchar cualesquiera voz ajena
que le hable con superioridad
y con acento extraño; las doctrinas y programas que vienen
de fuera le parecen cosas
extraordinarias y maravillosas,
que deben ser aceptadas sin
discusión”.
Parágrafo que me fixo
lembrar a políticos de agora
mesmo que o están poñendo
de actualidade. E que pensan,
ó prescindir da lingua do país
–nalgúns casos é a propia–,
que lles vai mellor a outra,
anque, ó falala, lles saian
eses “concetos”, “vitorias”
ou “inetos” que os fan
ineptos para falala cun mínimo nivel de xente lida. Realidade que xa é materia de “escarño e maldicer” na prensa
de por aí adiante.
Algo así lle está pasando
a Pepiño Blanco, home que,
polo que semella, ten posto
moito máis empeño e enerxía
en defenestrar a Príncipe, que
representaba unha opción
máis galega, ca en couta-las
posibilidades de que traidores
ou felóns se lle colasen nas
listas de candidatos a unhas
recentes eleccións –algo, por
outra banda, que tan caro lle
vai custar, por moito tempo,
ó seu partido.
Claro que non é o único:
ten outros compañeiros que,
ou son os seus mestres, xa
que el, Pepiño, ten proclamado que o seu modelo municipal é o coruñés, ou son
aprendices que fan por
arremedalos, que ata aí se
pode chegar. E así ocorre
que, entre a fonética dalgún
ou a pronuncia agreste
doutro, e a deserción duns e
doutros respecto dun sinal de
identidade que só poden descoñece-los ignaros, están actualizando e poñendo ó día a
situación esperpéntica que
Risco sinalaba.
O peor do caso é que nin
uns nin outros se decatan do
que ve calquera: que tratan
de agacha-la súa
inferioridade manifesta. Co
que a poñen máis de
manifesto. Isto non ocorre
nunca cun político catalán,
porque este ten o orgullo e a
dignidade que proveñen da
autoestima. Porque está acostumado a mandar e eses
outros tan só a ser mandados.
Por iso uns son señores e os
outros servos.♦

O informe foi silenciado polo Goberno Central e a Xunta

O 80% da pesca non se pode
comercializar, segundo
o Instituto de Oceanografía
RUBÉN VALVERDE
“Hai presencia de fuel en todos os estratos e profundidades prospectadas”. Esta é unha das conclusións ás que chegan as tres investigadoras encargadas de elaborar o último informe do Instituto
Español de Oceanografía (IEO) sobre “os efectos do Prestige na
pesca demersal galega”. Nélida Pérez Contreras, Hortensia Araujxo Fernández e Carme Gloria Piñeiro Álvarez afirman tamén neste informe que “o 77% da pesca de especies de interese comercial non poderá ser utilizada para a súa comercialización. Ademais, supón destruír arredor de 77 kg de cada 100 kg capturados de todas as especies, incluíndo as comerciais e accesorias”. O informe foi silenciado polo Goberno español e pola Xunta de Galicia.
“Se asumimos que a flota traballou (preto da Coruña) e punta Candena mesma zona na que operaba an- laria para todas as artes de pesca.
As especies que nun principio
tes da traxedia do Prestige, a apertura da veda suporía, para a flota non se poderían comercializar poque utiliza artes de arrastre no fon- lo seu elevado risco de vir mestudo dos portos galegos mostreados radas con fuel son “a cigala, o con(é dicir, Ribeira, Muros e a Coru- gro, o rapante, o peixe sapo, a pesña), a presencia de fuel no 80% dos cada, o lirio, a faneca, a raia, a polances que poida realizar”, afirma ta, os polbos, o xurelo e a rincha.
na primeira das súas conclusións o Estas especies son capturadas polas artes de arrasdevandito infortre e outras non de
me. Estes datos
contrastan cos puon se poderían arrastre, denominadas ás veces coblicados polo Mimo artesanais ou
nisterio de Medio comercializar polo
menores, como o
Ambiente e coa
seu
elevado
risco
de
palangre ou as naapertura das vedas
sas. As especies
levada a cabo pola vir mesturados con
citadas con anConsellería
de
Pesca. O Ministe- fuel: cigala, congro, terioridade supoñen o 80% da caprio de Medio Ambiente sinala que rapante, peixe sapo, tura retida -a que
non se devolve ao
soamente existe pescada, lirio,
mar- das especies
fuel en 12 dos 383
de interese comerareais que contabi- faneca, raia, pota,
cial para a flota
liza na provincia
polbos,
xurelo
e
galega”, indica o
da Coruña.
estudio.
A zona prosA investigapectada no estu- rincha.”
ción fíxose utilidio dividiuse en
zando
cinco
tres sectores: Corrubedo-Fisterra, Fisterra-Sisar- arrastreiros dende os portos de
gas e Sisargas-Punta Candelaria Ribeira, Muros e A Coruña. En
(na península de Cedeira). O re- cada un dos sectores que se reasultado das mostras efectuadas lizou o estudio, traballouse en
desaconsella abrir a veda neses profundidades comprendidas
lugares “pola alta concentración entre os 100 e 200 metros e
de fuel”. Sen embargo, o día 1 de máis de 200 metros. Realizáronabril a Consellería de Pesca se unha media de cinco arrastres
abría a veda nas rías de Cedeira, por barco nas zonas máis habiFerrol e A Coruña. O 14 de abril, tuais de pesca da flota. A duradaba orde de abrir a veda en toda ción dos arrastres foi dunha hoGalicia para “os recursos especí- ra. Os barcos traballaron con arficos, previa autorización do pla- tes de fondo de “baca” e redes
no de explotación de cada con- reducidas -arredor de 40 mmfraría”. O 1 de maio ordenaban “para evitar o escape de espetraballar con todas as artes de cies de pequeno tamaño e de pepesca entre a punta Lagosteira quenas “galletas” de fuel.♦

‘N

24 praias reciben a chegada
de novas manchas de fuel
R.V.A.
O fuel do Prestige segue chegando á costa. Segundo datos da
Consellería de Medio Ambiente, o chapapote arribou a 13 areais do litoral galego e en 11 do
Parque das Illas Atlánticas. Os
primeiros en dar a voz de alarma foron os membros de vixilancia do Concello de Vigo, que
atoparon novas manchas nas Cíes. Estes restos de combustíbel

fixeron que o Goberno tivese
que mobilizar novos efectivos
de limpeza, incluídos buzos. En
total, 566 contratados e 166 voluntarios combaten o novo fuel.
Estes datos confirman que o
Prestige segue perdendo fuel en
cantidades superiores ás anunciadas oficialmente e urxen unha solución para o petróleo que
aínda permanece nas adegas do
buque afundido.♦

Celafópodos
Rapantes Peixe Sapo

Cigala

Pescada

Rincha

Xurelo

Lirio

Distribución do fuel nos lances das mostras.

Fisterra

Capturas totais dos lances con ou sen fuel en quilos.

Capturas con Fuel

Capturas sen Fuel

Orgullo
occidental
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¡NUNCA M IS!

XOSÉ M. SARILLE

U

A manifestación de Bruxelas acabou xuntando varios miles de persoas. Entre os políticos galegos estaban Camilo Nogueira e Xosé Manuel Beiras, abaixo. Á dereita, Verónica Codesal (emigrante galega que representou a Bélxica en Eurovisión) entre algunhas das integrantes do seu grupo Ialma.
Reportaxe Gráfica: A.N.T.

Máis de dúas mil persoas
levan á capital de Europa o berro contra o Prestige

Nunca Máis nas rúas de Bruxelas
X.V. / BRUXELAS
O día 13, venres, a Plataforma “Nunca Máis”, os seus colegas de
“Nunca Máis Europa” e o cantante de raíces galegas Manu
Chao quentaran o ambiente reclamando a participación na manifestación que tería lugar no día a seguir. Ás 12, que era a hora prevista de saída do Bulevar Roi Albert II (Preto da Gare du
Nord), estariamos uns centos de persoas. Foi daquela cando a
policía de Bruxelas contou o persoal e comunicou á xerarquía
que se trataba “dunha manifestación de 500 persoas”. Por sorte,
ás 12:30, cando finalmente se dou saída á manifestación, as nubes
deran paso a un sol radiante e xa deberiamos rolda-lo milleiro.
Abría a manifestación unha banda de gaitas fardada coa camisola
reivindicativa de “Nunca Máis” e
xa logo ía a pancarta central, pedindo responsabilidades polo accidente do “Prestige” e reclamando medidas máis restrictivas para
o tráfico marítimo de mercancías
perigosas. Líderes do BNG como
Xosé Manuel Beiras e Camilo
Nogueira, parlamentarios socialistas como Rosa Miguélez, representantes dos mariñeiros como o patrón de Cangas, Pablo
Villar; membros destacados da
Plataforma “Burla Negra” como
Manuel Rivas, Pinto de Herbón,
Uxía Senlle, Miguel de Lira ou
Xurxo Souto soprando buguinas
e inventando consignas, escritores afastados fisicamente do país
pero conscientes dos problemas
ambientais como Xelís de Toro
ou Xavier Queipo, responsábeis
sindicais, militantes ecoloxistas
chegados de Ancona ou da Breta-

ña, “ecolos” belgas e outros chegados de Catalunya ou Euskadi,
xente concienciada que habita na
Bélxica ou nos países limítrofes,
amalgamábanse baixo o ritmo
das gaitas, das guitarras de Radio
Bemba, dos tambores que acompañaban a Manu Chao e dun grupo de músicos camiñando sobre
zancos chegados de Lovaina.
Foi unha festa reivindicativa
e aberta, á sa explosión de rabia e
de carraxe, de eslogáns divertidos e conscientes (“Marea Negra, Nunca Máis”, “Marée Noire,
Plus jamais”, “O chapapote que o
limpe o do bigote”, “Cascos, cabrón, devolve o medallón” e outras máis desa sorte festiva que
presidiu toda a manifestación). A
marcha entrou no Bulevar Anspach e seguía medrando en número coa mellora do tempo e coa
incorporación de reforzos, que se
ían sumando á festa.
Foi así que cando se chegou

ao Mercado dos Peixes (Marché
au poisson) xa seriamos un par de
milleiros contando polo baixo. A
cantante de Urban Trad e Xurxo
Souto subiron ao palco para presentar aos que habían ler os manifestos. Primeiro foi o Patrón
Maior da Confraría de Pescadores
de Cangas do Morrazo, Pablo Villar, que en galego leu o manifesto que escribira Xurxo Souto, e xa
logo o escritor flamengo Stefan
van den Brent; leu en flamengo o
manifesto que escribira Xavier
Queipo para “Nunca Máis Europa” e xa logo o delirio cando Manu Chao leu, coa mestría e a seguridade que dan as táboas de artista
integral, o mesmo manifesto que
dou paso á máis música de gaitas
e ao anuncio do debate que baixo
o título “Erika, Prestige, Tricolor:
The Day After”, se ían desenvolver nun local situado a poucos
metros de alí (na rúa Melsens).
Debate e festa
No debate os representantes dos
grupos ecoloxistas (Ester Montero de Ecologistas en Acción, Hugues Fanal da Ligue Protection
des Oiseaux de Belgique, Jo Le
Guen de Keep it Blue da Bretaña), da Universidade (Erik van
Hooydonk da Universidade de
Antuerpia) e dos mariñeiros (Pablo Villar, da Confraría de Can-

gas); intercambiaron puntos de
vista e preocupacións e puxeron
as bases dunha coordinación que
co tempo vai dar froitos positivos.
E chegou a noite, Les Halles de
Schaerbeek estaban ata a bandeira
(2.000 persoas puideron entrar e
máis dun cento tiveron que quedar
fóra por falta de entradas). Uxía
Senlle emocionou ao publico, e
Jarbanzo Negro, e Ialma, e Jaune
Toujours coa súa gipsy band, e logo dun descanso para tomar unhas
cervexas e visitar a exposición de
fotografías que había no soto da sala de concertos, chegou o momento estelar do Concerto solidario,
cando Xurxo Souto presentou ás
Garotas de Ribeira (unha sorpresa
de frescura e ritmo) que deron paso a Manu Chao e Radio Bemba
Sound System entrando en escena
para ficar uns bos 45 minutos. O
clima foi medrando en intensidade
e cando entrou Fermín Muguruza
para cantar a dúo con Manu, xa o
público estaba entregado ata o límite das súas forzas, seguindo con
traballo o ritmo frenético do cantante franco-galego. Les Halles de
Schaerbeek foi un berro unánime
de rexeitamento e de rabia contida:
Nunca máis, plus jamais. A escena
encheuse de xente cantando consignas e reclamando medidas, cantando a coro, facendo soar buguinas e repetindo sen cesar: Nunca
máis, plus jamais.♦

nha especie de Gulf
Stream de merda
percorre o mundo. Así
o reflecten xornalistas e críticos abraiados pola
multiplicación da
vulgaridade en todos os
entornos. Non hai televisor
que non recolla diariamente
o quiñón que lle
corresponde, en todas as partes, desde Chile até a China.
Un bon columnista dicía
aí atrás que non se atrevía a
avaliar a viaxe do Papa.
Mesmo parece difícil calibrar
a postura da Igrexa Católica
contraria á guerra. A
dimensión desa actitude. As
consecuencias. A grande
aposta ética dese
posicionamento.
Desde logo que é máis fácil observar á xerarquía española varrendo a continuación
en favor da direita de sempre,
da deles. E son tamén recoñecíbeis agora os movimentos
mediáticos da Conferencia
Episcopal para sacarlle rendimento, tanto á visita como á
postura anti-belicista.
É verdade: pode ser o esgotamento das vellas tendencias, a náusea que provocan
moitas condutas
homologadas, as que leven
aos cidadáns aos lindeiros da
relixión, por moito que algúns
vellos analistas se empeñen
en seguir clasificando o lixo
de Hotel Glam como soño
freak, maravillados aínda, suponse, coa transgresión e a
abxección. Nen Tamayo é soño freak.
Este predicador que agora
escrebe cre que a milenaria e
sabia Igrexa Católica, coa que
non simpatiza en absoluto, tomou a dianteira á hora de coller a mangueira da limpeza,
se hai mangueira e se é
posibel a limpeza. E teme que
esa mesma mangueira sirva
nun par de decenios para
arrastrar tamén moitas
conquistas da liberdade
individual.
Mentres, os intelectuais
máis ou menos laicos seguen
borrachos de razón, flipando
co crecimento, o avance e a
diversidade de graxeas que
se fabrican para o
desequilibrio mental, o novo
desafío do progreso no século que comeza.
O intelectual cigano
Joaquín Albaicín lembra que
o mundo moderno é unha
construción anómala desde
todos os pontos de vista, un
estábulo de seres
desarraigados, en hostilidade
con todas as civilizacións precedentes, das que se nega a
aprender nada.
Sob o pretexto de desmistificar o noso intelecto
desacralizamos tanto que
parecemos condenados a acadar a meta da desorde psíquica e social.
Académola polo menos
cunha desas mulleres pouco
obvias e de ollos claros das
que falaba o columnista.♦
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Parece que hai unha polémica
sobre a representatividade dos
afectados polo Prestige.
Existe unha Comisión de Confrarías Afectadas polo Sinistro do
Petroleiro Prestige que fagocitou á
Federación de Confrarías da Coruña. A día de hoxe, sete meses despois de producirse o maior desastre ecolóxico de Europa, non se
reuniron nin unha soa vez nin a
Xunta Directiva nin a Asemblea
da Federación da Coruña, a pesar
das peticións para que o fixesen.
Ademais, a Comisión de Confrarías actúa con escurantismo e non
favorece por igual a todos os afectados. Ante a opinión pública dá a
impresión de que defende a todo o
sector, pero os nove mil socios das
Confrarías de Ferrol, Cangas,
Ogrobe, Aldán, Poboa do Caramiñal, A Coruña, Noia e A Illa de
Arousa denunciamos que non
aceptamos a reclamación de danos
que realiza a Comisión e cremos
que tamén hai que falar de danos
futuros. Por iso creamos a Coordinadora de Confrarías de Pescadores Danadas polo Prestige.
¿Entón non hai unha reclamación en condicións por parte da Comisión?
Baila ao son que lle tocan os
Gobernos central e autonómico,
conforme todo está solucionado e
xa non hai problemas. E a realidade é que hai problemas, moitos. A
cabeza visíbel desa Comisión é o
presidente da Federación da Coruña, Evaristo Lareo, un home que,
cando estivo na televisión para
denunciar a situación da marea
negra, todo se lle foi en dicir que
era admirador de Lina Morgan.
¿E logo, como chegou a crearse esa Comisión?
Presentóusenos a Comisión
como unha panacea na que había
que estar porque quen quedase
fora non ía cobrar, xa que os contactos coa Administración eran
decisivos, dicían. Falábase de
persoas con relacións políticas e
xente con experiencia na reclamación dos danos do Mar Exeo,
a menos indicada, por certo.
¿Por que?
Porque se tardou demasiado
en cobrar, máis de dez anos. Pero
o caso é que era a “única” vía válida para reclamar, para falar coa
Administración, pero era unha
trampa porque a Comisión obriga
a reclamar todos a través dun
único despacho de avogados: un
bo sistema para captar clientes.
¿Que despacho?
Non vou dicir cal. En todo
caso, o sistema de reclamación é
moi burocrático e consume moitos recursos das doazóns realizadas aos afectados sen que as contas estean claras. Acontece iso
cando o urxente é que sexa a Administración quen asuma a defensa dos afectados e que a cambio desa subrogación adiante os
cartos das indemnizacións polos
danos presentes e futuros.
¿E non vai ser así?
Polas noticias que temos o decreto de subrogación non vai nesa
liña, non vai haber reclamación
por danos futuros e daquela a Administración tampouco adiantará
cartos polos danos futuros. Hai un
propósito da Administración que
Lareo acepta. Consiste en minimizar os danos producidos, por
iso a Comisión usurpa a represen-

PACO VILABARROS

Patrón Maior da Coruña

Torcuato Teixeira
‘Indemnizar cando se prohibe a pesca
non é xenerosidade, é unha obriga’
H. VIXANDE

A Confraría de Pescadores da Coruña, da que é patrón maior Torcuato Teixeira,
forma parte dun grupo de cabildos que critica a xestión que realiza a Administración respecto ás futuras indemnizacións dos danos producidos polo Prestige,
xa que, a xuízo de Teixeira, a Administración persegue minimizar os problemas.
tatividade do sector, para que non
haxa ningunha organización que
reclame polos danos efectivamente producidos ou polos que
aínda teñen que producirse.
¿Todas as confrarías van
saír prexudicadas por este modelo de representación?
Todas. Unha vez que saia o decreto de subrogación se nel se renuncia a reclamar os danos futuros,
non haberá reclamación posíbel.
Despois está a estimación dos da-

nos, que é moi superior aos 140 millóns de euros que dispón do Fondo
Internacional por Danos de Hidrocarburos, Fidac. A Fundación Barrié di que son máis de tres mil millóns de euros e outras entidades tamén falan de moitos máis cartos
que os que manexa a Administración. Segundo os biólogos das universidades galegas, con equipos
moi preparados e independentes,
vai ser difícil cuantificar o dano real do caladoiro. Din que en cinco

anos polo menos haberá repercusións. Nos mercados os prexuízos
tamén durarán moito tempo. A día
de hoxe, nótanse considerábeis descensos nalgunhas especies.
Sen embargo, a poboación
costeira estima que o Goberno
foi xeneroso, que repartiu moitos cartos. ¿Por que non vai ser
xeneroso no que respecta aos
danos futuros?
Cando o Estado prohibe a
pesca, indemnizar non é ser xene-

roso, por iso non hai que estarlle
agradecido. É o mínimo que debe
facer. Ademais, tampouco soltou
tantos cartos. As aberturas de vedas non se fixeron en función de
poder traballar, senón para evitar
continuar dando axudas económicas. O sete de abril a Consellería
de Pesca suprimiu as axudas a unha parte da flota de arrastre litoral
afirmando que tiña o seu porto
base na provincia de Lugo, pero
eses barcos pescan na zona vedada. AAdministración foi moi avara, nunca actuou por criterios biolóxicos, só o fixo para aforrar. É
un exemplo, hai máis. A Asociación de Armadores da Coruña
O Barco vén de presentar un recurso contencioso administrativo
contra o director xeral de Estructuras e Mercados da Pesca, Andrés Hermida, porque suprimiu,
con carácter retroactivo, as axudas a varios barcos e tripulantes
saltándose a normativa da propia
Consellería en materia de axudas.
Se actuou así, seguro que non hai
cartos polos danos futuros.
¿Que di ante isto a Comisión de Lareo?
A Comisión destaca polo que
non fai. Por non facer tampouco
realizou publicamente un recoñecemento da labor dos voluntarios,
algo que nós consideramos imprescindíbel mesmo no plano institucional. Esa Comisión non defende os intereses dos seus asociados. O 17 de abril, cando se abriu
a veda na Costa da Morte para as
artes fixas a Comisión non foi
quen de impedilo, cando si foron
capaces de facelo os representantes do arrastre litoral, que fixeron
ver á Administración que nesas
condicións non se podía traballar.
Polo que di, Evaristo Lareo é
unha persoa cómoda para a Administración. Por outra banda,
xusto antes do Prestige, a Consellería de Pesca preparaba unha
reforma das confrarías que as
facía máis transparentes. ¿Non
teme que se bote atrás en vista
da súa utilidade en defender os
intereses da Administración?
O conselleiro de Pesca, López
Veiga, actuou nese caso con moi
bo criterio. O que pretendía co famoso decreto das confrarías era
que non se puidesen manipular,
que fosen máis transparentes e democráticas. O decreto ía ben encamiñado aínda que fose mellorábel. Non se pode xeneralizar coas
confrarías, algunhas defenden ben
os intereses dos seus socios. Por
outra banda, López Veiga tiña claro que as confrarías, mellor organizadas, serían máis eficaces reclamando os seus dereitos, aínda
que fose en contra dos intereses da
Administración, por iso creo que
vai seguir adiante.
Pero esa posición non é coherente coa que mantivo durante toda a crise do Prestige.
O que fixo desbórdame, non o
entendo. Non sei cómo actuaron
así algunhas persoas que noutras
circunstancias compórtanse correctamente. Creo que se impuxo
un criterio político por enriba do
técnico. Como anécdota direi que
un responsábel desa Consellería
consideraba lóxicas varias alegacións miñas ante unha decisión da
Consellería, pero me dixo que se
non me gustaba a decisión da
Consellería, que recorrese.♦
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Aznar negara unha Comisión de Investigación ‘para non impedir a chegada de cartos da UE’

España non solicitou
compensacións da UE pola catástrofe do Prestige
RUBÉN VALVERDE
“O Estado español non solicitou ningún tipo de compensación
económica por escrito á Unión Europea por mor da catástrofe
do Prestige”. Así de contundente se amosaba o comisario de Política Rexional, Michael Barnier, quen non se explica as razóns
de tal actitude. Estas declaracións contrastan coa versión do
executivo de José María Aznar, que leva oito meses negándose a
constituír unha Comisión de Investigación no Congreso dos Deputados “para non entorpecer as axudas económicas europeas”.
Existen tres vías de onde acadar
compensacións da Unión Europea. A primeira sería o chamado
Fondo de Solidariedade que fora
creado para combater os efectos
das inundacións que asolagaron
centroeuropa o ano pasado. Este
fondo serviría para reactivar as
consecuencias directas das “catástrofes naturais”. Galicia podería
acollerse a esta modalidade dado
que o ecosistema litoral foi seriamente danado. Sen embargo, é un
fondo que require de inmediatez

para ser prestado, xa que se supón
que está destinado a rexenerar
materialmente o que a catástrofe
danou. Tras oito meses, o Estado
español aínda non fixo ningunha
solicitude que servise para incorporar máis medios ás tarefas de
limpeza e reactivación económica.
Outro dos requisitos que ten o
Fondo de Solidariedade é que a
contía da área afectada tería que
estar valorada en 3.000 millóns
de euros. Nin o Goberno central,
nin a Xunta de Galicia fixeron

ningún estudio económico do impacto que tivo o Prestige. Sen embargo, recentemente a Fundación
Barrié ven de publicar un traballo
no que estima os custes da traxedia nunha cifra que rolda os 3.000
millóns de euros. O comisario de
Política Rexional considera unha
nelixencia por parte do Goberno
español non ter presentado aínda
ningún estudio de impacto, nin
ningunha petición de indemnización sacado deste fondo.
En segundo lugar, o Estado
español podería ter reordenado
cartos das partidas dos Fondos
Estructurais que se outorgaron
para o período 2000-2006. Os gobernos dos Estados membros dispoñen do que se chama “Reserva
de Eficacia”, que son cartos dos
fondos estructurais que se poden
utilizar en cada período, previo
coñecemento da UE, para facer

fronte a diversos problemas. Neste ano, a reserva de eficacia é de
1.500 millóns de euros. Pero tampouco o Estado amosou ningunha
intención de reordenar estes cartos, nin lle pediu polo tano consentimento á UE, para paliar as
consecuencias do Prestige.
A terceira fonte de cartos da
UE poderían vir dos Fondos de
Cohesión. Entre os anos 20002006, o Estado español ten asignados 11.000 millóns de euros.
Deles, aínda non están comprometidos 5.400 millóns. Destes
cartos poderían saír tamén parte
dos 3.000 millóns que se precisan
para facer fronte as consecuencias do Prestige. Tampouco a UE
recibiu ningunha comunicación
por parte da UE solicitándolle
unha reordenación destes fondos.
Polo momento, o Estado só reordenou 235 millóns de euros dos

Fondos Estructurais a principios de
decembro. Hai que unirlles 30 millóns máis que a UE lle pagou a
Marrocos para que os pescadores
galegos puidesen traballar nos seus
caladoiros. Polo momento, só está
confirmada unha petición por parte
do Goberno central ao Fondo de
Compensación por Hidrocarburos.
En opinión do Eurodeputado
Camilo Nogueira, “o Goberno central trata de vender unha imaxe en
Europa de que non aconteceu nada. En Europa existe unha imaxe
de que o executivo de Aznar está
actuando con neglixencia e por todos os medios trata de evitar que se
saiba o que aconteceu. Nós preguntarémoslle no Parlamento as
causas de que aínda non se pedisen
compensacións en Europa porque
ademais do ecosistema tamén hai
que pagar por recuperar a imaxe de
calidade que tiña Galicia”♦

Marie-Anne Isler Béguin, Eurodeputada francesa dos Verdes
‘O Goberno agarda a que se baleire o fuel que aínda permanece nos tanques’
RUBÉN VALVERDE
Responsábel do informe europeo
sobre o impacto medioambiental
do Prestige, a eurodeputada Isle
Béguin amósase moi crítica coa actuación do Goberno español durante a catástrofe e na actualidade xa
que “se negou a que se creara unha
Comisión de Investigación”. Ven
de aprobarse en comisión o contido
do informe por 34 votos a favor, 21
en contra e unha abstención. Os
parlamentarios do PP español acudiron en masa á votación aínda que
non pertencían á comisión de medio ambiente. Mesmo a presidenta
da comisión de seguemento, Caroline Jackson, declarou que “semella
que viñeron todos os deputados españois”. A pesar desta oposición, o
informe de Isler Béguin incorpórase directamente ao informe Sterkx,
e polo tanto o Goberno español é
considerado polo Parlamento Europeo -á espera dunha posterior votación en setembro- como o responsábel directo da catástrofe do Prestige. Na presente entrevista, a eurodeputada francesa explica polo
miúdo os fundamentais puntos do
documento que elaborou.
No informe que elaborou
atribúelle ao goberno español a
responsabilidade da catástrofe...
O goberno español é o responsábel total. Non se trata dunha opinión, ou dun xuízo ideolóxico, senón que é o resultado dunha análise dos feitos tal e como se produciron. En primeiro lugar consideramos que o Goberno é o culpábel
da catástrofe porque foi o responsábel legal de tomar as decisións.
Existía un protocolo de actuacións
que se fixo a partir do caso Erika
que afirmaba que a medida de
arredar o barco era errónea. En segundo lugar, tampouco dispuña

dos medios técnicos precisos para
combater contra este tipo de accidentes. Algo incomprensíbel nun
lugar de alto risco como Galicia,
onde non é a primeira vez que
acontece algo semellante.
O Goberno español argumentou sempre que non existe
ningún país que dispoña dos
medios precisos para combater
unha catástrofe deste tipo.
Para empezar hai que dicir que
o executivo español pecou de descoñecemento total e segue a manter argumentos falaces. Hai que ter
en conta experiencias recentes para poder falar dos temas. O último
barco que tivo un problema deste
tipo en Francia foi un petroleiro de
dobre casco, que incluso chegou a
estoupar e onde morreu unha persoa. A decisión adoptada polo goberno francés foi a de levalo ao
porto de Baiona. Non foi algo que
se lles ocorrese ás autoridades de
súpeto, senón que partiu do protocolo de actuacións que estableceu
nas medidas tomadas no chamado
“paquete Erika”. No caso do Prestige, o goberno do Estado perdeu
unha oportunidade única para aplicar a lexislación europea no que
respecta a tránsito marítimo. Nesa
decisión radicaba a diferencia entre unha contaminación limitada e
unha catástrofe ecolóxica, que
acaba con todos os recursos pesqueiros. En canto aos medios, non
se trata de dispor de todos os elementos de loita contra o fuel, pero
é que España non ten ningún. ¿Como se explica que cos antecedentes que existen en Galicia, non
haxa ningún buque zuga-fuel?
Non se pode seguir mantendo o argumento de que ningún país do
mundo está preparado para algo
así, porque todos os medios técni-

En primeiro plano, Isler Béguin, xunto a outros eurodeputados dos Verdes-ALE.

cos utilizados viñeron doutros lugares de Europa. Non se trata tampouco de ter a costa chea de barcos
anticontaminación, senón os lugares de perigo, como a Costa da
Morte. Por exemplo, Francia ten
os medios técnicos na Costa
Atlántica, non no Mediterráneo.
O informe aprobado esixe a
creación dunha comisión de investigación. ¿Que consecuencias terá?
Agardemos que no pleno de

setembro sexa aprobada esta comisión de investigación. Os cidadáns galegos, españois e europeos teñen dereito a saber que
aconteceu. O máis importante é
que de toda catástrofe hai que
aprender para o futuro. A comisión tería como obxectivo extraer
conclusións para que nunca máis
volvese a haber un desastre. O
Goberno español só se dedicou a
insultar aos outros partidos cada
vez que lles fixeron esta propos-

ta. Non entendo como os conservadores españois son tan pechados. Votaron en contra de todo o
informe só por este punto. Iso
quere dicir que se opoñen a darlle
solucións ao vertido que aínda fica no barco, a regular o tráfico
marítimo, a organizar os voluntarios, a recuperar o litoral... Quixeron botar abaixo os 20 puntos
do informe só por un parágrafo.
Interésalles cubrir as súas responsabilidades e dálles igual o
que poida acontecer non futuro.
¿Parécelle axeitado o plano
de baleirado do fuel do Goberno español?
Argumentan que polo momento non existen os medios técnicos precisos para baleirar o petróleo. Non comparto esa opinión.
Menos aínda cando din que os
medios técnicos estarán listos
dentro dun ano. Non quero ser
afouta pero semella que o goberno
español está agardando a que se
baleiren por completo os tanques.
¿Que medidas económicas
pensa que son necesarias para
rexenerar o litoral e cales poden vir da UE?
O Estado español ten que reprogramar os fondos de cohesión e
os fondos estructurais para facer
fronte á recuperación da catástrofe. Cando se afundiu o Erika, propúxose crear un fondo de compensación para este tipo de accidentes
por un valor de 1.000 millóns de
euros. O Consello Europeo botou
atrás esta proposta. Agora o Estado ten que redistribuír dos fondos
europeos, pero tendo en conta que
son para reactivar a zona afectada.
Iso inclúe a imaxe galega, o turismo e o sector pesqueiro. Vexo ao
goberno español preocupado só en
encher Galiza de estradas.♦
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Manuel Monge
‘Hai que coñecer
a cara oculta da Coruña de Vázquez’
PACO VILABARROS

P. BERGANTIÑOS
No seu libro A Coruña de Paco Vázquez (Edicións
A Nosa Terra) Manuel Monge, repasa a actuación
do alcalde coruñés coa intención de dar a coñecer
a “cara oculta” da cidade “a que nunca aparece no
Cúmprense vinte anos de Francisco Vázquez como alcalde da
Coruña e vostede decidiu que
era tempo de facer balanzo.
Cumpríronse vintecinco anos
tamén das primeiras eleccións democráticas e pensei que era preciso repasar o que foron os anos de

discurso oficial”, di. Mestre e sociólogo e agora
tamén concelleiro do BNG, Monge botouse a escribir co ánimo de recuperar a memoria e agora
ofrece o retrato da que define como a “capital
das ilegalidades, irregularidades e chapuzas”.

xestión do PSOE na Coruña. Os
cidadáns teñen que coñecer a historia recente, recuperar a memoria e aprender do pasado para
conquistar o futuro. Existe un interese enorme por facer propaganda da historia oficial pero hai
outra cara da cidade que se ocul-

O Tempo Aberto

O traxe non vale
SUSO DE TORO

A

quela crianza orfa viña dunha familia
desgraciada, na Inclusa regaláronlle un traxe
pola Primeira Comuñón, o traxe éralle xa
rabelo daquela. Desde entón leva esa roupa e van alá
xa anos, como ten as canelas ao aire e lle rebentan as
costuras os seus titores matinan agora en tomarlle
medidas para baixarlle as bastas e soltarlle as sisas.
Pobre crianza que ten anos de home ou muller e que
non pode saír con ese traxe ao mundo, a vida é cruel,
a xente repara e ri.
No “Sempre en Galiza” o discurso do galeguismo
cobra nova madurez, actualiza a idea nacional da
Galiza para todo o século XX. Serve aínda de base
para a necesaria nova actualización. Respecto da lingua, Castelao, sen perder nunca a ternura polo popular, deixa quedar a concepción do galego como fala
de clases iletradas e sitúao no contexto
internacional, iso xunto co coñecemento da historia
do noso reino condúceo a entender ao galego dentro
da súa corrente lingüística, o hispánico occidental

ta. A proba de que só interesa que
se coñeza o discurso oficial é que
houbo presións nos medios de comunicación para que non recolleran información sobre a presentación do meu libro, que tampouco
se pode mercar en dúas das libreiras máis importantes da cidade.

Céntrome nos acontecementos
políticos destes anos, comezando
polo urbanismo que agora está
tan de moda co escándalo da
Asamblea de Madrid. É gracioso,
un dos principais implicados na
trama tamén se chama Francisco
Vázquez e de segundo apelido
“Igual”. Aquí na Coruña tamén
hai moito que dicir. Os compañeiros de partido recoñecen que detrás de Paco Vázquez hai moitos
intereses económicos, que son os
seus apoios fundamentais e os
que explican o seu poder. O último día de campaña electoral, sen
ir máis lonxe, foi recibido pola dirección en pleno da Confederación de Empresarios.
Pero na cidade producíronse
logros importantes con Vázquez
que vostede mesmo recoñece.
Houbo unha profunda transformación, fixéronse obras importantes como os centros cívicos nos
barrios, o Paseo Marítimo, creouse
unha boa oferta e infraestrutura
cultural e de servizos con museos
e bibliotecas públicas… Son datos
que están á vista de todo o mundo,
logros que hai que apreciar e dos
que temos que sentirnos orgullosos. Pero fronte a isto existe esa
outra face que se trata de tapar. O
que eu denomino a Coruña da política urbanística ao servizo dos especuladores. Vázquez é un gran
vendedor pero, por exemplo, as
súas componendas co PP tampouco se traducen nos investimentos
necesarios. Hai obras importantes,
como a depuradora ou o porto exterior, pendentes desde hai anos.
Decidiuse a escribir o día
que comezou o derrubo do asilo
de anciáns de Adelaida Muro.
Unha operación inmobiliaria
que facilitou o Goberno municipal
e que supón un negocio de máis
de 30 millóns de euros coa venda
de vivendas de luxo. Era un edificio emblemático, construido hai
máis de cen anos coa aportación
de todos os coruñeses. Outro acto
de barbarie e incultura, a pinga
que desbordou o vaso. Noventa e
seis entidades asinaran contra o
seu derrubo. Sentín que aquelo
non se podía esquecer e púxenme
a recompilar información. No libro dou conta de moitas operacións nas que se poñen os interes
inmobiliarios por riba dos públicos. No Paseo das Pontes por

que se fala na Península, na América e noutros lugares do mundo.
A terríbel derrota, castigo e amputación que foi a
Guerra e a dictadura supuxo perda e tremendo retroceso. Nese contexto mísero reconstrúese precariamente a
idea de país e lingua. Vólvese ao galego como fala
rústica sen memoria nacional e escrita. Esforzo humano enorme o levantar unha lingua con esa materia, un
impagábel esforzo cheo de amor (e de autocompaixón
tamén). A reconstrucción do galego fíxose dentro da
forma ideolóxica e metodolóxica da universidade madrileña franquista. Ese esquema ten o límite das
fronteiras do Estado e o límite da historia oficial de
España: unha fala “interior” e, consecuentemente,
escríbese coa ortografía nacional española, a
castellana. Un estudante de hispánicas alemán,
francés, ruso..., que lea un texto escrito neste galego
normativo recoñece inmediatamente a fasquía do
castelán. Mesmo este “ñ”, a insignia do Instituto
Cervantes (e causa nacional española).
Cando o parlamento galego aprobou esta
normativa da escrita vestiron á lingua cun traxe que xa
era cativo, non ten sentido ningún andar agora a
baixarlle as bastas. Hai que ollar ao noso redor e ver
como anda vestida a xente de hoxe.
Desde aquela, España, Galiza, Europa..., o mundo
cambiou absolutamente. A autonomía, que era recén
chegada, multiplicou os seus orzamentos por dez;
España entrou na Unión Europea; desapareceu aquel

exemplo, caso no que o goberno
municipal recurre unha sentencia
que obriga aos construtores a cederlle ao concello o 15% do terreno edificábel, o que suporía para
as arcas municipais uns ingresos
de 3 millóns de euros. Ou os regalos a El Corte Inglés. Vendéronse
terreos municipais por debaixo do
seu valor e despois deixóuselle
ampliar a superficie máxima de
construción e levantar unha planta
máis. Operacións que na Coruña
pasan desapercibidas e que en calquer outra cidade ocuparían as
primeiras planas dos xornais. Pero
hai máis. Hai oito sentencias sobre ilegalidades urbanísticas que
están sen executar. O Goberno
municipal sempre recurre e cando
perde modifica o Plan Xeral. Vázquez é o principal infractor das
normas que el mesmo elabora.
¿E que pasa coa participación cidadá?
É a asignatura pendente. Fomos a primeira cidade en dotarnos
dun Regulamento que foi anulado
coa chegada de Vázquez e despois
de vinte anos somos a única que
segue sen el malia as reclamacións
da Federación de Asociacións de
Veciños. Todo para o pobo pero
sen o pobo. Non lle interesa que os
veciños aparezan por María Pita.
De feito chegou a pechar as portas
do concello durante a celebración
dun pleno no que se debatía unha
polémica construción.
Vostede reivindica a galeguísima cidade da Coruña.
A loita do topónimo é un artificio do alcalde que pensa que
iso pode darlle réditos electorais
pero iso ten que rematar xa. No
pacto para a Deputación da Coruña faise mención explícita a
defensa da normalización lingüística e agardo que o candidato do PSOE faga cumprir a lei.
¿Que lectura fai dos resultados electorais na cidade?
A política de dereitas pasoulle
factura. A xente progresista, de esquerdas e nacionalista aposta polo
cambio de Goberno. Nos últimos
tempos Vázquez foi o grande ausente en acontencimentos importantes nos que participou activiamente a cidadanía coruñesa, a folga xeral ou as mobilización do
Prestige son dous bos exemplos.
É un soberbio, prepotente, sen
principios de ningún tipo.♦

mundo partido en dous bloques; as alfándegas
deixaron de actuar (tamén con Portugal); veu a telefonía celular; as viaxes aéreas son hoxe rutineiras; temos
moeda común europea; Internet, ese hiperespacio sen
fronteiras administrativas, forma parte das estructuras
do mundo e mais é medio de comunicación cada vez
máis central...A idea de nación hoxe só pode ser outra
e a relación cos idiomas tamén.
Hai quen pensa que reflexionar sobre a lingua son
vellas disputas de profesores encirrados; mais trátase
doutra cousa, do mundo, da vida. Non abonda con
que deixemos de “face-lo caldo” e pasemos a “facer
o caldo”, hai cousas que nin hai que discutir. Do que
se trata agora é de facer por unha vez as cousas ben,
como se fósemos un país de verdade, civilizado, moderno, como os outros. Dun carallo dunha vez. Trátase de liberarnos da cadea ideolóxica castelanista que
arrastramos, un resto, outro, do puro franquismo. Os
cidadáns da nación galega podemos usar sen complexos o castelán cando precisemos ou gustemos (¡e o
inglés, e o francés!). E desde logo podemos, e
debemos, usar a nosa lingua non só como lingua
doméstica (enxebre, típica, “a da miña aldea”, “a do
meu pobo”) senón como un instrumento de
comunicación internacional, de estar no mundo. ¿Daquela que sentido ten escribir o galego como dialecto
interno do castelán? Revisemos, urxentísimamente, a
nosa concepción do galego, actualicémola. ¿Ou xa é
tarde de máis?♦

Interpretación
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España incumpre
a Carta Europea de Linguas Minoritarias X

XESÚS VEIGA BUXÁN

A.N.T.
Un grupo de organizacións comprometidas coa defensa do
idioma decidiron dirixirse ao Comité de Expertos encargado
de facer seguimento do cumprimento da Carta Europea das
Linguas Rexionais ou Minoritarias para denunciar a actitude
do Goberno español. Sinalan que a Administración non aplica
a norma internacional e colabora coa desaparición do galego.
Estas entidades decidiron facer
uso do mecanismo de control
que concede a Carta no seu artigo 16 e dirixirse ao Comité de
Expertos para denunciar “categoricamente” o incumprimento
por parte do Estado español do
contido deste documento normativo e amosar a súa “fonda discrepancia” co informe que, sobre
a súa aplicación, presentou o Estado español no ano 2002.
Segundo explican, o Goberno de Aznar no momento de render contas ao Consello de Europa limítase a enumerar as distintas normas existentes en materia
de normalización lingüística en
cada unha das Administracións
afectadas pola Carta pero elude
someter a control a súa política
na materia e “manipula a realidade”. Ao ratificar a Carta no 2001,
o Estado asume de forma directa
que o dereito ao uso na vida pública e privada do galego constitúe un dereito imprescriptible.
O valor da Carta radica en que
sitúa o uso a lingua propia ao mesmo nivel cun dereito fundamental
e ao regular de xeito específico os
compromisos que deben asumir os
Estados permitelle á opinión pública controlar o seu cumprimento e
denunciar non só unha vulneración
individual deses dereitos senón
dunha norma internacional.
Neste sentido a Mesa pola
Normalización Lingüística, a
AS-PG, Associaçom Galega da
Língua, BNG, CIG e Comité Galego da Axéncia Europea das
Línguas Menos Estendidas acusan ao Estado español de non
exercer as competencias que ten

atribuidas para facer efectivos os
dereitos proclamados no texto.
“A realidade lingüística galega
non só non foi beneficiada pola
aprobación da Carta –din- senón
que camiña cara a un futuro incerto, no que existe un risco real
de desaparición da lingua”.
A denuncia vai acompañada
de informes concretos e de probas

documentais que ilustran o estado
de discriminación lingüística na
Administración. No apartado de
ensino, por exemplo, conclúese
que se está a producir un “incumprimento reiterado” da normativa
vixente que “é aceptado pola Administración ou incluso inducido
por esta coa súa falta de adopción
de medidas tanto positivas, de fomento do emprego da lingua, como de control e disciplinarias”.
Tamén se sinala nesta achega
que o Estado español, non garante, aínda que se comprometeu a
facelo ao ratificar a Carta, que os
órganos xurisdiccionais da orde
penal, civil e administrativa, a

solicitude dunha das partes, leven o procedemento na lingua
minoritaria correspondente. Vulnéranse ao tempo, engaden estas
organizacións en relación ás diferentes administracións, as
obrigas impostas pola propia
normativa interna en relación
coa lingua a empregar durante a
prestación dos servizos públicos,
así como na tramitación dos procedementos administrativos.
Por outra banda, o documento presentado fai mención explícita ao contencioso mantido co
alcalde da Coruña polo uso do
topónimo e ao seu incumprimento das sentencias xudiciais.♦

O PP rexeita impulsar o portugués
como optativa no ensino
P.B.
A deputada do BNG, Pilar García Negro, ven de defender no
Parlamento a inclusión o vindeiro curso da Lingua e Literatura portuguesas como materias
optativas no centros de ensino
secundario. Unha iniciativa que
tiña como obxectivo iniciar o
camiño para paliar o seu descoñecimento na Galiza. O PP rexeitou a proposta en base a que
os centros xa poden solicitar a
súa implantación si existe demanda do alumnado.
“Mal poden escoller ou
apreciar algo que non coñecen”, replicoulle ao portavoz
do PP Pilar García Negro que
na súa intervención, o venres
13 de xuño no Parlamento, subliñou que a “filosofía oficial”
sobre a lingua preocupouse
sempre máis de independizar a
súa existencia do portugués que
de reforzar a súa “consanguini-

dade”, coas avantaxes que iso
reportaría. A iniciativa do
BNG incluía tamén a proposta
de instar a Xunta a programar
desde a Consellería de Educación intercambios escolares co
país veciño e enviar aos centros
de ensino secundario materiais
didácticos de proveito.
Unha posición activa para
“curar un aberrante e doloroso
anacronismo” –en palabras de
García Negro– que o PP, segundo se puxo de manifesto,
non está disposto a asumir.
Despois de sinalar que a iniciativa tiña “connotacións ideolóxicas” o deputado do grupo
maioritario, Maximino Rodríguez Fernández, recoñecía a
existencia deste ermo pero xustificaba a situación pola “falta
de demanda social”.
Previamente o portavoz do
PSOE, Xosé Luis Méndez Romeu, explicou que o seu grupo

se ía abster na votación por
non compartir, dixo, as razóns
que motivaban a iniciativa do
Bloque e despois de manter que
a planificación do ensino dos
idiomas debe ter como horizonte o mercado laboral. “Temos
que iniciar o camiño da recuperación da memoria, orgullarmos dunha historia común,
ademais de aproveitar as avantaxes económicas”, defendera
García Negro que tamén indicou que incluso a actuación do
Goberno extremeño nesta materia está a ser moito máis decidida, ata o punto de que actualmente 6.000 alumnos estudan
portugés nesa comunidade. A
Carta Europea de Linguas Rexionais e Minoritarias no seu
artigo 14, lembrou a deputada,
encarece a necesidade de acordos bilaterais entre Estados que
teñen linguas que proveñen do
mesmo tronco.♦

Pontevedra
O PSOE pon como condición
previa para pechar un acordo co
BNG que os temas debatidos na
comisión de goberno só se aprobarán por consenso ou non se levarán adiante, isto é, o PSOE
reservase o dereito a veto para
botar abaixo a política do BNG.
A excusa é mostrar unha imaxe uniforme “fronte á dereita”,
cando as políticas do PSOE coinciden coa dereita (TAFISA, autoridade portuaria, caixanova, peonalización, subvencións ao deporte, procesión, touros, raíña das
festas, e un longo etcétera) Isto é o
que o BNG non acepta para non
deixar de ser BNG e é o que os nacionalistas non lle piden ao PSOE.
Asumindo que hai unha porcentaxe da cidadanía que apoia o programa socialista, está disposto a
deixarlle as áreas de goberno que
solicitan e a tenencia de Alcaldía e
a aprobarlle a política que fagan
nesas áreas aínda que non estean
de acordo con ela, pero deixando
ben claro que responsabilidades
ten cada quen e dando conta delas,

Esperando
as negociacións
X.C. GARRIDO

O alcalde Lores foi elexido coa abstención do
PSOE, que quere estabelecer, para os asuntos
sen consenso, un dereito de veto en caso de
que fructifiquen as negociacións co BNG.
repartindo as áreas e os orzamentos de xeito proporcional aos resultados. Isto é, o BNG non poderá aplicar o 100 % do seu programa, pero si aplicaría a porcentaxe
que lle corresponde por ser a forza política máis votada.
Os nacionalistas presentan
como proposta unha serie de obxectivos: vertebración e integración territorial, infraestruturas (o

TAV, conexión coa autovía, gratuidade de Rande...), novo
PXOM, recuperación da Ría,
equipamento, xustiza social e
participación cidadá. Para isto
presenta uns principios de funcionamento outorgando autonomía a cada partido para gobernar
co seu programa aínda desde a
coesión e a lealdade mutua.
A pesares disto o PSOE abstí-

vose na votación da elección de
alcalde e foi quen se levantou da
mesa de negociacións, sendo o
BNG o que insiste en chamalos a
achegar posturas. Nos medios as
cousas aparecen ao revés e mesmo se fala da intransixencia dos
duros de sempre. Mais os datos
están aí, e o BNG tivo que formar
goberno en solitario mentres o
PSOE se queixaba disto chamándolle “precipitado” co cal nin están dispostos a entrar no goberno
nin a que Pontevedra teña goberno pois, unha vez elixido alcalde
–sen o seu voto–, era necesario
romper coa parálise propia do período electoral, o cal o propio alcalde xa indicou que non era un
obstáculo para remodelalo en
canto se chegue a calquera acordo, e de feito xa se citaron para
avanzar nas negociacións.
A actitude do PSOE anticipa
o que será esta lexislatura e enxergan unha reedición da fronte
anti-nacionalista para acosar á
única grande cidade que queda
en mans do BNG.♦

a coñecemos o resultado da singular
experiencia socio-política que vivemos o pasado
25 de maio. Coa máis elevada participación eleitoral
rexistrada nunha
convocatoria desta
natureza, o PP sufriu un
desgaste menor do
esperado, o BNG medrou
por debaixo do que cabía
imaxinar e o PSOE recebiu
unha recompensa superior
aos méritos contraídos nos
últimos seis meses de movilización social.
As afirmacións
precedentes están construídas sen considerar, en toda
a súa dimensión, a
diversidade políticoelectoral dos marcos territoriais onde se desenvolveu a
competición. Se integramos
algúns deses significativos
matices podemos observar
certos fenómenos que
contrapesan semellantes
afirmacións: a caída do PP
na provincia de Lugo; os
apuros de Paco Vázquez e o
remate das maiorías absolutas socialistas de Vilagarcía
e Betanzos; a obtención polo BNG de novas alcaldías
en lugares moi relevantes
tanto pola súa importancia
comarcal como pola
complexidade da confrontación habida nos mesmos.
Para moitas persoas que
alimentaron a vitalidade das
protestas polo Prestige e pola
guerra no Iraq, as cifras do
25-M foron decepcionantes.
Semellante frustración non
xustifica as interpretacións
monocausais que estabelecen
na presunta moderación do
BNG –na sua dupla
condición de forza
nacionalista e organización
ubicada no universo da
esquerda– a razón baseca do
seu limitado avance
electoral. Esta tese non se
compadece cunha analise
dos dados coñecidos: nin
houbo un incremento da
abstención nin existeu un
volume de voto en branco
que permitira pensar na
existencia dun segmento
electoral defraudado pola
pouca radicalidade da organización nacionalista.
Para analisar as luces e
sombras que proxecta esta
cita electoral sobre o labor
do BNG semella mais acaído –alén dos factores externos á vontade do corpo militante da organización– seleccionar outros pontos de
referencia: a calidade do
traballo social e
institucional realizado
nestes anos, a representatividade social das
candidaturas apresentadas
e a capacidade de atracción
das persoas que
encarnaron, de xeito máis
destacado, as propostas formuladas ao corpo electoral
de cada concello. Os dados
están aí. Só é preciso
acertar na súa
♦
interpretación.♦

Votos a sesenta euros
H.V.
Por un prezo medio de sesenta euros, un coñecido empresario da Rúa integrante dunha candidatura ás municipais comproulle o voto a un
grupo de ciganos e a distintas persoas desfavorecidas.
O procedemento empregado
variou segundo cada vendedor.
Aos ciganos o empresario
comproulles o voto por correo,
ao igual que aos enfermos de
alzheimer, pero aos toxicómanos comproulles o voto no colexio electoral.
A compra de votos aos ciganos produciuse durante o
período para o sufraxio por
correo. Inicialmente acompañaba aos ciganos á oficina de
correos na Rúa, onde lles
cumprimentaba a documentación e posteriormente emitía
el o voto. Días despois, ante o
escándalo que se estaba a formar, comezou a realizar esta

mesma operación pero desde a
oficina de correos no Barco de
Valdeorras.
O procedemento do voto
por correo tamén o empregou
cos enfermos de alzheimer,
neste caso auxiliado por un notario, que acompañaba ao empresario á casa dos enfermos
para dar fe de que eran eles.
Despois, era o empresario quen
emitía o seu voto.
Cos toxicómanos empregou
un método distinto: tras pagarlles os sesenta euros polo seu
voto, acompañounos ou mandounos acompañar –segundo o
caso– ao colexio electoral o día
da votación, o 25 de maio. A razón deste comportamento debeuse a que hai dúas consultas
tamén lle comprou o voto a algúns toxicómanos pero estes
enganárono e non acudiron a
votar.
Que se saiba, tamén unha
familia con poucos recursos
vendeulle o voto a este empre-

Aos 72 anos de idade morreu o
18 de xuño en Ourense Celso
Montero. Nacido en Quintela de
Leirado o 14 de outubro de
1930, a súa traxectória política
estivo ligada sempre ao Partido
Socialista, do que foi confundador en Ourense en 1976. Na
Xunta preautonómica foi Conselleiro de Traballo, sendo senador
eleito desde 1977 ata 1989.
Crego de traxectoria progresista, Celso Montero tiña exercido de 1956 a 1965 en Ourense
para marchar despois a Bolivia
onde permaneceu ata 1969. A
súa incompatibilidade ideolóxica
coa xerarquía eclesiástica da
época –o conservador Anxel Temiño era o bispo en Ourense–
provocou a súa marxinación nos
anos finais do franquismo xunto
a outros cregos progresistas da
provincia. Celso Montero exerceu daquela a profesión de xornalista, traballando no diario La
Región e escribindo en diferentes publicacións. Autor en diferentes libros colectivos (As rela-

cións Eirexa-Mundo en Galicia,
A crisis da concencia relixiosa
no mundo moderno e galicia:
conflito e superviviencia), súa é
a obra “Cristianos en la revolución cubana”, editada en 1975.
Aínda que sobrelevaba desde
hai tempo unha enfermidade, desempeñaba o traballo de asesor
Valedor do Povo, cargo do que
foi un dos seus titulares.♦

posonejro@yahoo.es
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sario, ao igual que un emigrante retornado que está sen emprego. A tentativa para adquirir
votos tamén se estendeu a unha
integrante da candidatura de
Rueses Unidos Adiante, RUA,
a quen lle ofreceron 120 euros
en lugar os sesenta habituais. A
proposta foi rexeitada.
Na Rúa, 34 ciganos solicitaron o voto por correo aínda que
posteriormente dezasete deles
romperon a documentación,
polo que só votaron outros dezasete. Que haxa constancia,
outros seis votos máis tamén
foron comprados, polo que o
empresario que adquiriu os votos realizou polo menos un investimento de 1.380 euros.
Na Rúa, o Partido Popular
foi a forza máis votada e conseguiu seis concelleiros, RUA
conseguiu cinco e o PSOE e o
BNG un edil cada un. Se o PP
chega a obter 158 votos máis
tería conseguido a maioría absoluta dos concelleiros.♦

Máis de 1.500 persoas sumáronse á manifestación que a Asociación pola Defensa da Ría
convocou o domingo 15 de xuño en protesta contra a celulosa. Na marcha, que discorreu entre as alamedas de Marín e Pontevedra, esixiuse que a planta de tratamento de papel deixe de contaminar o aire e o mar da cidade. Ao remate, celebrouse unha festa xantar, nunha tradición xa histórica en Galiza.♦

Máis
ca pedras
XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

O

atentado de Camariñas vai ficar
no peto dos anecdotarios coma
unha nota á marxe, xa o verán.
Non interesa saber quen rouba. É
negocio o silencio. E namentres se
arman edificios, se desvasta o territorio,
se agradecen os votos dos ladróns, vai e
chega alguén feminino e recoñece na cuneta dos despistes e as esperas o corpo
do Oso namorado do cabo Vilán, ese papaleisón que leva milenios de servus
adorante sin que ninguén lle diga: “Oes,

ho, que tanto pasmas, como sigas así
aínda te has volver de pedra”. E foi ata
esta noite armada de cameón e de
guindastre. ¡Canta desventura en terra
desertada! Estou a cavilar no mineral
que ergueron as casas das aldeas do interior de Galiza, as muradellas e os cruceiros, as mámoas e os canastros... Mesmo
as canteiras das fontes que obraban nos
mosteiros: hoxe pilóns que ornan de
fachenda certas vilas. Roubo foi. Paso a
diario en Cangas ao carón da Pedra Choca, un narís de forma, unha nádega, ou
ventre, ou ovo de titán, segundo se mire,
que está de estorbo no carreiro do agro
que labran as maus do minifundio que
viven do mar: mulleres e homes que debuxan na terra o verde dos maínzos, os
fulgor dos allos e as cebolas, o sombreiro das patacas, as leitugas e as
“herbillas”, de todo hai. A Pedra Choca

está. Na miña aldea de Quian de Agolada hai á vista de Paradela a Pedra do
Sol, que era, é o canto das horas, antes
que a campá: o sancristán da miña infancia facía a consulta coa pedra e despois
turraba da corda do badal para dar as doce das avemarías labregas. Desde aquí,
baixando o Monte do Carrio cara á Cercio, óllase a Pena Gundín: unha balea
que emerxe no mar do monte bravo que
navega ao lonxe, ata máis alá de Melide,
polo Careón e o Bocelo, cara á Cova da
Serpe. A balea de Pena Gundín namoraba a vista de Varela Buxán, o noso
dramaturgo da aldea, “o filósofo do arado”: “Fíxate nela cando é o inverno, ¡véselle o chafarís!” –díxome. E eu vino.
Sempre que paso pola estrada do
Porriño, de carreira de coche ou de ave,
cara a Ourense, descanso o acelerador e
ollo á dereita para ver a Ludwig van Be-

ethoven, que senta no alto da peneda a
interpretar a súa Sonata Nº 14, Opus 27,
nº 2: o Claro de Lúa que o músico de
Bonn compuxo para o seu lecer nas
Gándaras de Budiño. A industria dos pedreiros da comarca vai ter que gardar
moitísimo respecto cando decidan
sucumbir o monte dos granitos. Pero tal
como vai o mundo, ata pode ser que o
músico alemán acorde unha mañá no
xardín de don Facundo Contratas; e que
a Pedra Solar de Paradela de Quian sexa a grande ara dos churrascos no casal
das esmorgas de don Afrodisio
Gholoso; e mesmo a balea de Pena
Gundín navegue cara ao mar dos Gholfos Adosados. Mudan os tempos e os
aires. Xa non che rouban os cartos, róubanche as pedras, que é coma dicir que
che rouban o forro da memoria, a furia,
a camisa. Dóeche á alma.♦
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Morre Celso Montero,
crego e
político socialista

Compra de sufraxios na Rúa
a ciganos e colectivos desfavorecidos
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A planta de Nostián reabrirase tras os problemas iniciais

A compostaxe demostra a súa rendibilidade
HORÁCIO VIXANDE
Tras varios anos de compás de
espera, os proxectos de reciclaxe e compostaxe volven a tomar pulso. En varias localidades e comarcas están en marcha iniciativas de xestión do lixo que renuncian a queimalo
ou acumulalo en vertedoiros.
Volve a reciclaxe do lixo como
alternativa a SOGAMA. A Barbanza, O Morrazo, A Coruña, A
Illa de Arousa, Compostela e
Ferrol son concellos e comarcas
que teñen en marcha plans de
xestión do lixo que supón a recuperación, reciclaxe dos residuos inertes e a fabricación de
compost cos orgánicos.
A reciclaxe é “posíbel e rendíbel”, na opinión do responsábel desta área en ADEGA, Manuel Soto. Os proxectos en marcha así o demostran. Algunhas
máis adiantadas que outras, sorteando todas escollos máis políticos que técnicos, as iniciativas
que hai na actualidade supoñen
que en pouco tempo un cuarto
de todo o lixo que se xera no país será reciclado.
O cambio de goberno nos
concellos de Bueu e Moaña podería desbloquear o sistema de
reciclaxe que puxera a andar a
mancomunidade do Morrazo hai
dous mandados e que posteriormente quedara conxelado ao acceder a dereita ao poder en Cangas, Moaña e Bueu. A planta comarcal de reciclaxe e elaboración de compost hai un ano que
está rematada gracias aos fondos
FEDER e agora só falta unha decisión política para a posta en marcha dun sistema de recolleita selectiva e posterior elaboración
do compost coa materia orgánica. Os residuos inertes irían a
distintas plantas de recuperación
de vidro, papel ou outros materiais. Isto mesmo acontece en todos os proxectos que contemplan a reciclaxe como obxectivo.
Outra iniciativa que está a
piques de comezar a funcionar é
a que leva adiante a comunidade da Barbanza. No prazo dun
mes arrancarán “as probas en
baleiro e noutro mes as probas
con carga”, indicou Xacobe Patiño López, responsábel da
planta, que xestiona a empresa
Fomento de Construccións e
Contratas.
A planta da Barbanza é sinxela pero conta cos últimos
adiantos técnicos. “Trata as dúas
fraccións de lixo por separado, o
seco e o húmido, o inerte e o orgánico”, di Patiño. Os inertes
sométense a un proceso de separación mecánica primeiro e manual despois; os orgánicos pasan
por unha mesturadora vexetal,
por un túnel de compostaxe e
por un sistema de maduración.
Seis dos concellos da Barbanza forman parte deste proxecto financiado polos fondos
FEDER e polos de cohesión. Tras
os resultados electorais, é posíbel que se sumen outros dous

Planta de tratamento de lixo en Nostián, A Coruña.

concellos. A planta ten capacidade para tratar 25.000 toneladas ao ano, cando na actualidade os 35.000 habitantes da comarca xeran 13.000 toneladas
de lixo. “Estudiase xestionar o
lixo de Santiago”, explicou Patiño, que solicitou aos concellos
“máis campañas de sensibilización porque son fundamentais
para o éxito destes programas”.
Polémica de Nostián
Na comarca da Coruña tamén
montaron un plan de recollida
selectiva de lixo, neste caso co
financiamento do programa POMAL. “Na comarca das Mariñas somos nove concellos, pero
tras os resultados electorais tal
vez se sume Sada”, dixo Xulio
Sacristán, alcalde de Culleredo
e presidente da mancomunida-

de. “Temos dezanove rutas de
recollida para 480 núcleos de
poboación e no vidro somos os
primeiros de España”, engadiu.
A comarca das Mariñas non
xestiona o lixo que recolle, lévao
á planta de tratamento de Nostián, que pertence ao concello da
Coruña. Este municipio cóbralles uns 25 euros por tonelada.
Nostián é a planta de tratamento de lixo máis importante do
país. Montouse despois do desastre ecolóxico que supuxo a caída
do vertedoiro coruñés de Bens.
Pero a planta de Nostián ten loitado contra numerosos atrancos e os
seus dixestores de lixo orgánico
aínda non funcionan con normalidade porque un deles estoupou
por un defecto de fabricación.
O concello da Coruña non
demostra un exceso de transparencia na xestión do complexo e
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iso xera críticas. Unhas, procedentes do PP, aproveitan os
atrancos para tratar de rematar
co plan; outras, que proveñen
do BNG, reclaman “menos escurantismo”, como indicou o
seu portavoz Henrique Tello,
quen de todos xeitos manifestou
o seu apoio ao sistema.
O candidato do PP á alcaldía
coruñesa, Fernando Rodríguez
Corcoba, chegou a sobrevoar a
planta de Nostián cun helicóptero
para denunciar a existencia dun
vertedoiro de grandes proporcións.
O último atranco ao que se
enfronta esta planta é unha investigación por parte da Xunta por
supostas irregularidades urbanísticas ao carecer o proxecto do visto bo do departamento de Urbanismo, segundo afirma a Xunta.
En xeral, a Xunta sempre
puxo serias obxeccións e atran-

cos a todos os proxectos alternativos ao plan de residuos que
xestiona a Sociedade Galega de
Medio Ambiente, SOGAMA. Este
último sistema promove a incineración do lixo para a producción de enerxía eléctrica.
Dentro da estratexia para
conseguir que os concellos se
sumasen ao plan de SOGAMA, a
Xunta recorreu a todo tipo de
métodos, entre eles subvencionar a recollida e xestión do lixo.
Sen embargo, as directrices da
Unión Europea recomendan expresamente non empregar este
tipo de prácticas. A razón estriba na necesidade de concienciar
á cidadanía do problema que supón a xeración de lixo e a súa
eliminación, por iso promove
que a factura de lixo que se paga corresponda ao custo real da
súa eliminación ou reciclaxe.♦

Compost doméstico na Illa, en Ferrol e Compostela
Na Illa de Arousa e, experimentalmente, en Ferrol e Compostela, está en marcha un proxecto para a elaboración de compost doméstico nas vivendas
dos veciños, algo que elimina o
tratamento de lixo orgánico
nunha planta institucional e
permite unha recollida de inertes máis espaciada no tempo.
O proxecto da Illa de Arousa, financiada con cargo ao
programa Life da UE, está en
marcha e funciona satisfactoriamente; en Ferrol e Compostela aínda está a botar a andar.
En Compostela elabórano 150

familias e en Ferrol cinco familias en dúas parroquias.
Este sistema consiste en introducir o lixo orgánico nunha
composteira –unha especie de
caixa pecha– cun material estructúrante que son restos vexetais. O compost resultante
recóllese ao cabo dun período
de entre dous e catro meses.
Como se introduce diariamente
o lixo, ao cabo dos primeiros
catro meses xa hai producción
constante de compost.
“Con iso cóbrense as necesidades de abono dunha horta
ou dun xardín, o que, de es-

tenderse, serviría para o 50%
do país”, explicou Manuel Soto, de ADEGA.
A respecto dos prezos, unha composteira custa setenta
euros, menos que a taxa anual
de xestión do lixo. A iso hai
que sumar outros sesenta euros iniciais para a posta en
marcha do sistema. “Como a
recollida de inertes no rural
podería distanciarse porque
non cheiran, podería reducirse
nun 50% o recibo do lixo”, indicou Manuel Soto.
Segundo ADEGA, as necesidades de compost en Galiza

son moi altas por que se está a
perder materia orgánica no
monte, por iso están a importarse substratos doutros países.
Por outra banda, a producción
de lixo é de un quilo por habitante e por día. Diso, a metade
é materia orgánica. “Nunha vivenda que xere 500 quilos de
materia orgánica, pódense producir cen quilos de compost,
algo que non abonda para cubrir as necesidades dunha horta, por iso este sistema é máis
útil que queimar o lixo”, dixo o
representante de ADEGA Manuel Soto.♦
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A compravenda de
decisións políticas
MANUEL CAO
A actuación de dous Deputados do PSOE na CCAA de Madrid,
E. Tamayo e T. Sáez, afecta a temas centrais da organización da
acción colectiva e aos mecanismos de control dos representantes da vontade popular. A tradición histórica española de corrupción e picaresca e o baixo grao de desenvolvemento das institucións democráticas convértese nun ambiente propicio ao
fraude e ao enriquecemento rápido valéndose do que se poida.
Aparcamos as visións propagandísticas que ven aos políticos como servidores do Estado con desapego aos intereses
propios e suporemos, pola contra, a voluntariedade daqueles
que desenrolan esa actividade atraídos por incentivos políticos, sentimentais, sociais ou económicos. Existen mercados e
micromercados de voto con enormes diferencias entre sí tanto polos axentes que participan no intercambio como polas
características cuantitativas e cualitativas das operacións realizadas máis, en xeral, nos contratos políticos os elementos
que definen o negocio son semellantes.
Nun mercado de voto con eleccións a data fixa e con listas pechadas existen dúas partes negociadoras que realizan un intercambio. Por unha banda, o elector que formará a súa opinión dacordo
cunha información determinada polos intereses que teña que defender e pola estrutura de custos/beneficios da que deriva o seu grao
de información individual óptima. Sobre este punto, a información
ao elector tende a ser superficial e orientada máis a capturar o seu
voto o día dos comicios que a garantir o cumprimento das promesas despois das eleccións. O poder do elector reside na capacidade
para votar cada catro anos máis ao día seguinte das eleccións o político xa traballa noutros micromercados nos que os axentes que
participan son outros políticos profesionais e os grupos de intereses
da sociedade civil organizada. Non hai mecanismos eficaces para
garantizar que os grupos políticos cumprirán o prometido tanto pola propia indefinición e xeneralidade das promesas como pola ausencia de institucións que castiguen os incumprimentos salvo algúns sistemas como a democracia directa ou a existencia de institucións informais que penalizan a mentira e a corrupción.

Alberto Ruiz Gallardón e Rafael Simancas.

‘A información ao elector oriéntase
máis a capturar o seu voto o día dos
comicios que a garantir o
cumprimento das promesas”
Pola outra banda, está o político que opera nun mercado con
barreiras económicas e sociais de entrada e que conta con avantaxa informativa e control dos tempos frente ao elector. A competencia electoral forza a presentación de ofertas electorais atractivas e cada vez máis precisas e detalladas pero no referente ao
cumprimento a autonomía do cargo electo é total. A acta de Deputado dá a este un poder absoluto durante catro anos que poderá utilizar dacordo coas súas preferencias e en razón das oportunidades políticas ou económicas que se presenten. Neste sentido,
o político terá incentivos a vender as súas decisións políticas dependendo do precio e da solvencia do comprador. A CCAA de
Madrid, con 12.517 millóns de euros en 2003, é plato suculento e
con poder dabondo (TeleMadrid, CajaMadrid, Plans urbanísticos,
etc) para desencadear a conquista de vontades globais ou parciais
por parte doutros grupos políticos e financeiros. A compravenda
de decisións políticas é rendíbel social, política e económicamente pola ineficacia das institucións sancionadoras colectivas, pola
aceptación social implícita e pola feble e decrecente memoria que
o elector español ten de tales comportamentos. Lamentabelmente, para a maioria social española vale máis poder sen honra que
honra sen poder do mesmo xeito que se prefire gañar no último
minuto e de penalty inxusto que perder xogando con limpeza. A
boa reputación dos políticos tende a cotizar á alza nas sociedades
democráticas pero é un proceso lento en países con redes de poder opacas e con baixo dinamismo económico e institucional.♦

O trazado Lugo-Ourense está aínda en fase preliminar.
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Fomento quer construir unha autovía derrubando as casas

O San Roque, nacemento e condena
a morte dun lugar en só 50 anos
A.E.
Poucas veces en cincuenta anos
se ve nacer un lugar, chegar case
a ser unha viliña e morrer. Pódelle suceder ao San Roque, no
concello de Taboada. O Ministerio teima en construír a autovía
Lugo-Ourense precisamente
polo chan que ocupan as casas.
O San Roque era unha barreira.
Na barrreira naceo unha telleira
que lle pagaba o monte comunal
no que se asentaba aos veciños
con 20 tellas ao ano. A telleira deu
paso a dúas fábricas de cerámica
que lle daban traballo directo a 90
persoas. E, ao carón das fábricas,
naceu un lugar hai 51 anos. Agora
conta con 36 veciños, un negocio
de maquinaria agrícola, unha praza de taxi, un cafe bar, un restaurante cafe-bar, unha tenda de ultramerinos e café-bar, unha cafeteríabarra americana, unha chatarrería,
dúas explotacións de gando vacún
e unha nave industrial de porcos.
Tamén chegou a ter a primeira sá
de festas da comarca e romaría o
18 de xullo, porque no franquismo
era o único día santo que non estaba collido para ningunha festa.
Pero o lugar está condenado
a morte polo Ministerio de Fomento porque decidiu construír a
autovía proxectada para comunicar Lugo-Ourense precisamente
polo terreo que ocupan as casas
alineadas ao longo da estrada actual, polo lado oeste.
O Pancho do San Roque,
afirma que, aos seus setenta e

moitos anos, ninguén o vai sacar
da súa casa e do lugar que el fundou como se fose un colono moderno. Está disposto a pecharse
coa escopeta e sair unicamente
“cos pés por diante”.
A señora Elvira, máis ou menos da mesma edade, cando soubo a nova pechouse na súa casa e
estivo tres días metida na cama
cunha depresión das que os veciños califican “de cabalo”.
Todos os veciños están dispostos a loitar para que siga con vida
un lugar dos poucos que unha mesma xeneración viu nacer e pode finiquitar a súa morte. Mesmo os
dos lugares próximos se suman tamén á loita por salvar o San Roque. O Cesar, pintor de sona na comarca, está disposto a demandar ao
Goberno. Vive a dous quilómetros
e non quer andar catro veces máis
camiño, por exemplo a Chantada,
para tomar un café ou un vaso e
que me “cobren a mitade máis”.
Porque o Alto do San Roque,
sempre foi un lugar de reunión
para os da redonda. Mesmo antes
de existir casas, como era un cruce de camiños, os mozos quedaban alí para ir de compañeiros a
mocear. Alí despedíanse tamén á
volta da troula entre aturuxos,
cada un para seu lugar.
Alegacións
Recibiron a nova os veciños precisamente o 26 de maio, un día
despois das eleccións, pero con
data de cinco días antes. Quedá-

banlles somentes dez días para
reaccionar e presentar un recurso á “alternativa 6”, a escollida
polo Ministerio para a proxectada autovía.
Os veciños prefiren a “alternativa 1”, que tería un trazado
paralelo á proxetada, só que na
vez de derrubar as casas, se
construiría polo monte comunal
da parroquia de Sobrecedo.
A lonxitude de ambos trazados sería practicaente a mesma,
pero a pendente a salvar no caso
da alternativa escollida polos veciños sería do 3,9% fronte aos
5,5% da que finalmente escolleo o
Ministerio. Alternativa que tamén
causaría un maior impacto ambiental e case 600.000 m3 máis de
desmontes. O custe de obras tampouco se diferencia moito. A opción escollida por fomento custaría 60.609.287, a apoiada polos
veciños, 74.709.143.
¿É o económico o principal
motivo para escoller a opción que
fai desaparecer a todo un lugar?
Pudera ser, e tamén cuestións de
intereses caciquís, como afirman
algúns veciños. Nembargantes,
outras fontes consultadas consideran que pudo ser un erro dos inxenieiros. Farían desde os ordenadores de Madrid os trazados sen darse conta que a opción escollida
arrasaba un lugar que, por ser novo, non existiría nos mapas do
Ministerio. Secadra só son ganas
de procurar unha explicación creíbel a algo que máis semella un
misterio da proxección viaria.♦

Unha nova autovía a altura de Teo
ameaza máis de trinta casas
A.N.T.
Á altura do concello de Teo a alternativa comarcal 541 entre A
Estrada e Santiago pode levar por
diante máis de trinta casas. Os viciños de varias parroquias levan
tempo mobilizándose para esixir
un trazado alternativo que non divida pola metade os seus lugares
pero a Consellería de Obras Públicas négase a atender a demanda.
A viciñanza de Teo sospeita
que son intereses persoais os que
están a impedir a variación do

trazado da alternativa comarcal
541 incluida no Plano Sectorial
que afecta tamén aos concellos
de Santiago e Ames. Nun primeiro período de alegacións aceitáronse as demandas presentadas
en Vidán e Roxos pero non
aconteceu o mesmo coas de Teo.
Os veciños defenden un trazado que só afectaría a unha casa. Pola contra, de manterse o plano actual para esta autovía calculan que
terán que tirarse máis de trinta casas. Pero ademais lugares como a

Torre, en Cacheiras ficarían divididos pola metade pola autovía e coas vivendas a pouco metros do vial.
Segundo explica un dos portavoces, ata o de agora, a Consellería de Obras Públicas, con Xosé Cuíña ao frente primeiro e
agora con Núñez Feixoó non foi
quen de explicarlles cal é a razón
que impide variar o trazado. Os
afectados apuntan que só intereses persoais ou inmobiliarios ou
unha “cabezonería” pode explicar “semellante desfeita”.♦
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O medio xa conta con 12.000 suscritores

Nace Berria, o novo xornal integramente en euskera
A.N.T.
Catro meses despois do peche
de Egunkaria, os vascos xa poden gozar novamente dun xornal integramente en euskera. O
labor dos traballadores do
desaparecido medio e o apoio
cidadán á iniciativa lograron
colocar nos quioscos Berria.
Berria, que ten un duplo significado en vasco: novo e noticia,
sairá á luz definitivamente o sábado 21 de xullo. Conséguese así
facer rexurdir un proxecto de
xornal en euskera, que ficara en
perigo logo do peche xudicial de
Egunkaria. Na nova iniciativa, a
presencia social aumentou gracias ao movemento de repulsa
cidadá xurdido logo da intervención xudicial do antigo diario.
A pesar de que o novo xornal
demorou perto de 120 días en saír, a prensa diaria en euskera seguiu representada a través de Egunero. Este “xornal provisional”,
tal e como o define o subdirector
de Berria, Xabier Lekuona, adicouse durante un tempo a seguir o
caso do peche de Egunkaria e as
denuncias de torturas por parte da
Garda Civil, sufridas por Martxelo Otamendi e outros membros da
directiva. Máis tarde, apareceu
diariamente, con 32 páxinas, para
dar información estándar.
Para xa preparar un xornal definitivo, o groso do cadro de traballadores de Egunkaria uniuse para crear unha sociedade anónima cun capital inicial de 60.000 euros. “Esta
primeira pedra serviu de catapulta
para lanzar o novo proxecto editorial”, explica Xabier Lekuona.
“Cando o periódico non necesite
eses cartos, depositaremos as nosas
accións nunha fundación adicada á
defensa do euskera”, explica.
A idea principal de Berria é
recoller o testemuño que Egunkaria deixou na normalización
lingüística en Euskal Herria. “O
noso principal compromiso é coa
nosa lingua. Na creación do xornal está xente da Academia da
Lingua Vasca, organizacións
educativas, a Asociación de Alfabetización en Euskera, entre
outras entidades”, subliña. No
Consello de administración da
nova empresa actúan destacados
membros destes órganos, entre
os que destaca Xabier Kintana,
membro da Academia.

Martxelo Otamendi, que estivera á fronte de Egunkaria, dirixirá tamén Berria.

Apoio cidadán e político
A fortaleza de Berria estará baseada no apoio dos lectores. Arestora, o xornal xa conta con
12.000 suscritores, cifra que podería aumentar a partir de que o
proxecto sexa palpábel na rúa.

“Esta é a nosa base fundamental
de difusión. Os nosos suscritores
saben que ás 8 da mañá teñen o
diario á porta e iso dános moita
credibilidade.”
O xornal non mantén ningún
compromiso de distribución no
sistema educativo pero si ten

excelentes contactos co ensino
en euskera. Como apoio público, o goberno de Euskadi manterá as relacións con Berria.
“Egunkaria recibía o 22 por
cento do seu presuposto en axudas, o que supuña 1.250.000 euros de subvencións anuais”,

afirma Lekuona, que recorda
que o goberno navarro de dereita tamén apoiou durante anos o
xornal con perto de 42.000 euros. “Mais retirounos o apoio
cando o goberno foral decidiu
deixar de lado a defensa do idioma”, recorda o subdirector.♦

Unha redacción de 65 xornalistas
O novo Berria aproveitará o
verán para se consolidar no
mercado vasco. Ata setembro,
aparecerá con 52 ou 56 páxinas, con dous suplementos de
fin de semana. Ademais, para
facilitar a lectura estival, o periódico contará con 16 páxinas
de información propia para o
lecer da calor.
A partir do outono, todos os
días contará o xornal cun suplemento específico, de temas tan
variados como a escola ou o alpinismo. “Tentamos ser un periódico ‘normal’ aínda que, iso
si, só sairemos seis días: o luns
non hai xornal para respectar o

descanso dominical”, insiste
Lekuona.
A liña editorial de Berria
tenta procurar o maior número
posíbel de lectores en euskera.
“Obviamente, sabemos que os
nosos lectores serán maioritariamente nacionalistas, pero no
amplo espectro que esta ideoloxía ten en Euskal Herria, desde
os liberais do PNV ata a esquerda abertzale”, confirma Lekuona. Para o subdirector, cómpre
certificar a pluralidade das informacións e opinións. “O malo
é que sabemos que existe un
prexuízo contra nós de parte da
sociedade vasca. Oxalá tivése-

mos colaboradores do PP e do
PSOE, liña Madrid”. Lekuona
lembra que pouco antes de que
a Audiencia Nacional intervise
Egunkaria, nas súas páxinas colaboraba o portavoz parlamentario de Unión del Pueblo Navarro e Fernando Savater apareceu nunha entrevista.
A nova redacción de Berria
contará con 65 xornalistas, a
meirande parte deles xa traballadores de Egunkaria, cerne dun
cadro de persoal que atinxirá
140 empregados. Para manter a
estrutura que terá sede en Andoain (no mesmo polígono do antigo periódico), a empresa lanzou

ao mercado unha ampliación de
capital de 5 millóns de euros.
“Agora mesmo, xa cubrimos un
tercio da vendas de accións”, sinala o xornalista vasco.
O movemento cidadán que
xurdiu logo do peche de Egunkaria valeu para artellar un bo
sistema de recadación de cartos. “Nunca antes viramos unha manifestación tan ampla
como a de apoio a Egunkaria
en Donostia”, recorda Lekuona. Todo ese caudal tivo refrendo social, a través do compromiso de persoeiros de diferentes sectores do país e dos
movementos sociais.♦

Os socialistas lusos,
implicados no escándalo de pederastia da Casa Pia
GONÇALO NUNO DE FARIA
O Partido Socialista (PS) é o que
máis está a sufrir as consecuencias políticas do escándalo da
Casa Pia, que descubriu o abuso
de menores nunha das sociedades humanitarias máis respectadas en Lisboa. O deputado do PS
Paulo Pedroso é o máis alto cargo preso por este asunto.
Pedroso está acusado de nove delitos de abuso sexual logo
de que outros supostos abusadores e varias vítimas denun-

ciasen a súa presencia na institución social. Para o secretario
xeral dos socialistas lusos,
Eduardo Ferro, a acusación forma parte dunha trama dirixida
polo ministro de Defensa, o dereitista Paulo Portas. Mais o
propio Ferro tivo que prestar
testemuño xudicial para descartar a súa participación nas prácticas pedófilas de alto nivel.
O escándalo da Casa Pia
xurdiu hai varios meses cando
se desvelou que nun dos orfana-

tos máis prestixiosos de Portugal se creara unha rede de pedofilia homosexual na que participaban persoeiros destacados do
mundo do espectáculo, a medicina ou o dereito. A medida que
estes nomes eran descubertos, a
idea de moitos xornalistas portugueses é que bastantes dos implicados na trama lograron reenfocar o asunto para salferir os
adversarios políticos e impedir
que a xustiza averiguase a súa
participación.

Segundo os socialistas, Paulo Portas pretende coa acusación contra Paulo Pedroso forzar a renuncia á investigación
parlamentaria do desvío de fondos públicos cara á Universidade Moderna de Lisboa, cuxos
directivos están a ser xulgados
por diferentes irregularidades.
Ademais, o gabinete de José
Manuel Durão estaría a impulsar as investigacións sobre a
Casa Pia para focalizar a atención cidadá nun tema que en-

fouza todo o que toca e que bate moi fondo na ideoloxía católica da maioría do electorado.
Desta maneira, expresan
membros da oposición, a poboación acaba por ignorar que cada
día hai 300 despedimentos –a taxa de desemprego xa é en Portugal a maior da UE– e que non se
consegue aliviar o déficit orzamentario a pesar das moitas privatizacións que a coalición de
centro dereita leva realizado nos
últimos tempos.♦
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Tamayo e Sáez afirman que votarán o candidato do PSOE na investidura

Simancas acepta eleccións inmediatas en Madrid
A.N.T.
Os dous deputados traidores
á disciplina do PSOE en Madrid anunciaron que votarán
a favor do candidato deste
partido, Rafael Simancas, na
investidura. Mais o socialista
non quere presidir a Comunidade con estes apoios e admite que, de ser así, convocará comicios inmediatamente.
Eduardo Tamayo e Teresa Sáez
non teñen intención de dimitiren
dos seus cargos. Nas súas máis
recentes declaracións, Tamayo,
que actúa de portavoz tamén da
súa compañeira, insiste en que a
súa atitude só responde a un desencontro político e que a esquerda contará co seu apoio.
“Rafael Simancas é o noso candidato e imos votar por el. Sinto
que non poida ser desde dentro
da propia disciplina do grupo socialista”, dixo o parlamentario
electo para Antena 3 TV.
Poucos minutos antes, Rafael
Simancas negouse a presidir o
goberno autónomo madrileño
con estes apoios. “Deben dimitir
estes canallas. Se non o fan e saio
escollido co seu apoio, inmediatamente convocarei eleccións”.
O líder dos socialistas madrileños sábese centro de todas as
olladas, peza descolocada nunha
disputa que atinxe a Federación
Socialista Madrileña (FSM) desde hai máis dunha década en guerras e guerrillas entre as diversas
faccións do centro-esquerda.
Para a actual dirección do
PSOE, este asunto inscríbese fóra
da diversidade de acción dentro
da FSM. José Luis Rodríguez Zapatero sabe do dano que sufrirá
na súa carreira pola Moncloa e
presenta agora o caso coma un
“tumor localizado”, que aínda pode ser extirpado “se todos os demócratas se comprometen en reprobalo”, dixo, en alusión ao PP.
O PSOE relata a traizón en
termos de trama inmobiliaria nos
que o PP acaba beneficiándose
dun comportamento corrompido
que enlaza xordidamente os despachos dos construtores e dos
políticos. Os dous persoeiros que
pagaron os cuartos de hotel nos
que se agocharon Tamayo e Sáez

Francisco Vázquez, na imaxe, aparece na investigación como mentor da traizón de Tamayo e Sáez.

foron Francisco Bravo e Francisco Vázquez, que logo de falaren
por teléfono co deputado disidente, estiveron perto de tres horas no despacho de Ricardo Romero de Tejada, secretario xeral
do PP madrileño.
Estes dous inmobiliarios poderían estar detrás tamén das negociacións entre unha lista independente e o PP para gobernar en
coalición a localidade madrileña

de Sevilla la Nueva. Ámbolos,
sempre segundo a tese dos socialistas, actuarían no nome dun
grupo de presión do sector do tixolo, preocupado polas posíbeis
repercusións dos cambios lexislativos na compravenda do solo.
O PP mira para outro lado
No PP, cando non olla ninguén,
esbozan un sorriso pola situa-

ción xurdida en Madrid. A postura da candidata popular, Esperanza Aguirre, de reclamar
eleccións, parece limpeza suficiente para non ter que soportar
ningunha presión dos seus adversarios políticos. “O PP non
creou esta situación nin pode facer nada para remediar o barullo
nacido no PSOE. Só existe unha
saída: convocar eleccións”, manifestou.

No Congreso dos Deputados,
José María Aznar foi sarcástico
con Zapatero. “¿Que van facer
con eses restroballos? ¡Vaia alternativa a que van presentarlle
ao país!”, preguntou, paradoxalmente, durante unha resposta sobre o valor do voto tránsfuga esixida polo coordenador de IU,
Gaspar Llamazares.
Nesa mesma sesión parlamentaria do 18 de xuño, Aznar
menosprezou a hipótese da conspiración permitida polo seu partido e acusou directamente a Zapatero de “ter creado a besta”.
Para o presidente do goberno, o
cisma nace da loita polo liderato
na FSM e as débedas do secretario xeral cos apoios recibidos para gañar o posto. “Non se pode
falar de golpe antidemocrático
na Asemblea de Madrid e despois quedar impoluto cando eses
mesmos votos foron a chave da
súa elección como líder do
PSOE”, aludindo ao pacto da
candidatura de Zapatero cos chamados renovadores contra a
maioría do socialismo madrileño, que apostaba por encumiar a
José Bono.
Aznar fixo unha velada acusación a compromisos espurios
entre aqueles renovadores que lideraban José Luis Balbás e
Eduardo Tamayo (ámbolos fóra
do partido) e a actual dirección
do PSOE. “Alá cadaquén co que
lles prometeron en tempos a estes señores”, insinuou.♦

Zapatero sen piso en Madrid
A.N.T.
O caso dos dous tránsfugas madrileños cobrou unha enorme importancia que non pode ser atribuida en solitario ao interese da
dereita por transformar o efecto
Zapatero nun síndrome Tamayo.
Son tamén as propias filas socialistas as que, desde a pasada semana, destilan cara o exterior unha notábel preocupación. Aínda
que desde o punto de vista ético o
caso Tamayo tería a mesma importancia se ocorrese en Cantabria ou Galiza, as súas consecuencias partidarias internas son,

por ter suecedido en Madrid, claramente diferentes. O PSOE non
lograra conquistar a alcaldía da
capital e agora, polo visto, tampouco terá acceso ao goberno
desta comunidade de máis de
cinco millóns de habitantes. Sen
estes dous gobernos os membros
do seu aparato, fortemente centralizado, perden un importante
fluxo económico en forma de dedicacións exclusivas e perden o
optimismo que irradiaría a posesión do poder no ámbito máis
próximo. É normal nos partidos
destas características que o con-

tacto co poder na capital seña inmediatamente interpretado como
o inicio da andadura dunha bola
de neve que vai de arriba abaixo
e do centro á periferia, nunha
concepción coherente coas teses
xacobinas do desenrolo e do
cambio político. Sen os gobernos
máis próximos, Zapatero sinte
que vive de aluguer en Madrid,
con pouca liquidez e coa obriga
de escoitar, máis do que desexaría, os varóns e as federacións autonómicas con estratexias ata
certo punto dispares ou, como algúns din, disgregadoras.♦
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Abu Mazen consegue o apoio de Arafat para o programa de paz

Os grupos palestinos,
dispostos a negociaren con Israel
CÉSAR LORENZO GIL
Iasir Arafat comprometeuse
persoalmente co seu primeiro
ministro, Abu Mazen, a seguir
negociando a paz con Israel, a
pesar dos últimos atentados
do exército hebreo. Os grupos
armados árabes parecen dispostos, por primeira vez, a
sentar as bases dunha tregua.
Unha semana despois de que
helicópteros israelitas queimasen o coche dun líder de Hamas,
parece aínda salvábel o proceso
de paz amparado polos EE UU,
Rusia e a UE. Logo da xuntanza
entre Abu Mazen e os principais
líderes dos grupos islámicos
–Hamas, Jihad Islámico e Mártires de Al-aqsa–, non se decidiu
unha tregua pero si se manifestou a necesidade de cambiar a
estratexia para buscar un novo
escenario de diálogo entre ambas as partes.
Tivo que ser o líder natural
dos palestinos, Iasir Arafat, o
que tentase reencamiñar o programa de paz, moi debilitado logo dos atentados suicidas e das
incursións israelitas. Para o presidente da Autoridade Palestina,
hai que aproveitar as bases da
negociación para forzar cambios
radicais na maneira de dialogar
na procura dun futuro estado
árabe. É como se a vella garda
da Organización para a Liberación de Palestina (OLP) pensase
que a ponte tendida con Tel Aviv
é un paso importante de máis como para deixalo esmorecer sen
ter loitado antes.
O balón de osíxeno para Mazen salva a súa feble posición e
permítelle medrar politicamente
no plano interno dos palestinos.
Conseguir sentar os principais líderes islámicos en Gaza, con fotógrafos e xornalistas ao redor e
sen moitas armas á vista xa se
pode considerar un importante
avance para achegar posturas entre as diferentes faccións árabes.
Os grupos máis radicais
aceptaron pensar no plano de
paz e recapacitar sobre a necesidade dunha tregua. O maior pe-

O primeiro ministro palestino, Abu Mazen, no centro da imaxe, procura nas entidades sociais do país apoios cidadás para lanzar o
proceso de paz.

rigo para a súa posición é a persecución case milimétrica que
sofren por parte de Israel. Doutras experiencias de pacificación
de movementos insurxentes, saben que o estado dominante,
neste caso o hebreo, podería
aproveitar o clima de distensión
para descabezar unhas organizacións que, noutro tempo, lle serviron para rachar o consenso entre os palestinos.
Por outro lado, son moitos os
palestinos –principalmente os
que moran en campos de refuxiados fóra do seu país– que non
queren aceptar de ningún modo a
‘Folla de rota’, por considerala
un engano de George Bush aos
árabes. Este enorme continxente
de poboación, que renega de Abu
Mazen, esixe que se lles devolvan as súas terras antes de asinar
calquera tratado de non agresión
co goberno de Ariel Sharon.
Neste tema é onde Arafat pode
influír máis, na súa tese de que o

importante é ter o caldeiro para a
paz, antes de enchelo de contidos
na negociación.
As chamadas de Sharon
Para o goberno israelita que lidera Ariel Sharon, o principal
problema que sofre o proceso de
paz é a violencia palestina. O
primeiro ministro sabe que esa é
a mensaxe que máis lle agrada á
súa cidadanía, estresada polo
ambiente de permanente perigo
de bombas en restaurantes, autobuses ou estradas. Foi por iso
que convenceu o italiano Silvio
Berlusconi para que impuxese
na lista de organizacións terroristas da UE o nome de Hamas.
Israel precisa de todas as armas
internacionais para converter a
loita dos árabes por un territorio
que lles arrebataron en 1967 nun
simple exercicio de violencia inxustificada e brutal.
Para esa tarefa obtivo tamén

o apoio de Washington, que incluso valora a posibilidade de
enviar tropas de elite á zona para axudarlle ao exército israelita
na procura de milicianos palestinos. Esta idea é do agrado de
Tel Aviv, que pensa que a presencia de soldados norteamericanos en Cisxordania ou Gaza
esgazaría completamente calquera posibilidade de renegociación na entrega de gran parte
do territorio ocupado.
Sharon e Bush, polo tanto,
teiman no seu duplo discurso:
por unha banda defenden a paz e
pídenlles aos colonos que reflexionen e permitan a creación
dunha entidade política árabe a
cambio da paz; mais por outro
seguen a subliñar a necesidade
de que ese futuro estado naza
dunha traizón, a de Abu Mazen e
os que o apoian sen fisuras aos
valores de integridade territorial
que defenden aínda hoxe Iasir
Arafat e os grupos islamistas.♦

O Pentágono deseña
a ‘percha’ para presionar o goberno do Irán
A.N.T.
O presidente dos EE UU, George
Bush, aproveitou o clima de protesta estudiantil no Irán para comezar un labor de presión diplomática sobre o país asiático, que
amais de ser longo, podería desembocar nunha nova invasión.
O Pentágono manexa tres grandes temas na súa puxa con Teherán: o desenvolvemento de armas nucleares, as relacións do
réxime islámico coa rede Al-qaeda e a suposta necesidade de reformas urxentes para liberalizar
o modelo sociopolítico iraniano.

Bush xa colocara o Irán no
‘eixo do mal’ do que xa desapareceu o Irak. Este país, inimizado oficialmente cos EE UU desde 1979, sempre foi considerado
como un adversario incómodo
para os intereses ocidentais na
zona do Golfo Pérsico. Nos últimos anos, as hostilidades entre
ambos os estados parecían suavizadas, gracias especificamente
ás reformas impulsadas polo primeiro ministro Mohamed Khatamí, mais o actual panorama indica máis ben que a diplomacia estadounidense podería apostar po-

la confrontación directa.
As esixencias de control sobre o arsenal nuclear iraniano xa
recibiron aprobación internacional e nos próximos meses,
Mohamed El Baradei e outros xa
famosos inspectores de armamento desfilarán polas instalacións militares e científicas do
país nun xogo de gatos e ratos
que se decidirá máis ben nas primeiras páxinas dos principais
xornais de Ocidente. O máis estraño é que o Organismo Internacional da Enerxía Atómica mantén habitualmente contactos co

goberno de Teherán e nunca houbo a máis mínima sospeita.
As protestas dos estudiantes
parecen unha boa escusa para
preparar o lazo ao redor do pescozo dos aiatolás. Contra o que
pasou noutras ocasións, nas que
a Casa Branca nin se molestou
en condenar a prisión, desterro e
incluso execucións dalgúns dos
líderes das revoltas, a postura de
forza que lle concede ter baixo o
seu control o Irak e Afganistán,
permítelle quecer o clima político gracias á enorme fronteira
que mantén coa antiga Persia.♦

Solana por
Milosevic
G. LUCA

O

28 de xuño en Den
Haag está convocada
unha manifestación
contra o Tribunal para
Iugoslavia. Quen chama a esta
concentración é o IKVSM, siglas en alemán de Comité
Internacional para a
Liberación de Slobodan Milosevic no que figuran Klaus
Hartmann, Fulvio Grimaldi,
Ramsey Clark, Harold Pinter,
Jean Marie Gaulois, Michel
Collon ou o antifascista Velko
Valkanov entre outros.
Para o Comité, tanto Milosevic coma o resto dos
detidos a disposición do
tribunal de excepción son
presos políticos da OTAN,
vítimas dunha ilegalidade
que se puido executar
mentres o rebumbio mediático da campaña de difamación
dos serbios tapaba calquera
outro razoamento.
A campaña do ICDSM ten
extenso eco na prensa alemana
e francesa porque pola primeira
vez preséntanse xuntas e en relación as pezas rotas, manipuladas ou agachadas pola OTAN
durante o ataque aos Balcáns.
Como proba está o famoso medio millón de vítimas do terror
serbio que desceu, no que o demo frega un ollo, a duascentas
mil, deseguida a cen mil e
rematou en conta menor e de
non moito fiar. Non existía xenocidio na verdade pero os
bombardeos previstos para
combatelo causaron danos a todo un pobo: mortos, feridos,
exilio, a estrutura industrial do
país pulverizada e o aire contaminado polo dióxido de xofre
das plantas químicas
incendiadas e polas bombas de
uranio retardado. Un Hiroxima
a prazos en forma de cancro e
malformacións.
Catro anos despois daquela
barbarie, as probas contra Milosevic revélanse xuízos de intención mentres o alcume de
criminal de guerra acáelle naturalmente ao organizador dos
bombardeos, Javier Solana.
Non é só a revisión dun xenocidio no que a UE foi cómplice e
vítima a un tempo senón a
repetición do mesmo esquema
de Iugoslavia en Afganistán e
Iraq o que agora volve aqueles
feitos á actualidade. Despois de
romper o país dende o aire, os
exércitos non dispararon un tiro
porque Ieltsin convenceu a Belgrado das vantaxes da
rendición pactada e Musarraf
levou o ánimo bravo dos
Talibáns e dos seus aliados na
fronteira de Paquistán a un
acordo con aire acondicionado
e acentos de Texas. En Iraq non
pasaron por iso e houberon de
entrar os marines.
Non é preciso repetir que
Ieltsin e Musarraf estaban
distraídos cando os norteamericanos tiraron das alfombras
que eles, con tantos golpes de
peito, axudaran a colocar baixo
os pés dos serbios e dos
afgáns. Os do Baas xa sabían
nesa altura o que val a palabra
♦
dos diplomáticos do Imperio.♦
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Os aliados do primeiro ministro, proclives a racharen a súa alianza

A esquerda italiana
toma o poder nos feudos de Berlusconi
GUILLERMO SANTOS / ROMA
O goberno de Silvio Berlusconi encaixou o seu primeiro disgusto electoral nas eleccións
rexionais. Aínda que o centrodereita segue a ser a opción
máis votada, o progresismo fíxose co poder nos principais
centros industriais de Italia.

cun baleiro na casiña de sufraxio, so pena de despedimento inmediato. Todos estes atrancos
parece que van impedir que haxa
quorum nesta votación, polo que
Berlusconi terá mans libres para
impoñer a reforma que acendera
as protestas sociais no país logo
das folgas xerais.

As novidades políticas en Italia
desprázanse por un momento da
fronte xudicial –onde hai unha
tregua obrigada pola aprobación
parlamentaria de normas que
suspenden os procesos a altos
funcionarios, mentres estes permanezan nos seus cargos– á
electoral, na que as últimas eleccións administrativas deixaron
vereditos inapelábeis. O centrodereita perdeu Roma, farta do
pésimo goberno da Alianza Nacional na provincia, que deixou
moi desmellorada a asistencia
sanitaria e a xestión de recursos.
Este primeiro round causoulle xa profundas feridas á unidade da fronte de centro-dereita,
con mutuas acusacións entre os
seus integrantes acerca das responsabilidades do fracaso. Fini
contra Bossi, Bossi con Berlusconi pero contra Fini, Berlusconi
tratando de manter a orde nas súas filas. E como se isto fose pouco, a segunda quenda electoral
tróuxolles a todos unha sorpresa
dorosa: a perda da importantìsima rexión de Friuli-Venecia Giulia, o corazón da Italia industrial
e acomodada do nordeste.
O centroesquerda conquistou esta rexión por abrumadora
maioría: sete provincias sobre
12, con dez puntos de promedio
de vantaxe sobre as dereitas. En
Trieste, o industrial cafeteiro
Riccardo Illy, personaxe cerca-

Carambola contra Arxentina
O novo eixo Roma-Madrid comeza a dar froitos, para desgracia doutros países. Logo de que
Fidel Castro viaxase a Buenos
Aires, Berlusconi e Aznar consideraron que a UE debe manter a
raia calquera desviación do novo presidente austral, Néstor
Kirchner. A UE suspendeu as licencias de importación de carnes de orixe arxentina. A medida
pódelles afectar, a priori, a vinte
frigoríficos da xigantesca provincia de Buenos Aires, que deberían pechar (o 70 por cento
das súas exportacións faise cara
a Europa) e deixarían na rúa
8.000 traballadores.
A Mafia volve
Silvio Berlusconi mantén un pulso coa xustiza para que non se persigan as súas irregularidades.

no ao movemento cooperativo e
referente do progresismo, esmagou a candidata da Lega
Norte, apadriñada en persoa por
Berlusconi.
O primeiro ministro está inquedo porque sabe que os
400.000 votos de vantaxe no
cómputo xeral das rexionais
non lle garanten un futuro en
paz. Para amargarlle máis estes
días, en Sicilia tomou corpo unha nova formación política centrista, a Unión Cristianodemocrática, composta por sectores da

antiga Democracia Cristiá próximos a unha Igrexa que comeza a non mirar con bos ollos a
Casa das Liberdades que goberna sen tomar en conta a doutrina social católica.
Referendo complexo
Pero se non hai paz na dereita,
tampouco as aguas da oposición
baixan calmas. Non hai consenso
na maneira de enfocar o crucial
test do referendo sobre a reforma
do despedimento, para facelo li-

bre. A Democracia de Esquerda
de Fassino e a Margarida de Rutelli piden a abstención, que fora
esixida polos radicais, o que provoca grandes divisións dentro
destes partidos.
De case toda Italia están a
chover denuncias de empregados
conminados polos seus patróns a
ficaren na casa se queren manter
os seus postos de traballo. Incluso algúns xa informaron de que
algúns empresarios van pedirlles
aos seus traballadores a presentación da súa carta de votante

En Sicilia, a mafia volveu matar.
Eliminou unha testemuña chave
do caso da asasinato do xuíz
Borsellino. O goberno adoptou
este curso de acción contra a maxistratura “vermella” que o incomoda e o “persegue” cos seus
procesos por corrupción e convivencia co crime organizado: deixar fóra do programa de protección de testemuñas a estes “parasitos” que viven ás costas do Estado. ( así describen os medios
aos arrepentidos, que xogan a vida e a da súa familia ao testificar
contra a Cosa Nostra ).♦

Galicia, un país no Mundo
Manifesto do 70 aniversario do recoñecemento internacional de Galicia como nacionalidade
A participación no IX Congreso de Minorías Nacionais Europeas, organismo adxunto á Sociedade das Nacións, reunido
en Berna (Suíza) do 16 a 18 de setembro
de 1933, constitúe un evento de primeira
magnitude ao concretar, por primeira vez
na nosa historia recente, a comparecencia
de Galicia, con personalidade propia, nun
encontro internacional.
Aquel Congreso deu a súa conformidade ó recoñecemento da condición nacional de Galicia, da súa identidade diferenciada, con idioma, cultura e costumes
propios, e ó dereito a dispor libremente
do seu destino, sentimentos compartidos
polos representantes dos corenta millóns
de europeos de catorce nacionalidades
que aglutinaba esta organización internacional. O valor desa efeméride o sinalou
con plena certeza Plácido Castro, presente no acontecemento e secretario de relacións internacionais do Partido Galeguista a partir de entón: “Calquera que sexa o
réxime político en que Galicia viva, a nosa terra, autónoma ou non, está xa proclamada moralmente como unha nación”.

Nun mundo en constante proceso de Galicia debe conmemorar e celebrar
transformación, en tempos de mundiali- aquela iniciativa profesando ese universazación de gran parte das actividades hu- lismo que permite a calquera galego exermanas, en especial,
cer de cidadán do
das productivas, comundo sen renunciar
merciais e financeiras,
futuro de Galicia á súa identidade nin
cando se demanda das
ás súas orixes.
vai depender
diferentes sociedades
Ao se cumpriren
e dos seus principais
70 anos daquel feito,
da
súa
capacidade
axentes, un renovado
queremos rememorar
esforzo de adaptación
tamén o espírito de
para situarse
a través da asunción
franca fraternidade
no
mundo
actual
dunha nova cultura inuniversal que o aniternacionalista, a reimaba, a vontade de
a partir das súas
vindicación dunha gacolaboración con ouleguidade universalistros pobos do mundo
potencialidades”
ta debe formar parte
e a pretensión de dar
do acervo común dos
a coñecer internagalegos e das galegas.
cionalmente a persoAsumindo o carácnalidade característiter cada vez máis gloca da nosa Terra.
bal e interdependente da sociedade do noO futuro de Galicia vai depender en
so tempo, o auxe da participación política boa medida da súa capacidade para dodas entidades subestatais nas relacións in- tarse dun marco de operacións que a siternacionais, e mesmo, o compromiso eu- túe no complexo mundo actual a partir
ropeísta da nosa Terra, consideramos que das súas propias potencialidades econó-

‘O

micas, sociais e culturais. Internacionalización e universalismo son as dúas claves xerais que deben impregnar e vertebrar as actuacións concretas a desenvolver en todos os eixes. Por iso, apelamos
ao conxunto da nosa sociedade para pensar unha Galicia no mundo, configurando o exterior como un ámbito de interese
estratéxico, como un instrumento fundamental para a modernización da nosa Terra. Temos algo andado, pero para acadar
a plasmación desa idea de progreso con
identidade, cómpre non perder de vista
que somos un País no Mundo e que a nosa obriga principal consiste en ser parte
da civilización universal. Galicia, sendo
galega, é e será sempre máis universal e
con máis personalidade ca perdendo a
súa identidade.♦
Asinan: ISAAC DÍAZ PARDO, XOSÉ GONZÁLEZ
MARTÍNEZ, FERNANDO PÉREZ-BARREIRO NOLLA,
XULIO RÍOS, XOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ PARDO,
RAMÓN VILLARES, FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL
RIEGO. Podes sumarte a este manifesto en:
www.igadi.org
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Galicia é a primeira autonomía con dous representantes na competición

Manual para gozar da música
da Liga dos Campións

MANUEL PAMPÍN

CÉSAR LORENZO GIL
Celta e Deportivo lograron
un fito histórico. É a primeira
vez que unha autonomía consegue dúas prazas para a
máis importante competición
futbolística continental. Ambos os equipos chegan con intereses diversos, pero coas
mesmas posibilidades de éxito.
Nunca tanto gusto vai dar traballar en agosto, deben pensar a
meirande parte dos xogadores do
Celta, pensando na rolda previa
que deberán pasar para se clasificaren para a Liga dos Campións.
O Deportivo tamén terá que enfrontarse a esa eliminatoria de
verán, pero son os vigueses os
que con máis vizo contemplan a
posibilidade de debutar nunha
competición que, entre o celtismo, alcanzou ecos de paraíso na
terra, terra prometida para un deporte que busca, de calquera xeito, maneiras de se salvar da crise.
Para o Deportivo, o terceiro
posto ratificado en Bilbao parece
un resultado curto. Afeitos ao bo,
os medios de comunicación e unha parte da afección da Coruña recrimínalle a Irureta o resultado final. O adestrador tivo que lembrarse dos veciños de Vigo e a súa
tremenda festa por quedaren cuartos. Mais ese discurso non calla
entre ese sector, é máis, a comparación cos rivais celestes pode precipitar a ruptura definitiva entre o
técnico irundarra e o Deportivo.
Lendoiro segue a pensar que os
branquiazuis tocaron o ceo e quedaron amarrados para sempre nel.
Por iso planifica estadios de ciencia ficción e pretende pelexar de
igual a igual cos outros grandes.

A rivalidade entre o Celta e o Dépor podería ter o seu apoxeo nunha final europea.

Talvez pense agora que Jabo é pouca cousa para o seu vindeiro obxectivo: gañar a Copa de Europa.
Ou talvez eses delirios non van co
presidente, que ten demostrado en
varias oportunidades o seu tino á
hora de tomar decisións, máis desde a chegada do vasco á Coruña.
¿Ilusións ou cartos?
O Celta chega á Liga dos Campións cunha urxente necesidade
de liquidez. A débeda pon en perigo toda a estrutura do club e o
presidente vigués, Horacio Gómez, xa foi rotundo: non hai lugar para o exceso. Miguel Ángel

Lotina parece máis preocupado
por manter o esquelete do actual
cadro de futbolistas que por traer
novos astros a Balaídos. O biscaíño xa conta coa baixa de Mido e
confía plenamente no bo labor
do secretario técnico Félix Carnero na procura do dianteiro que
os célticos precisan.
Outra base da nova tempada
será o aumento de socios ao rebufo da ilusión do cuarto posto,
mais a experiencia dos diferentes
graos que o Celta foi acadando
en tempadas pasadas indica que
é moi difícil fidelizar o apoio
dunha afección que por estrato
social e idade ten moi difícil ac-

PACO VILABARROS

ceder aos prezos das bancadas.
Gómez tamén quere aproveitar
a baza da Liga dos Campións para
volver presionar o Concello de Vigo. Sabe que os inspectores da Uefa non aceptarán Balaídos tal e como está, por falta de glamour nos
palcos e cousas así. “Se Vigo quere
ver fútbol de elite, hai que cambiar
o estadio”, afirma cada vez que lle
arriman o micro. Automaticamente, tira do peto o seu plano de nova
grande obra para a zona, o gran cabalo de batalla para o que precisa
dun investimento que arestora a cidadanía de Vigo non entendería por
moitos éxitos deportivos que presenten os directivos celestes.♦

O catalanismo progresista toma as rédeas do Barça
A.N.T.
A vitoria de Joan Laporta nas
eleccións á presidencia do F. C.
Barcelona supón o final do poder
da dereita na institución deportiva
máis importante de Catalunya. Se
Jordi Pujol foi valedor de Joan
Gaspart e Josep-Lluís Núñez, son
agora as camadas máis novas de
Convergència as que apadriñan un
presidente símbolo dun novo empresariado dinámico, criado futbolisticamente no esplendor que
Johan Cruyff deixou no club, tanto coas botas postas como pintando na pizarra do Dream Team.
Joan Laporta chega á presidencia do Barcelona cun discurso
anovador, algo yuppie e moi intrincado nas novas xeracións catalanistas de centro esquerda.
Disque é amigo persoal de Oriol
Pujol, quinto fillo do presidente e
líder dunha tendencia progresista
dentro do partido que leva gobernando a Generalitat catalana desde o comezo da democracia.
A rotunda maioría absoluta
conseguida nas urnas válelle como carta de presentación dun novo estilo de facer as cousas. La-

Joan Laporta, en primeiro termo, fracasou no intento de levar a Beckhan ao Camp Nou.

porta terá que fixarse moito en
Florentino Pérez á hora de enfocar o novo papel do Barça no panorama deportivo e mercantil do
fútbol da vindeira década. Como
ex representante da Nike no Estado español e xenro do que fora
presidente de Nissan España, Laporta coñece moi ben o mercado
e poderá apoiarse nos seus contactos para abrir un novo fluxo
de diñeiro cara ao Camp Nou.
Mais a diferencia do presi-

dente madrileño, Laporta debe
adquirir un compromiso coa entidade, que recolle no seu espírito un compromiso co catalán e
con Cataluña descoñecido para
os brancos. É por iso que a canteira debe pesar definitivamente
na composición deportiva do
equipo, xunto coa configuración dun plantel de primeiro orde europeo, con internacionais
en todas as liñas.
En canto ás fichaxes, o novo

Europa
é nosa

presidente parece que vai seguir
os consellos que Cruyff lle dita
desde os medios. Se o holandés
dixera que era necesario que Txiki Begiristain volvese á disciplina blaugrana, Laporta colleuno
ao voo e fichou o antigo ariete
vasco como novo secretario técnico. Outros vellos coñecidos
daquel equipo que gañou a única
Copa de Europa para o Barça,
como José Mari Bakero, xa
anunciaron a súa dispoñibilidade
a aconsellar a nova directiva na
maneira de recuperar a ilusión
dun club que acaba o campionato español pendente de lle gañar
ao Celta para poder ir á UEFA.
A disputa cara a cara co Madrid por Beckham ilusionou os
socios, que volven respirar oufanos, logo de varias tempadas onde os rivais traían astros consagrados como Figo ou Zidane e
eles contragolpeaban fichando
promesas, como Saviola ou Riquelme. A partir de agora, parece
querer dicir Laporta, o mellor de
cada casa volve interesar en Barcelona. E iso é algo que se paga
moi ben entre os afeccionados.♦

— O domingo imos ata Langreo; saímos pola mañá,
comemos polo camiño e despois vemos o partido.
— Vale, pero hai que viaxar
cedo, que temos unha tiradiña.
A conversa podería ter lugar hai algo máis de vinte
anos, cando Deportivo e Celta
estaban na 2ª B; daquela
tardábase máis en ir a Asturias
en coche que agora viaxar ata
Munich, Belgrado ou Moscova en avión. Pero como cantan
os da Vieja Trova Santiaguera
“¡cómo cambian los tiempos,
Venancio, qué te parece!”.
É unha anécdota que serve para ilustrar o cambio que
vive o fútbol galego da elite.
Deportivo e Celta xa non van
nos vellos vagóns de terceira
con bancos de madeira;
andan polo mundo en avións
enmoquetados, e codéanse
coa aristocracia.
Se hai tempo ir a Vigo ou
á Coruña ao fútbol era tomar
os viños pola “Pedra” ou pola
“Estrella” e atoparse despois
do partido con Rabadeira ou
Suso Santomé, agora son os
tempos da globalización, de
internet, dos estranxeiros, da
“champions”... é unha
transformación brutal que ninguén podía imaxinar antano.
E ahí estamos, case sen
querer, ¡na copa de Europa!
¡Dous clubes galegos na
máxima competición
continental!; como diría o outro: o mundo ao revés. Pero é
verdade; o soño fíxose realidade; a mágoa é que non haxa
máis xogadores galegos neses
equipos; supoño que é a lei do
mercado, e o romanticismo xa
non ten cabida neste fútbol de
sociedades anónimas e visión
empresarial.
O outro día dicíame un
amigo, con moita sorna, que
“a champions esa vai falar galego o ano que ven”; a
ocorrencia é boa, pero non é
axeitada porque tanto
“Riazor” coma “Balaídos” están ateigados de estranxeiros.
Pero, en todo caso, quedémonos co positivo. O noso país
vai ter dobre representación
na liga de campións 2003-04
por vez primeira na historia;
iso é o importante.
Desde o Lagares ao Rhin;
desde Labañou a Milán; de
Bouzas a París, e dos Mallos a
Atenas; tan preto, tan lonxe;
Galiza, aínda que só sexa no
fútbol, comeza a deixar de
chorar; esta terra que sempre
sufríu a humillación da
emigración, os desastres marítimos ou mesmo as guerras,
ten agora dous motivos de orgullo; o Deportivo non é patrimonio da Coruña nin o Celta
de Vigo; son patrimonio de
Galicia, e están no máis alto.
Volvamos a vista atrás para lembrar as anécdotas e os
vellos tempos; aqueles
equipos de andar pola casa tan
entrañábeis; pero agora, a disfrutar do presente e do futuro.
Merecémolo. Europa é nosa.♦

Alexandre Bóveda.

Rosa Aneiros.

Luís Glez. Tosar.

Carlos Casares.

Ciclo sobre
Bóveda en Vigo

A carpa de Burla
Negra en Carnota

Continuidade
no Pen Clube

Homenaxe a
Casares en Madrid

Dentro das actividades do centenario do
nacimento do líder nacionalista Alexandre Bóveda, estanse a desenvolver atá o
vindeiro 27 de xuño diversos actos de divulgación organizados polo concello de
Vigo e a Fundación Alexandre Bóveda.
Abríronse o día 18 cunha conferencia do
seu fillo Xosé Luis Bóveda, e seguirán
conferencias de Xusto Beramendi (día
19) e Uxío Breogán (día 24); unha mesa
redonda o día 26 con tres persoas que coñeceron a Bóveda, Paco del Riego, Xaime Illa e Avelino Pousa Antelo, para finalizar cun concerto da Coral Casablanca.♦

Despois de que máis de cinco mil persoas
entraran na carpa do País de Nunca Máis
nos catro días que se instalou en Culleredo, trasládase a Carnota para abrir as portas do 19 ao 22 de xuño. A escritora Rosa
Aneiros lerá o pregón do grande circo de
Burla Negra no que están a participar
máis de cincocentas persoas e que coincide en Carnota coa celebración do congreso de cultura tradicional da Asociación Cultural Canle de Lira. Teatro,
música, espectáculos, literatura, artes... e
demais nesta carpa que atracará en Pontevedra do 26 ao 29 como última escala.♦

O poeta Luís González Tosar foi elixido de
novo presidente do Pen Clube de Galicia
no transcorrer dunha asemblea extraordinaria que se celebrou na noite do pasado
venres día 13 en Compostela. Encabezaba
a única candidatura que se presentou á
elección da que saíu unha directiva na que
prima a continuidade coa etapa anterior. A
escritora Helena Villar continúa a ser a secretaria do Pen, Bieito Iglesias encargarase
da tesoureiría mentres Modesto Fraga,
Úrsula Heinze, Xesús Rábade Paredes,
Marilar Aleixandre e Vicente Araguas
ocupan as distintas vocalías da entidade.♦

A Feira do Libro de Madrid incluíu o día
14 no seu programa unha homenaxe ao
escritor Carlos Casares que serviu tamén
como presentación da traducción ao español da súa novela póstuma, O sol do
verán. Antón Reixa, César Antonio Molina, Marina Maioral, Juan Cruz e Damián Villalaín, director da Fundación
Carlos Casares, interviron no acto que tivo lugar no Pabellón de Tertulias no que
se lembrou a figura e a obra do escritor
finado en marzo do pasado ano. Juan
Cruz representaba a Alfaguara, a editorial que publica a novela en español.♦
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Danzar en
Santiago

En pé de pedra leva a danza aos
espacios públicos de Compostela.
Na imaxe, a compañia Hisako
Horikawa representando Roji - The
Alley na edición do ano pasado.

MÓNICA COUSO

E

n Carnota. Alí estará o centro da actividade cultural desta semana, coa carpa de Burla Negra e o
congreso de cultura tradicional –do 20 ao 22 de
xuño- celebrándose ao tempo. Daranse cita actores, escritores, músicos ou artistas e algúns deles participarán noutras convocatorias que depara a axenda cultural dos próximos días. Non poucos actores participarán
na grande festa do día 19 na Sala Nasa para celebrar os

15 anos do pub Atlántico de Santiago, templo onde renaceron os contadores que converteron a barra do bar en lareira. O 28 en Nogueira de Ramuín, moitos compañeiros
das letras homenaxearán a Xosé Fernández Ferreiro outorgándolle a letra E da Asociación Galega de Escritores.
En Barcelona, péchase o día 21 a primeira exposición individual na cidade do escultor Manolo Paz cando se abre
o debate polo texto de Manuel Rivas na selectividade.♦
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Jaureguizar e Manuel Lourenzo
premiados cos Xerais e Merlín
O próximo ano entregaranse na Illa de San Simón
X.C.
Casa Skylab de Jaureguizar e Irmán do vento de Manuel
Lourenzo González, foron as obras escollidas polos xurados na vixésima edición dos premios de novela e literatura infantil convocados por Edicións Xerais e entregados
en Betanzos. A Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil (Gálix) recibiu o galardón á Cooperación Cultural.
En Betanzos, unha das capitais
do Antigo do Reino de Galicia,
foi onde un desenfadado Jaureguizar, uniformado para a ocasión cunha camiseta de South
Park, recibiu o Xerais de Novela 2003. A obra foille resumida
ao público pola xornalista Cristina Lombao, que formaba parte do xurado: Casa Skylab, é
unha novela negra que transcurre no imaxinario concello de
Negueira de Rodríguez, nos
Ancares de Lugo; dous personaxes principais o dono dunha
funeraria, a baiuca e outros negocios e un mozo que se disfraza permanentemente de coello
Duracell. Ao lugar chegan uns
rapaces para montar unha comuna e a partir de aí desencadéanse os sucesos.
Como noutras obras do autor o humor é unha clave fundamental e segue na liña de
Comendo espaguettis diante do
televisor. Ao recoller o galardón Jaureguizar, xornalista de
profisión, adicoullo a Miguel
Otero, un seu compañeiro recentemente falecido.
O Merlín de literatura infantil, quizais o máis cobizado
do xénero xunto ao Barco de
Vapor, levantouno Manuel
Lourenzo González. A obra
premiada do escritor pontevedrés titúlase Irmán do vento,
unha historia na que se descrebe a situación que vive un neno
iraquí cando no seu país se desata a guerra. A obra está dirixida, segundo explicou Lourenzo, a nenos que rondan, como o protagonista. os trece
anos, ainda que pode ser lido
por adultos “porque mentres a
escribín non pensei tanto nos
destinatarios como nas circunstancias terríbeis que padecia o
protagonista”. Cando recolle o
premio Manuel Lourenzo González asegurou que, apesar da
actualidade do tema, procurou
fuxir do didactismo ideolóxico.
Premio para Galix
O premio á cooperación cultural, deullo a editorial a Galix
(Asociación Galega do Libro
Infantil e Xuveni), e en nome
da directiva desta asociación,
recolleuno Branca Roig, que
explicou cales eran os obxectivos da asociación fundada en
1989, e constituída para defender e promover a cultura e a
lingua galega a través da literatura infantil e xuvenil e prestar
asesoramento e cooperación ás

Manuel
Lourenzo,
Jaureguizar e
Branca Roig na
noite dos
premios Xerais.

entidades ou persoas, administración e sectores interesados
nestes fins, tanto dentro coma
fóra de Galicia entre outros
fins. Galix forma parte das
principais asociacións internacionais do sector e foi escollida
para organizar o 32º Congreso
do IBBY (International Board
on Books for Young People) en
Santiago de Compostela no
ano 2010. Neste foro celébrase
a Asemblea Xeral e decídense
os Premios Andersen.
Manuel Bragado aproveitou o peche do acto para anunciar que 2004 suporá o regreso
do premio a Vigo. Daquela celebrarán o 25 aniversario da
fundación da editora, e celebrarán a noite de gala cunha cea literaria na Illa de San Simón.♦

Reportaxe Gráfica: A.N.T.

Jaureguizar conta Casa Skylab
Ao receber o Xerais, Jaureguizar
agradeceu que se premiara “a literatura de risco, que me irmana
literariamente con Xosé Cid Cabido, Xelís de Toro, Xabier López López ou Xurxo Borrazás.
Fronte a literaturas que entenden
que o cultivo idiomático está por
riba de todo, que confunden os
diccionarios coas novelas”.
Despois fixo un resumo do
que conta Casa Skylab “narra
algo tan convencional nas novelas negras, e está o é, como a
loita polo poder nun colectivo
social. Daniel Rodríguez, que
é todo nesa pequena vila, enfróntase a unha serie de foráneos que viven nunha comuna,
entre eles hai dous siameses
que rexentan o Pub “Sempre
en Galiza” e que soñan con fa-

cer dende alí unha loita de liberación nacional ao xeito da
que realizou Ataúlfo Rodríguez
quen independizou o concello

onde transcorre a acción”.
Mick Jogner, o cantante
dos Folling Stones convive,
man a man, con Daniel Rodrí-

guez Patapao, o cacique do lugar, herdeiro de caciques; o canario. Freddy Unebomber
comparte espacio vital co parvo da vila, Antón Duracell que
atopa o sentido da súa existencia cando se viste de coello para anunciar, as vintecatro horas
do día e as vintecatro horas da
noite, unha coñecida marca de
pilas. Sobre a vila sobrevoa, tamén, o Skylab buscando quizais as gafas de castelao ou o
sombreiro de Beiras, custodiados no pub “Sempre en Galiza”, unha especie de parque temático do nacionalismo. Por
alí tamén pasan o carteiro, Pablo Neruda, a contar o seu conto en Casa Ataúlfo, ou mesmo
alí chegan visitantes non queridos como o Inspector Sanxil.♦

Crise da industria do libro galego
Manuel Bragado, director de
Edicións Xerais, encargouse
de pechar o acto, e igual que
fixera o ano pasado en Allariz,
fíxoo para percorrer a crise do
sector do libro e criticar algunhas políticas do goberno galego. Despois de lembrar como
“periodo de ouro” a década
dos 90, e recoñecer as dificuldades obxectivas da industria
editorial galega, Bragado cargou con dureza contra as recentes decisións sobre a gratuidade do libro de texto realizadas pola Consellería de Educación. Bragado tivo a cautela

de asegurar que a crítica non
vai contra a procura de procedementos de gratuidade.
“O sector editorial galego
pasa por momentos de grande
incertidume. O pasado 2002
foi un exercicio de inflexión
para todo o sector. Sufrimos
un decrecemento das nosas
vendas que, afortunadamente,
imos remontando este ano de
esperanza. O sector editorial
privado galego sofriu nestes
cinco últimos anos unha crise
de crecemento. Despois dunha
progresión case vertixinosa ao
longo de case toda a década

dos noventa, na que se publicou o setenta por cento de todo
o noso catálogo histórico, hoxe o libro galego pelexa pola
súa consolidación. Para isto,
necesitamos máis lectores,
máis apoio institucional para
manter a diversificación da nosa edición, e máis profesionalización da nosa emerxente industria. Os termos do actual
decreto da gratuidade do libro
escolar énchenos de preocupación. Apoiamos a gratuidade
do libro de texto como todos
os cidadáns, na medida que é
imprescindíbel cumprir a gra-

tuidade do ensino obrigatorio
establecida na Constitución.
Sen embargo, é a nosa obriga
dicilo, disentimos do sistema
de préstamo que se establece
por parte da Consellería de
Educación. Sistema que pode
ferir, aínda máis gravemente,
ao pequeno sector libreiro que
soporta, ao longo de todo o
ano, o peso da nosa edición literaria. Xerais, como membro
do sector editorial galego, solicita ás autoridades educativas,
diálogo e comprensión para un
sector estratéxico culturalmente coma o noso”.♦
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Pé
de foto
RAMIRO FONTE

U

n grandullón, como
unha figura
mitolóxica envolta
nunha gabardina:
hiperbóreo, soñador, unha
miga despistado. Este leva
do brazo a un mozo de
pequena estatura, case un
rapaz aínda: cara
inocente, simpaticamente
traxeado, e cunha cravata
tan rideira coma el. Van
andando por unha
beirarrúa. Flâneurs, por
que non, dunha cidade
provinciana. Unha
sombra, en uniforme
militar, ás súas costas.
O grandullón dálle o
brazo, coidadosamente, ó
mociño. É imposible saber
quen leva a quen, quen
ampara a quen.
Dinámicos, ingrávidos,
decidios, seguen andando.
Vendo a foto, a min
dame por cismar nesas
grandes parellas que
uniron o seu destino nos
camiños ventureiros da
literatura e da arte. Son,
podería dicirse, parellas
de feito que, ó longo dos
anos, contribuíron a crear
a mesma idea da
humanidade. Virxilio e
Dante, Don Quixote e
Sancho, Falstaff e o
príncipe Henry; Goethe e
Eckermann, Van Gogh e
Gauguin, Johnson e
Boswell, Verlaine e
Rimbaud, Añón e Curros,
Max Estrella e don
Latino... Perdón polo o
abuso da onomástica
enumerativa. Non hai
outro remedio.
Afinidades, desacordos,
traizóns, soños, lealdades,
de todo houbo nestas
parellas. Algo me dá que os
personaxes da foto están
incluídos na categoría
sobrehumana que reune os
anteditos heroes. Camiñan
rápido, non vaia ser que os
urbanos gorrións veñan
pousar nos seus ombros.
Non posan para a
posteridade, esa impostora,
esa usureira.
A xulgar polas
vestimentas e polo fugaz
decorado de fondo,
podemos intuír a época.
Unha longa posguerra. Un
trafego de vida capitalina.
Estes dous personaxes non
veñen cos da feira nin van
cos da misa. Non acaban
de facer un negocio.
Nimbados pola pobre luz
da bohemia, viven o
divino fracaso.
Aliméntanse de soños.
Pero Antón Avilés e
Urbano Lugrís,
camiñando do brazo
nunha rúa da Coruña,
amosan o mellor de nós
mesmos. O seu soño é a
♦
razón do noso realismo.♦

A danza contemporánea sae á rúa
En pé de pedra celébrase do 27 ao 29 en Compostela
C.V.
Os escenarios son as prazas das
Praterías, do Toural, da Quintana, o palco da música da Alameda ou o parque de Bonaval.
O espectáculo, a danza contemporánea que ocupa os espacios públicos de Compostela na oitava edición do Festival En pé de pedra que organiza Teatro Galán. Oito compañías participan neste encontro que o ano pasado contou cuns 16.000 espectadores.
Durante tres días, os espectadores e paseantes poderán percorrer
os distintos espacios de Compostela e atoparse coas dezaseis representacións de danza contemporánea que inclúe o programa
do Festival En pé de pedra. Oito
compañías de toda Europa participan neste encontro que chega a
súa oitava edición ofrecendo espectáculos que teñen os espacios
públicos de Compostela como
único escenario. “Defendemos
que a cultura ten que saír á rúa e
sorprende que consigamos tanto
público ofrecendo precisamente
danza contemporánea” afirma
Ana Vallés, responsábel de programación do festival ao tempo
que apunta que os espectáculos
non difiren en calidade dos que a
sala que rexenta presenta durante
todo o ano.
Consolídase En pé de pedra
como un festival de referencia
para a danza contemporánea en
toda Europa. Nos meses previos
de preparación os organizadores
estudian os posíbeis escenarios
que propoñen ás compañías para que adapten os seus espectá-

En Pé de Pedra 2002, representación da compañía Trespasando.

culos. Este ano, por exemplo,
engaden ao abano de espacios o
claustro do Museo do Pobo Galego para o que as francesas
Cynthia Pung-Ngoc e Mathilde
Lapostolle crean exclusivamente o espectáculo Nava, concibido como unha ofrenda ao mar
para verse só en Compostela. O
Festival privilexia o entorno de
Bonaval que concentra catro dos
seus escenarios. Tamén o grupo
catalán Mal pelo –que estivo no
festival hai dous anos- crea especificamente para Santiago a
peza Canción de mar.
Abano de propostas
“O programa inclúe compañías
consolidadas pero tamén a aposta

MÓNICA COUSO

por grupos novos na idea tamén
de que cada edición integre diferentes propostas cun amplo abano
de creación” explica Ana Vallés
que desde o Teatro Galán apostou
por programar danza contemporánea desde os seus inicios. “Ao
principio eran dez ou quince persoas as que asistían aos espectáculos na sala pero co tempo o público superou ao das representacións teatrais” afirma, incidindo
nos resultados de achegar este tipo de propostas ao público como
acontece na programación da rúa.
O festival ofrécese como “danza
para paseantes en Compostela”
pero, segundo a directora de programación, “o que comezou sendo un programa para que a xente
se atopara coa danza nos espacios

públicos converteuse nun festival
no que cada ano acude un maior
número de público que fai o circuíto polos diversos escenarios
para atoparse coas distintas representacións que ten o festival”.
Residentes en Compostela e turistas son o público preferente de
En pé de pedra que a cada ano ten
maior número de visitantes especializados, incluídos programadores, que asisten a estes espectáculos que teñen á cidade como
única escenografía.
“Moitas das compañías que
asisten afirman que este é o festival de danza na rúa mellor organizado de toda Europa e iso
explica tamén a vontade das
agrupacións de asistir a este encontro de Compostela, cobrando
mesmo menos do que fan habitualmente” explica Vallés que
contrapón esta disposición dos
participantes fronte aos atrancos
económicos que fan que En pé
de pedra sexa un proxecto deficitario para os seus organizadores. “O pasado ano pensabamos
que non se volvería a celebrar o
que nos daba unha inmensa pena dada a extraordinaria resposta do público. Co éxito que ten é
unha mágoa que non conte cos
apoios suficientes para que poda
medrar” laiase Vallés.
Compañías que proveñen
de Francia, Alemaña –singularmente, tres–, Barcelona, Madrid, Sevilla e Valencia compoñen o programa do festival que
ten a primeira función o día 27
ás 13.30 na Praza de Praterías e
péchase o día 29 pasada a medianoite na Quíntana cunha demostración de hip-hop.♦

Nº 1.087
Do 19 ao 25 de xuño de 2003
Ano XXVI

As chaves das
guerras de Bush

Os outros de Ramón Caride
A transmigración tema
do premio Risco de literatura fantástica
Título: O sangue dos camiños.
Autor: Ramón Caride Ogando.
Edita: Sotelo Blanco.

Con esta novela Caride Ogando fíxose co Premio Risco de
Literatura Fantástica deste
2003. Pero non é o que comunmente se entende por literatura
fantástica, aínda admitindo Arriscada
que esta pui- aposta,
dera englobar
tamén a de fic- tanto en
ción científica, estrutura
coa que si gar- especular
da unha míni- como en
ma relación. O ritmo
que non se po- narrativo
de negar é que quebrado.
o Risco está
contribuíndo
moito a impoñer un novo concepto de literatura fantástica, un concepto
moi elástico porque nel hai lugar para todo o que se afaste do
pensamento lóxico da rutina
cotiá. E tampouco é isto algo
que lle pase só ao xénero fantástico, algo moi semellante
acontece cando algúns autores
queren fuxir da etiqueta de xénero negro. De continuar así, a
espectativa conformada polos
xéneros ficará inutilizada e os
lectores sen ese primeiro referente que os axude na súa selección.
O que aquí hai de ficción
científica, son os oders, pequenos traspositores de personalidade e de historias que provocan
unha incontrolábel dependencia
psicolóxica. Estes oders (others,
en inglés, os outros) son froito
da enxeñería xenética e están
feitos a partir de neuronas vivas,

Ramón Caride.

nas que fican almacenadas as
historias de xentes xa mortas,
polo que quen entra en contacto
con eles recibe a transposición
desas personalidades. Iso e, na
medida que queira aceptarse, o
concepto da vida como transmigración que se desprende da
mensaxe final. Todo o resto é
dunha premeditada cotidianidade. Cotidianeidade que, desde
unha certa lóxica, é xa un auténtico pesadelo, como pesadelo é a
vida da ficción científica.

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

Un novidoso ensaio
para entender
o pasado e
o presente.

A NOSA TERRA

PACO VILABARROS

Os oders son tamén protagonistas do xogo de simbolismos que se mantén na novela e
que acada máis presencia segundo nos aproximamos ao remate. Representan o requintamento do consumismo (tan
presenta na novela).
A novela percórrena tres
historias. A de Darío Gancedo
e a de Xana, ambas de esquema
temporal quebrado e interrelacionadas, como dúas liñas diverxentes que, sen embargo,

sabemos que han de coincidir
porque esa coincidencia é que
dá inicio á narración. E a de
Natalie, que pode parecer independente das outras dúas, pero
da que tamén sabemos que ha
coincidir nalgo.
As historias vanse alternando, interrompéndose, na teima
de demostrar que hoxe é imposíbel unha historia única.
Tres historias como tres
espellos, Xana contrabandea
coas estreliñas, Natalie e Darío sofren as consecuencias
dos oders vivintes. Ambas
danlle esa aparencia semi-negra e cuasi-detectivesca e dinamizan o quebrado ritmo narrativo. A terceira ten o seu
vértice no azar. Obrigado resulta lembrar Sarou, mais
aquela vertixe de antes agora
tende propositadamente á reflexión; por outra banda, do
mesmo xeito que en Sarou as
personaxes eran donas do seu
propio espacio narrativo, aquí
os espacios narrativos, tan falsos eles, son un só.
Novela que non se entrega ao
lector, senón que quere xogar
con el á vez que xoga consigo
mesma, que dá a impresión de
parecer xenérica pero que non o
é. Arriscada aposta, tanto en estrutura especular como en ritmo
narrativo quebrado á vez que
progresivo, con palpábel vocación de estilo. Ramón Caride
amósase especialmente hábil nas
transicións dun narrador a outro
(de 1ª a 3ª persoa) e nas que un
grupo de personaxes secundarias
que se cruzan na vida de Natalie
teñen especial forza.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. RESISTENCIA.
Rosa Aneiros.
Xerais.

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

2. MENINO MORREU.
Luís García Mañá.
Xerais.
3. O SANGUE DOS CAMIÑOS.
Ramón Caride Ogando.
Sotelo Blanco.
4. RELATOS MARIÑEIROS.
Xosé Neira Vilas.
Xerais.
5. O LIBRO DA EGOÍSTA.
Iolanda Castaño.
Galaxia.

2. OS PARTIDOS POLÍTICOS
EN GALICIA.
Xosé M. Rivera (Coord.).
Xerais.
3. NUNCA MÁIS.
A VOZ DA CIDADANÍA.
Xavier Paz-Alba Vázquez (Dir.).
Difusora.
4. PRESTIGE. A CATÁSTROFE
QUE ESPERTOU A GALIZA.
VV AA.
Candeia.
5. O PACTO GALEGO NA
CONSTRUCCIÓN DE ESPAÑA.
Manuel Veiga.
A Nosa Terra.

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

A guerra santa, e petroleira,
de Bush filho, de Carlos Taibo, editada polo Ateneo de
Pontevedra, é unha obra que
pescuda nas razóns e
circunstancias das
guerras que
os EE UU
iniciaron no
período de
goberno de
George
Bush. A política illacionista de Washington, o
seu interese
por ampliar o
imperio, a chegada ao poder
dos grupos de presión
petroleiros ou a connivencia
das Nacións Unidas nos
abusos norteamericanos teñen
a súa cabida nesta análise global da situación do planeta.♦

Homenaxe
a Del Riego
O concello de Nigrán edita
agora Don Paco del Riego.
Fillo adoptivo de Nigrán, unha homenaxe desta localidade
da comarca de Vigo ao
escritor, editor e estudioso de
Lourenzá. Neste volume, que
inclúe un cd, están os
discursos
pronunciados na súa
honra por
amigos e
expertos na
súa biografía. Entre
outros, participan
Antón
Santamarina,
Xulio Ríos,
Xulián Maure, Ramón Lugrís, Bernardino
Graña, Antón Mascato, Xosé
Ramón Barreiro, Xosé Luís
Franco Grande e Afonso
Álvarez Cáccamo.♦

Música
da saudade
José Pinto de Ribeiro de
Carvalho, tamén coñecido como Tinop, escribiu en 1903
unha História do fado, que
agora reedita a editora Dom
Quixote na súa colección ‘Portugal de perto’. A obra pretende ser retrato dun ambiente
social
determinado,
noitébrego
e marxinal,
onde os
fadistas conviven coa
“faca que de
surpresa aparece numa
esquina ou na noite mal iluminada”, tal e como explica Joaquim Pais de Brito no
prefacio. O fado defínese por
xer un xénero fronteirizo entre
a aristocracia e a plebe.♦
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Fidel Castro na intimidade
Oliver Stone descubre no líder cubano un grande actor
Título: Comandante.
Dirección e Guión: Oliver Stone.
Nacionalidade: EE UU- España.
Xénero: Documental, 99 min.

Retrato íntimo do último revolucionario vivo, como non se cansa de asegurar o propio Stone, ou
retrato encuberto da mitomanía
estoniana. Un pouco de ámbalas
dúas cousas ten a última fita do
polémico, e polemista, realizador norteamericano. Un documental, xénero ata o de agora
inédito na súa filmografía, que se
move, sen embargo, por parámetros ben coñecidos polo director
de JFK, Nixon ou Salvador. E é
que esta última produción súa
non se pode entender illada do
contexto dunha filmografía, non
é o capricho cubano dun director
estrela hollywoodiano, como algúns quixeron ver, senón un elo
máis desa longa cadea que Stone
vén construíndo dende os seus
inicios como cineasta. Unha cadea que, no seu formato documental, vai ter continuidade coa
anunciada Persoa non grata, filme que segue a estructura deste
Comandante coa figura do líder
palestino Iasir Arafat.
O universo da revolución cubana ten sido materia prima de
moito, e moi bo, celuloide documental dende os primeiros anos
60, a Cuba, si de Chris Marker,
O carné de viaxe ou Pobos en
armas de Joris Ivens, a recentemente recuperada, maldita no
seu tempo e agora gabada por
xente como Francis Ford Coppola, Eu son Cuba de Mikhail Kalatozov. Mais nunca, inaccesibilidade ou fatalismo, se tiña centrado o relato na figura que é
símbolo e anatema desa revolución dende os días do exilio mexicano, Fidel Castro. Os filmes
anteriormente citados son todos
frescos revolucionarios colectivos, retratos de pobo ó xeito dos
clásicos soviéticos de Eisenstein,
Pudovkin ou Dobjenko.
■ O ACTOR PRESIDENTE. Falabamos de mitomanía estoniana
no inicio desta reseña e agora explicamos o que consideramos,
ata certo punto, aspecto clave para comprender a estructura e o
xeito de abordar este documental, deliberadamente subxectivo,
por parte do seu realizador. Despois de adicarlle unha boa parte
da súa filmografía ó retrato obsesivo dos ‘grandes feitos’ e os
‘grandes personaxes’ da historia
do seu país na segunda metade
do século XX, Vietnam, Kennedy, Nixon, as ‘cousas’ da CIA,
o arribismo financeiro de Wall
Street, sempre dende a coartada
ficcional, Stone atópase diante
dunha desas figuras históricas,
neste caso abordada de esguello
en máis dun filme anterior, sen a
mediación ficcional. Sen presencia do actor-médium. Stone enfrontado, cara a cara, coa perso-

Fidel Castro sempre espertou interese nos EE UU. Na foto, durante a visita ao equipo de béisbol dos Minnesota Millers, en 1959.
Abaixo, o director Oliver Stone.

naxe de carne e óso. Nada menos
que o auténtico anatema da sociedade norteamericana durante
os últimos 43 anos.
Visto así non se pode entender Comandante doutro xeito
que do que está feita, Stone compartindo plano, mesa e mantel
con Castro, mirando apalambrado como un amante primeirizo os
máis pequenos xestos domésticos dun personaxe co que o propio Stone fora crecendo dende a
infancia como cunha presencia
ficticio-simbólica máis dende as
pantallas de televisión e as portadas dos xornais. Hai unha imaxe
reveladora, algo próximo a un
punctum martiano –hai moitos
punctums neste curioso documental empezando polo involuntario flash Stone
sociocultural ten dito
que para nós que durante
pode supor que a rodaxe
unha das pri- da fita
meiras imaxes
da fita sexa a de sentiuse
Santiago Segu- como
ra ataviado de Federico
turista caribeño Fellini
en primeirísi- dirixindo
mo plano na se- a Marcelo
cuencia da re- Mastroainni.
cepción ó equipo de rodaxe, e
remato co excurso– é a cara do propio Stone
atendendo ás explicacións de Fidel sobre a súa escasa confianza
na ciencia psiquiátrica.
Dende esta entrega mitómana de Stone á personaxe de
Castro hai que comprender
moitos dos acertos de Comandante, a súa propia estratexia
conversacional e caótica, asistimos a unha curiosa, quizais
involuntaria, reinvención da
linguaxe documental, e tamén
os seus defectos. Hai que comprender así o desconcertante
punto de partida, tras o estupendo disparo que é a secuen-

DOUGLAS KIRKLAND

cia da mentada recepción ó
equipo de rodaxe con Castro
dicindo aquilo de “vostedes farán vaso do que o seu xefe lles
diga, e eu tamén”, para pasar a
continuación á primeira entrega de conversacións StoneCastro-intérprete co director
norteamericano perdido como
un dromedario en Malpica preguntándolle a Castro pola súa
poesía e o presidente cubano
respondendo aínda máis perdido e explicando os segredos do
seu mantemento físico.
A medida que a fita avanza,
hai que pensar que en tempo real supón avanzar ó longo de tres
intensas xornadas nas que se filmaron unhas 30 horas de conversas, o termo entrevista tal e
como está organizado o traballo
desta fita non sería o apropiado.
Asistimos tamén ó progresivo
achegamento entre os dous protagonistas do relato: o Castro intérprete e o Stone director-intérprete. De feito o propio Stone ten
dito que durante a rodaxe da fita
sentiuse como Federico Fellini
dirixindo a Marcelo Mastroainni, e o grao de complicidade ó
que van chegando os dous vaise
facendo evidente, especialmente
no último tercio da fita.
Se coas súas mellores pelí-

culas, será mellor que nesta ocasión obviemos excedentes de
celuloide como Un domingo
calquera, Xiro ó inferno e similares, Stone caracterizábase por
practicar a ficción acudindo ó
herbolario da linguaxe docu-

mental, nesta que é a súa primera experiencia como documentalista puro acode sen complexos á técnica ficcional. Digamos que Stone fai documental
en Comandante sen deixar de
ser un cineasta de ficción.
Hai que sinalar, como remate,
que a versión de Comandante
que estes días temos en cartelera
non sexa, probablemente, a definitiva. Lembremos que a cadea
de televisión por cable norteamericana HBO participou na produción e mercou os dereitos de emisión televisivos da fita e que presionou a Stone para que regresase
a Cuba tras as recentes execucións acontecidas na illa para incluír algunha referencia á oposición castrista interior baixo ameaza deimpedir a estrea da película
na pequena pantalla. Polo visto
Stone retornou a Cuba e rodou
máis material, novas conversas
con Fidel Castro e entrevistas con
líderes da oposición que é posible
aparezan nunha nova versión televisiva. Así as cousas deámoslle
agora unha oportunidade a este
Comandante filmado e montado.
Non fará que ningún espectador
cambie de opinión con respecto á
revolución cubana, non é o filme
de propaganda política que o antricastrismo máis intransixente
pretende ver. Bótenlle unha ollada ó ‘estado da cuestión’ na internet para ver ata que extremos de
mccarthysmo se pode chegar por
ese lado. Si estamos ante un documental estimable, cheo de significado visual e ante unha mostra máis da boa saúde do xénero
neste anos. Algún día ata nos estrearán por estas terras o Camiñantes de Fernado de León, o filme que o director de Os luns ó sol
lle adicou ó movemento zapatista, embrión deste Comandante.♦
XOSÉ VALIÑAS

Galegos en
Las Alpujarras granadinas
FERNANDO CABEZA QUILES
A crónica da nosa
primeira emigración
dirixida; o éxodo
dramático que tiveron
que facer milleiros
de galegos para
repoboar Las
Alpujarras.
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Bolanda
Cadernos
de história fozega
Nº 1. Ano 2003.
Edita: A.C. Pomba do Arco.

as linguas periféricas na uned

Superar a Menéndez Pidal
HÉITOR MERA HERBELLO
Hai cousa de tres ou catro anos
viu a luz unha noticia nos xornais galegos certamente ilusionante: a futura implantación da
diplomatura de Filoloxía galega na UNED. Pasado o tempo
non se volveu falar nin escoitar
nada do asunto, seguindo o estado das cousas tal cal estaba.
As razóns polas cales non
se levou adiante un proxecto
destas características non nos
foi facilitado –como é evidente– e gustaríanos facer unhas
reflexións arredor da situación
das chamadas linguas e literaturas periféricas na UNED como materias a estudiar nunha
universidade que, suponse, é
de todos os españois, incluídos
os pertencentes ás constitucionalmente denominadas “nacionalidades históricas”.
Partamos dos planos de estudio de filoloxía dependentes
da facultade central de Madrid,

aínda que con docencia nos diferentes centros asociados das
diferentes provincias españolas,
e os planos de estudio de doutoramento, aínda máis dependentes da facultade central sen posibilidade de ser cursados –polo
menos no que atinxe ás sesións
presenciais– noutro sitio que
non sexa na devandita facultade. As tres linguas e literaturas
non castelás teñen unha presencia mínima nas carreiras, agravada polo feito de que ata hai
ben pouco tempo se daba a anomalía de ter a algún docente que
non sabe galego, por poñer un
exemplo, e que se permitía o luxo de dar ¡lírica medieval! É
aínda máis sangrante o caso dos
programas de doutoramento
posto que, se un alumno vasco
ou catalán tiña a posibilidade de
acceder a algún curso, poñamos
por caso, de teatro en éuscaro,
os galegos non tiñamos a posi-

bilidade de cursar ningunha materia relacionada coa nosa lingua ou coa nosa literatura.
Así as cousas, o ambiente e
percepción que teñen moitos
dos pro-homes e pro-mulleres
das carreiras de filoloxía con
respecto ó galego, catalán e
vasco –tanto docentes como
funcionarios da administración– fai moi difícil embarcarse
en proxectos académicos enfocados cara estudios específicos
nestes tres ámbitos. Os escollos
cos que se pode atopar un
alumno/a son innumerables e
xa hai casos nos que houbo
quen tivo que presentar a súa
tesiña sobre Cunqueiro en castelán baixo a presión de non
serlle concedido o título se o facía en galego, por non menciona-lo feito de teren anulado matrículas no departamento de Teoría da literatura porque un estudio literario en galego e sobre

un autor galego non se amolda
ás liñas de investigación potenciadas dende ese departamento.
Neste contexto, soamente o
empuxe dunha pouca xente
–aquí habería que mencionar
moi meritoriamente a figura do
profesor de Lingua e literatura
galega na facultade de Madrid,
o doutor Manuel Rodríguez
Alonso– fixo posible que o galego vaia ter a partir do curso
que vén presencia nos programas de doutoramento cunhas
liñas de investigación abertas
gracias á demanda incesante de
persoas dispostas a traballar na
nosa lingua dende a UNED e á
súa coraxe para enfrontarse á
apatía, desidía e enfrontamento
dos cátedros madrileños a todo
o que se saía dos preceptos de
Menéndez Pidal e seguidores
que, incomprensiblemente en
moitos aspectos, chegan ata o
día de hoxe.♦

Un foro madrileño
para o galego, vasco e catalán
Título: Revista de Lenguas e Literaturas ca-

talana, gallega y vasca. Nº VIII, 2002.
Edita: Servicio de Publicacións da UNED.

Habería que resaltar, dentro desta
dificultosa dinámica instauradora
do galego e das outras linguas
periféricas na UNED, os obxectivos inmediatos acadados. Xa é
realidade na Universidade a Distancia, despois de moito insistir e
loitar cos funcionarios –que non
autoridades- “competentes”, unha revista na que se trate exclusivamente as linguas e literaturas
das nacionalidades históricas do
Estado español. A susodita é: Revista de Lenguas y Literaturas
Catalana, Gallega y Vasca . Editada polo Servicio de publicacións da UNED, vén ser o foro
de expresión, non só para as persoas relacionadas co galego, vasco e catalán dentro da propia universidade, senón que tamén para
as novas xeracións de filólogos e
críticos literarios que teñan a ben
involucrarse no mundo científico
dende Madrid, cun punto de vista distinto ó que están afeitos alí.
Enfocado para todos aqueles que
queiran ter información sobre o
que está acontecendo na lingüística e literatura de lingua non castelá, é moi recomendable, sobre
todo, para todos aqueles filólogos ou estudiosos non galegos,
vascos e cataláns que teñan publicado, ou pensado publicar, aspectos sobre estas linguas e culturas sen ningún tipo de referencia bibliográfica para logo poder
iren dar conferencias polas nosas

universidades sen evidenciar o
escaso ou inexistente rigor científico no que se moven actualmente –lembremos o caso do profesor Lodares non hai moito tempo
no Club Faro de Vigo-.
A revista, estructurada en
catro partes
desiguais en A revista
canto ó númeestá
ro de artigos
adicados a uns orientada a
e a outros, for- aqueles que
múlase do se- queiran ter
guinte xeito: información
A primeira sobre a
parte está adi- lingüística e
cada ó catalán
literatura
con cinco artigos –o que non castelás
máis- onde os e así evitar
estudios litera- a falta
rios levan a de rigor
palma con ca- de
tro
publica- autores
cións fronte a
como
un artigo sobre
Sociolingüísti- Lodares.
ca que expón o
comportamento lingüístico como
construcción social na sociedade
catalana dos séculos XVI e XVII,
tempos da Decadencia.
A segunda parte é a referente á lingua e cultura galega na
que dous artigos se ocupan tamén de aspectos sociolingüísticos, no que destaca o estudio
feito por Manuel Rodríguez
Alonso sobre a manipulación
histórica da importancia das
linguas e literaturas tratadas por
parte da escola lingüística espa-

Juan Ramón Lodares.

ñola, capitaneada por Menéndez Pidal e epígonos (base este
estudio dun libro de próxima
aparición), e un último artigo
sobre a poesía de José Ángel
Valente en galego. Aproveito
para subliña-lo feito de seren os
galegos os únicos que presentan tódolos seus artigos en galego. Os vascos e os cataláns presentan algún que outro en castelán de xeito non moi coherente coa idiosincrasia da revista.
Para rematarmos cos estudios específicos dicir que o
apartado sobre lingua e literatura vasca queda só no segundo
apecto porque os tres artigos
presentados neste número versan sobre literatura e máis en
concreto sobre novela e teatro.
Péchase a publicación co

apartado Varia que é unha sorte de sección concebida para as
reseñas, notas, etc.
Revista de... caracterízase
pola preocupación dunha edición coidada, reflexo do ambicioso do proxecto que se nos
presenta que, ademais da calidade dos seus artigos e publicacións, ten a importancia de ser o
xermolo do que pode ser unha
nova xeira para os estudios mencionados no ámbito da Universidade Nacional a Distancia. A
aparición de novos números da
revista pode ser un referente importante para analizarmos a lamentable situación na que nos
atopamos a nivel científico na
UNED sobre as realidades culturais subxacentes dun Estado
plurinacional como é o español.
Actualmente, vivindo como estamos nun momento de involución democrática e de falta de
sensibilidade cara as nosas realidades culturais, ir contra-corrente con iniciativas como a reseñada, axudan a adecentar un pouco
a cara da universidade española
e a comunidade científica en xeral ancorada nunha endogamia e
falta de perspectiva total. A perdurabilidade de revistas coma
esta indicarán un contra-poder
cultural necesario para o mellor
entendemento do que é un Estado plural a pesar dos políticos
dos partidos preponderantes e
dos seus intelectuais. Logo pois,
que sexa por moito tempo.♦
H.M.H.

Luís Cordeiro escribe ao redor
de Ramón Salgado. Xosé
Alonso recolle apuntamentos
da primeira metade do século
XX en Foz.
Martiño
Fernández
lembra o
poeta
Francisco
Lourido. Xoán Ramón
Fernández
escribe sobre
o Hospital de
peregrinos de
San Sebastián.
Suso Fernández recolle a evolución de Foz desde 1962. Ramón Eiras recorda do
naufraxio do Folkvang. Mónica Pazos e Ramón Ermida adícanlle un artigo á vida e obra
de Manuel Luxilde, do que se
publica a primeira parte.♦

Terra sen amos
Noticias de Cuba e
dos pobos do mundo
Nº 14. Maio de 2003. Prezo 1 euro.
Edita: Asociación de Amizade galego-cubana Francisco Villamil.

Este número está adicado ás
reaccións das penas de morte
ditadas en Cuba contra os
secuestradores de transportes.
Heinz Dieterich
Steffan culpa a Eduardo Galeano
de irresponsábel ao criticar, con xeralidades, a
situación da
illa. Claudio
Guevara
explica as
causas dos
tres fusilamentos. Isabel
Allende, embaixadora cubana
en Madrid, xustifica a necesidade das máximas condenas.♦

Dez eme
Nº 6. Marzo de 2003. Prezo 7 euros.
Coordenación: Xosé Gómez e Vítor Santidrián.
Edita: Fundación 10 de marzo.

Ángel Llorente reflexiona sobre política e artistas durante
o franquismo. Xesús Alonso
Montero dá conta das
relacións entre política e
cultura na
Galiza de
1951-1962.
Miguel
Vázquez
Freire analiza a Lei de
Calidade do
ensino “desde unha
perspectiva
pedagóxica”.
Carme Alvariño entrevista a
Soledad Barral, directora do
proxecto para instalar unha reprodución do Gernika, de
Picasso, en relevo, na
cafetería do Instituto do Sar
de Compostela.♦
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Em Uma casa na escuridão e A
casa, a escuridão faz uma aposta original ao escrever um romance e um poemário com personagens, situações e inspirações comuns. Como surgiu e
como se desenvolveu essa ideia?
A ideia inicial era escrever
um romance. No entanto, quando escrevi o primeiro poema
desse livro que viria a ser A casa,
a escuridão foi naturalmente um
poema que se relacionava com o
romance, que era aquilo que eu
estava a escrever no momento, e
que de certa maneira dominava
os meus dias. E realmente esse
primeiro poema é que me fez
pensar no sentido que poderia ter
escrever um livro de poemas e
um romance. Na altura já tinha
iniciado a escrita do romance e a
partir daí acompanhei-a com a
escrita dos poemas.
Como lembra os seus inícios na escrita e a sua posterior evolução?
Creio que foi por volta dos
dezasseis anos. Nessa altura
acho que comecei a escrever por
ser leitor e porque me parece
que de alguma forma queria tentar acrescentar alguma coisa que
estivesse mais relacionada com
o meu mundo do que aquilo que
lia. E foi assim que comecei a
escrever os meus primeiros poemas. Depois o ritmo da escrita
chegou quando encontrei um suplemento do jornal Diário de
Notícias que se chamava DN Jovem. Recebiam textos de autores
jovens e comecei naquela altura
a colaborar com alguma frequência. Quando esse suplemento acabou, obviamente que
a escrita já era ou fazia parte da
minha vida, e começaram a surgir os primeiros livros.
Houve autores que influenciaram a sua escrita?
Parece que as influências são
sempre inconscientes, mas, ao
mesmo tempo também sinto que
nem todas as influências são literárias. Às vezes as músicas que
se ouviram, os filmes que se viram, as pessoas que se conheceram, as histórias que ouvimos,
também acabam por ser influências muito importantes. Na poesia destacaria, por exemplo, Fernando Pessoa, Ruy Belo, Herberto Helder. No caso da narrativa foram também muito importantes autores como António Lobo Antunes ou José Saramago.
E a influência de outras
artes?
Eu muito sinceramente acho
que uma grande influência nem
veio das artes. Veio de pessoas
que eu conheci, de pessoas mais
velhas da minha terra que me
contavam histórias e que me ensinavam a deslumbrar-me com
coisas pequenas e que me criavam curiosidade pelo mundo, fora das fronteiras da minha aldeia.
E penso que esse deslumbramento é que dá lugar à literatura.
Como vê o panorama literário actual português? Como são as suas relações com
os escritores portugueses e
nomeadamente com aqueles
que são da sua idade?
A minha relação é sobretudo como leitor. Parece-me que
há muitos motivos de optimismo porque estão a surgir mui-

José Luís Peixoto
‘A fronteira do Minho ainda existe’
XAVIER VÁSQUEZ FREIRE

A história de amor entre um escritor e a sua personagem, ambos habitantes de uma casa
luminosa que se vê subitamente ameaçada pola escuridão, é o argumento de Uma Casa
na Escuridão, o último romance do escritor português José Luís Peixoto, quem publicou
simultaneamente A Casa, a Escuridão, livro de poemas relacionado com o universo e personagens do romance, ambos na editora Temas e Debates. Nascido em Galveias, concelho de Ponte de Sor, em 1974, e Prémio José Saramago polo seu anterior romance, Nenhum Olhar, José Luís Peixoto é um dos jovens escritores com maior destaque na Europa.

autores que por um motivo ou
tos autores e autoras a publicapor outro acabaram por me cherem primeiros livros, muitas
gar às mãos, e que eu acabei por
propostas diferentes entre si. E
ler porque aquelas motivações
parece-me que é difícil enconque me levam a interessar-me
trar um tronco comum geraciopor aquilo que se escreve em
nal, mas se calhar ele existe.
Portugal actualNo fundo as memente são mesmórias das pesmas que as que
soas que têm
s minhas
me levam a intemenos de 30
ressar-me
por
anos em Portuvivências
aquilo que se faz
gal serão de cerna Galiza.
teza semelhantes são semelhantes
E quais são
em muitas coiessas
motisas.
às dos autores
vações?
Como vê a
galegos,
Têm a ver
relação entre a
com o facto de
literatura gale- pero eles
essas escritoras e
ga e a portugueescritores da Gasa? O que é que escrevem
liza serem pessoconhece ou de
as contemporâneque é que gosta coisas bastante
as a mim e pelo
da literatura
diferentes”
facto de terem
galega?
um passado e
Eu penso que
uma vivência não
a fronteira do rio
muito distante, e
Minho
ainda
que no entanto acabam por esexiste de uma forma muito mais
crever coisas bastante diferenvincada do que seria desejável,
tes daquelas que eu escrevo.
apesar de haver já muitas pessoMas, particularizando um bocaas a tentarem ultrapassá-la. O
do mais, há uma autora galega
conhecimento que eu tenho tem
chamada Lupe Gómez que tem
a ver com uma série de autoras e

‘A

um livro de que gostei muito,
que é Fisteus era un mundo.
Também há uma outra autora
que escreve uma poesia bastante interessante que não tem paralelo em Portugal. Estou a falar de Yolanda Castaño. Depois, há um livro, que é bastante curioso, que foi editado em
Portugal e na Galiza, de Carlos
Quiroga, A espera crepuscular.
Viagem ao Cabo Nom.
Acha que é possível uma
aproximação entre a literatura galega e a portuguesa?
Para já o factor lingüístico
pode ser uma ponte entre ambas literaturas, uma vez que o
Galego e o Português são variantes linguísticas de raiz comum, e uma vez que em termos
culturais, e até de memória, há
muitas aproximações, muitos
laços, e é desses laços que também muitas vezes a escrita se
faz, e essa pode ser a proximidade entre as duas literaturas.
Falou antes num escritor
galego, Carlos Quiroga, que
tem uma prática escrita reintegracionista. Acha que é
possível uma reintegração da
Galiza em Portugal, em ter-

mos culturais, linguísticos? É
possível uma aproximação?
Em termos políticos tenho
se calhar uma opinião pouco
formada, mas em termos culturais não tenho nenhuma dúvida
de que faz todo o sentido uma
ligação mais efectiva entre a
Galiza e Portugal.
Como é que surge em Peixoto a vontade de escrever? Quais
as diferenças entre a escrita da
narrativa e a da poesia?
No que diz respeito à escrita
de ficção tem de ser sobretudo
baseado num trabalho constante
e há ideias fixas, quase obsessivas, uma vez que a escrita de
um romance é sempre um processo longo em que esse carácter obsessivo acaba por ser muito importante e por assegurar a
continuidade. No que diz respeito à poesia, acabo por ser um
pouco mais espontâneo e um
pouco mais fruto de momentos
em que de certa forma o poema
surge a partir de qualquer coisa;
e normalmente surge dentro do
primeiro verso, depois se desenvolve e quando chega ao papel
já tenho o poema praticamente
completo na cabeça. No entanto, a poesia também necessita
de trabalho e a prosa também
necessita de espontaneidade.
Qual é a sua opinião do
que tem acontecido na Galiza
no que diz respeito à maré
negra do Prestige?
Parece que toda a gente já
chegou à conclusão de que o
Governo espanhol tentou criar
uma maré negra informativa
(ou desinformativa) sobre a própria maré negra, ou seja, tentando esconder aquilo que estava à
vista de toda a gente, manipulando, distorcendo, e censurando as informações nos meios de
comunicação que controla. No
que diz respeito à actuação do
Governo autónomo da Galiza,
devo dizer que, pelo que eu sei,
minimizou a realidade, censurando-a e preocupando-se mais
das críticas políticas do que de
reagir para solucionar verdadeiramente o problema.
Você tem uma página na
internet (http://www.joseluispeixoto.net). Qual é a sua
opinião da relação entre a literatura e a internet?
Eu acho que a internet pode
ser uma forma de fazer a literatura chegar a uma série de pessoas de uma forma prática e
bastante acessível. Também me
parece que pode ser um meio
que acabe por ter influências
sobre a própria leitura enquanto acto estético, a chamada “literatura interactiva”. Mas penso que ainda há muita coisa para explorar nesse campo.
O quê é que procura na
escrita da poesia? É diferente
daquilo que procura na narrativa?
Acho que no fundo é em última análise a mesma coisa, que
é algo tão subjectivo e impossível quanto isto: a verdade. Posso
dizer que me interesssa mais
descobrir ou encontrar a verdade
do que encontrar a beleza, embora também não fuja à procura da
beleza. Mas tenho a sensação de
que a verdade é sempre algo individual.♦
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A Frouseira

Pelotas
Felicítase Yolanda Castaño
(Santiago de Compostela, 1977)
de que O libro da egoísta esté a
acadar un singular éxito de vendas, e non se congratula só como autora senón tamén polo que
significa de ánimo e optimismo
para a propia poesía. Non lle
costa á poeta dar algunhas claves que explican a boa recepción que está a ter o seu último
libro. “Responde a un cúmulo
de causas e condicionantes. Inflúe que reinaugure a colección
Dombate de Galaxia que supón
un entusiasmo renovado, a
atractiva edición que anima ao
lector e tamén o esforzo de promoción que estamos a desenvolver por dar a coñecer o libro.
Creo nisto e por iso me empeño,
considero que parte da falta de
mercado da literatura galega é
pola pouca promoción que se fai
dos libros” explica Yolanda Castaño e, pola súa propia vontade,
non é iso o que lle vai pasar a O
libro da egoísta. Ao seu favor
ten o que ela chama “certa fortuna mediática” que deita a súa
atención nas presentacións que
ata o momento artellou en distintas cidades. “Teño fe no espallamento da poesía e nas novas
formas de comunicala. Ten que
ser lida en privado pero pode
darse a coñecer en ámbitos públicos na súa relación coas distintas artes. Interésame facer
deste libro un proxecto creativo
e levalo a outros ámbitos e linguaxes” afirma nun libro que,
entre outros espacios, xa se presentou no Centro Galego de Arte Contemporánea de Compostela, na Fundación Luís Seoane
da Coruña ou no centro Torrente
Ballester de Ferrol. Así como
noutras ocasións botou man da
música –de xeito especial en
Edénica (Espiral Maior, 2000)
que se vendía xunto un CD no
que ela mesma cantaba–, nesta
ocasión os poemas de Castaño
preséntanse ao público cun audiovisual no que o seu irmán Alberto Castaño e Manuel Maneiro son os autores da música orixinal. Defende así a súa idea de
que “a poesía é maleábel, líquida, e pódese traducir a outras
linguaxes porque as diferentes
artes teñen moito en común”.
Elevar as pálpebras (1995),
Vivimos no ciclo das erofanías
(1998), Delicia (1998) e Edénica
(2000) –antoloxía poético musical–, compoñen o cartafol poético de Yolanda Castaño. Con O libro da egoísta, a autora afirma
que estrea un novo rumbo que
non supón por iso un cambio de
dirección definitiva. ¿En que
consiste esta mudanza? “Para
min está clara con respecto á traxectoria anterior. A actitude é
menos visceral e máis reflexiva e
autocrítica e no campo formal hai
unha maior experimentación”. É
este o título da autora menos erótico e, sen embargo, ela preséntao
como o máis obsceno. “Así é,
obscenidade no seu descaro de
nudez esgazante. Dáse un espirse
de maneira violenta e crúa, que
vai cara adentro, obscenidade
que non fala do corpo”.
Os pronomes de primeira
persoa pairan por todos os textos, o eu poético ten unha presencia case abafante nun libro

Yolanda Castaño

XERARDO PARDO DE VERA

‘A poesía é o xénero máis egoísta’
CARME VIDAL

A poeta Yolanda Castaño di que o seu último libro é o menos erótico pero o máis
obsceno. Con O libro da egoísta (Dombate, Galaxia) inaugura o que define como
un cambio de rumbo na súa traxectoria, cunha expresión que, ao seu ver, se torna
máis reflexiva e menos visceral. A sorpresa é que conseguiu colocarse como un
dos libros máis vendidos no último mes, feito singular cando se trata de poesía.

PACO VILABARROS

que desde o título remite a unha
autoría “egoísta”. “É o propio
xénero o que leva a iso. O libro
ten un claro transfundo metapoético. A poesía é o xénero máis
egoísta, quen fala acaba sempre
falando de si mesmo. O protagonismo dese eu tense que enfocar
con ironía e provocación. Esa
Yolanda trátase a si mesma con
autocrítica e dialoga coas diferentes Yolandas que existen”.
Quere deixar claro a autora que
non se pode confundir a súa proposta literaria con ningunha sorte de autoconfesionalismo. “Trátase dunha trampa. Constrúo unha especie de labirintos de espellos no que o orixinal xa non se
recoñece, póñolle nome á personaxe literaria nun xogo mentireiro pero tamén suxerente.

Quen fala é o suxeito do libro,
non a autora real”. Na poesía
busca a autenticidade que, segundo di, nada ten que ver coa
“autobiografía”.
Carta a Chus
Sen embargo, a autora dá claves
para que os lectores se adentren
nun mundo persoal e mesmo íntimo. Visita poeticamente o xénero epistolar ou o diario, fórmulas de escrita nas que rixe de forma singular a primeira persoa.
“Co diario tratei de pasar dun
feito cotiá a unha reflexión poética porque me interesa especialmente esa traducción”. En canto
á carta, a autora decidiu pechar o
volume cun escrito dirixido a
Chus no que da non poucos da-

tos para que se poda adiviñar a
identidade da destinataria. Pregúntalle por Manuel, por Iris e
por Isolda, fálalle de poesía e inclúe algunhas referencias que
fan que intuamos que tamén
Chus é poeta. ¿Por que lle dirixe
a carta a Chus Pato? “En ningún
momento está dito nin o vou a
afirmar. Hai unha motivación de
tipo afectivo e é un escrito que
vai cara a alguén a quen podo
admirar. Trátase, en certa medida, dunha complicidade que pode ser extensiva”.
“De vez en cando escribo, e
é ultimamente unha cerimonia
mendiga, a máis pura; ás veces
ser sincera con unha mesma resulta absolutamente poético”
dille a Chus na carta que pon
fin a O libro da egoísta.♦

¡P

ero que teima a
dos “políticos”
(prego comiñas,
señor impresor) cos
cartos! ¡Venden á santa
nai que se lles poña por
diante! Anoxoso
espectáculo o de hoxe:
vulgares chourizos,
ignaros e zafios,
traficantes cos proprios
fillos ao ensinarlles a
vender as conciencias
segundo comisión e prazo
–¡ai, as “linaxes de
merda”!–, enrochados e
agachados no poder ao
que chegaron reptando
lubricados nos proprios
detritus. “Hai dúas formas
de alcanzar os cumes:
voando como as águias ou
arrastrándose coma os
reptís”. Non lembro agora
quen o dixo, mais dixo
ben: hai que ter pelotas,
con perdón, pra ir sempre
coa verdade, e hai que non
telas (é dicir, contar cun
espazo valeiro) pra encher
co que conveña.
—Escoite, o importante
non son as pelotas senón a
pelota: a cachola, ou máis
ben o caletre...
Ben certo. Iso das
pelotas é un supoñer, unha
parte polo todo, unha
sinécdoque, unha metáfora
digo eu, coa indulxencia do
profesor Moralejo. O do
caletre tamén é moi
relativo: hai a quen lle
colle o Estado na cabeza
pero non é quen de
asimilalo, como a min
seguramente me caben
dous quilos de ouro no
estómago e non sería quén
de dixerilos. O valor de
verdade, o valor
consciente, atópase na
seseira, como a honradez
ou a elegancia rexas. Valor,
vontade de facer o que se
debe facer, “fiat Iustitia ut
pereat mundus”. Sempre
gostei do lema do apelido
extremeño Nogales: “Tan
forte coma miña vontade
pra o meu deber”, referido
á hercúlea nogueira que
enchía o blasón. Moitos
son os incapaces de
aprendelo e os indignos de
aprehendelo, certamente
eu o primeiro, e agora
parece que os máis deles
ocupan cargos públicos, a
maioría paifoca e
ventresca dos momios
executivos-executores, eses
que glosan as súas miserias
pola fiestra catódica e non
me deixan escoitar músicamúsica nin ollar cine-cine
ata a madrugada. Estánme
a roubar cando converten
a hora das estrelas nun
buraco podre polo que
reborda o esterco. Claro
que os consellos ¡de
administración! das
televisións os nomean os
“políticos” (prego
comiñas). A cousa –agora
♦
si– ten pelotas.♦

Estratexa,
a
reinvencion
de Manta

dos compoñentes- e neste rexeitamos elementos do anterior que
consideramos innecesarios para
basearnos máis nas cordas”. E
engade “antes pretendíamos
murmurar as nosas emocións,
agora preferimos cuspilas”.
Baixo o título Estratexa, “unha palabra o suficientemente dura para afrontar estes tempos difíciles”, Manta Ray presenta dez
temas duros con guitarras afiadas, unha base rítmica potente e
voces desgarradoras. E escolle
a súa lingua minorizada, o asturiano, para poñerlle nome ao traballo. “É o xeito que escollemos
para aportar o noso grao de
area”, comenta Xabel Vegas.
Nun momento no que as emisoras atéiganse de letras repetitivas, repugnantes e valeiras de contido, Manta Ray prefire falar menos
pero dicir algo. “Sempre fomos persoas con temática social –sinala
Nacho Álvarez-, pero agora empezamos a darnos conta diso, de que
temos un grupo que é unha prolongación de nós e que pode ser un altofalante para darlle sentido social
ou político ao traballo que estamos
facendo e que non se quede simplemente no entretemento”.
Sen moitas letras pero con melodías arriscadas, porque como o
mesmo Xabel indica “sabemos que
o noso son é máis forte que a voz”,
os asturianos abordan algúns dos
problemas que afectan ao mundo
hoxe en día, como o ébola ou o racismo. Un deles é Rosa Parks, baseado na biografía desta muller
que plantou cara á segregación racista en Estados Unidos ao negarse a ceder o seu asento nun autobús a un home branco.
“Neste traballo incorporamos
a nosa visión moral, mostramos
a nosa incomodidade pola situación actual aínda que non de xeito explícito. Esa agresividade
que se sente en Estratexa nace
de ver ao noso redor –comenta
Xabel Vegas-. Cando compós
non podes manterte ao marxe”.
Pero ademais de novo son,
Manta Ray tamén estrea discográfica. Despois de dar os seus
primeiros pasos con Subterfuge
Records e consolidarse con Astro, os asturianos preferiron nesta
ocasión aterrar en Acuarela “porque despois de dez anos e catro
discos precisas ilusión para seguir adiante co grupo –comenta
Xabel Vegas-, e queres saír fóra,
dar concertos e vender discos a
nivel internacional. Pero para iso
precisas unha discográfica cunha
gran infraestructura, e neste momento só a tiña Acuarela”.

Documental Guerra Civil

Poucos grupos apostan pola metamorfose e o risco, por reinventarse en cada traballo e sorprender o
seu público con propostas innovadoras. Dentro desta especie atópanse os asturianos Manta Ray,
unha das formacións rock máis importantes da escena independente, que comezou a súa andaina
musical nos primeiros anos dos
noventa, cando un grupo de amigos decidiu roubar o título dunha
canción dos Pixies, precursores do
renacemento dos circuítos de rock
alternativo norteamericano, e púxose a escribir cancións. Dende o
seu debut en 1994 co traballo Escuezme, os asturianos non deixa-

ron de vender discos e sorprender
coa súa contundencia no directo
en cidades de toda Europa.
Despois de publicar no 2000 o
disco Esperanza, no que apostaba polos grandes desenvolvementos e a procura da beleza nas

melodías, agora Manta Ray volve
aos escenario con Estratexa, un
traballo “máis duro”, frío e agresivo, creando o seu propio “discurso de guerrillas musicais” e que
veñen de presentar no país.
Sen esquecer a esencia que

os colocou nos cumios da música
alternativa do Estado, Estratexa
preséntase como unha evolución,
unha nova viraxe cara horizontes
máis agresivos e comprometidos.
“En cada disco tentamos reinventarnos –indica Xabel Vegas, un
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Pero Estratexa, que pon de novo
a Kaki Arkarazo aos mando de
producción, é algo máis que un
traballo musical. O seu tema Take a Look ponlle música ao documental do poeta e realizador Ramón Lluis Bande, no que se iluminan aspectos escuros da historia de Asturias. “Cando Lluis escoitou o disco comentamos facer
unha homenaxe ao bando perdedor e representar as ilusións que
truncou a guerra”, comenta Xabel
Vegas. A través do testemuño
dun fugao, fiando o discurso coas
fotografías de Constantino Suárez, mostrase o período que oscila entre 1934 e 1940, no que se
viviu unha revolución popular,
ademais dun dos episodios máis
cruentos da Guerra Civil.♦
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Paremos os
expedientes
MARGA ROMERO

R
Clase de ximnasia nun colexio de señoritas de pago. Vigo, anos cuarenta.

PACHECO

Señoritas paseando pola Gran Vía. Madrid, 1953.

CATALÁ ROCA

AS MULLERES
DA SECCIÓN FEMENINA
MAR BARROS

Graciosamente abnegada, submisa, piadosa, pura, casta e familiar. As publicacións
das mulleres da Falange encargáronse de crear o ideal feminino de posguerra, unha
muller moderna, próxima ao século de Ouro, nunha España de pratillo e pandeireta.
Xa o indicou en 1943 Pilar Primo
de Rivera, “as mulleres nunca descobren nada; fáltalles dende logo, o
talento creador, reservado por Deus
para intelixencias masculinas; nós
non podemos facer nada máis que
interpretar, mellor ou peor, o que os
homes nos dan feito”. E as mozas
da Sección Feminina da Falange

GONZALO

encargáronse de transmitilo ás rapazas e ás mulleres con escritos
aparentemente inocentes e pedagóxicos. Menos mal que lles quedaba,
ao seu ver, “unha feliz propensión á
fe e a piedade, concedida por Deus,
tal vez como compensación da súa
natural fraqueza”.
Dende as páxinas das dife-

rentes publicacións permitidas
na posguerra, o franquismo ventilou e impuxo o seu discurso
misóxino, con normas de comportamento e criterios estéticos e
inculcaba unha moralidade que
colocaba á muller entre o confesionario e a cociña, a través de
textos que a retornaban á España
da Inquisición e do Imperio.
Lonxe do cine “máximo expoñente da corrupción”, das praias
“inmensa podremia moral, onde
entre montóns de carnaza remóvense os sapos da sociedade” e de
calquera “profesión impropia”, revistas como Medina, Consigna,
Fotos ou Teresa, establecían como
lugar propio do xénero feminino o
fogar e a familia, sendo “señora
de”. “A vida de toda muller, a pesar de canto ela queira simular
–publicaba Medina en agosto de
1944- non é máis cun eterno desexo de encontrar a quen someterse”. E ilustraba cunha foto onde un
cura conversaba paternalmente
cunhas rapazas. Cumpría estar expectantes ante a menor transgresión do pudor e da feminidade da
muller española, porque a sociedade, a pesar da presión exercida nas
escolas e nas publicacións, ía desenvolvéndose noutras direccións.
Unha das actividades que preocupaba á Sección Femenina era o
deporte, porque, segundo elas, as
mulleres estaban incapacitadas para “unha actividade cerebral deportiva que require unha atención sostida”. E alegaban que á muller,
“máis sensíbel ás excitacións nerviosas, menos resistente á fatiga, a
súa condición prohíbelle ir ata o límite do seu esforzo”. Para solucionalo, as militantes da Sección estableceron unha nova modalidade
deportiva, unha sorte de tai-chi doméstico. “Unha muller que teña
que atender as tarefas domesticas
con toda regularidade –aseguran no
número da revista Teresa de marzal

de 1961-, ten ocasión de facer tanta
ximnasia como non o fará nunca,
verdadeiramente, se traballase fora
da súa casa”. E continúa a información, “soamente a limpeza e abrillantado dos pavimentos constitúe
un exemplo eficacísimo, e se se
pensa nos movementos que son necesarios para quitar o po dos sitios
altos, limpar os cristais, sacudir os
traxes, daranse conta de que realizan tantos movementos de cultura
física que son igualmente eficaces
para a estética do corpo”.
O pecado da sensualidade
Pero non todas as publicacións
chegaban ás mans das mulleres. En
plena posguerra, non era necesaria
ningunha revista de París para que
as nosas predecesoras soubesen
das modas europeas e dos canons
estéticos da época. ¿Para que tiñan
que coñecelos, se a sensualidade e
a paixón “eran o máis triste, feo e
pecaminoso da humanidade”? Así
se publicaba en 1945, “a muller
sensual ten os ollos afundidos, as
meixelas descoloridas, transparentes as orellas, apuntada a queixada,
seca a boca, inseguro o paso e triste todo o seu ser”. E continúa, “espiritualmente, o entendemento escurecese, retardase a reflexión, a
vontade perde o dominio dos seus
actos e é como barquiña a mercede
das ondas”. Sabían ademais, que
non podían xogar con trens, torres,
xoguetes de tipo eléctrico ou de
guerra, nin levar pantalóns, nin fumar cigarros, porque “festa si, libertinaxe no”.
Varias décadas despois, as
tornas parecen ter cambiado. A
sexualidade, o tabaco, a política,
os cargos de responsabilidade, a
independencia non presentan
problemas para a muller actual e
as consignas impostas durante o
franquismo parecen quedar soterradas nas hemerotecas.♦

emate do curso. Exames.
Notas que pensar. Corrixir. Facer un balanzo nas
últimas horas de clase. Dar unha oportunidade máis. Volta a
preguntar familias de palabras
e campos semánticos. Repasamos o da aldraxe, o da liberdade. Buscamos as palabras para
nomear o mar ferido, o que bate con forza e o que nos
lembra que a ditadura perde a
cabeza, que se descompón.
Achegamos as palabras de ilusión, valor e dignidade.
Falamos de paz e democracia,
da familia do arao, dos peixes
e dos substantivos incontábeis
como a area. Todos estes campos semánticos teñen un trazo
común, o da morte. Lemos poemas e lembramos o aparello
dos apóstolos de Castelao, a
balea que chegou a Rianxo,
aquel barco que é o corpo de
Avilés, a avoa que pintaba os
ollos de Ana Romaní, a gaivota, metáfora da fame de Queizán, a receita de caldo con
chapapote de Navaza, a
denuncia ética de Nunca Máis
nas palabras de Pepe
Cáccamo, nas de Xela.
Lembramos a Man e
desexamos que o corvo de
Chapapote de Luís Rei lle apetoure os ollos ao Presidente. A
derradeira clase unha denuncia
máis, feliz de ser ensinante e
de aprender dun alumnado que
abandonou as aulas para berrar
Nunca Máis, Non á guerra e
para ir en contra dunha lei de
ensino antidemocrática. Son
unha feliz culpábel por esixir
unha solución inmediata
contra a problemática do Prestige, por pedir a berros a dimisión e por darlle unha nova interpretación ao Negra Sombra
e desexar que veña outro maio,
de donos liberto.
Fago unha chamada en defensa da liberdade e esixo unha
toma de conciencia de toda a
cidadanía galega, a do país de
Nunca Máis, para que manifeste a súa solidariedade coa
Directora e Xefa de Estudios
do IES A Sangriña da Guarda,
cabezas de turco dun castigo
exemplar, do que todo ensino é
merecedor por exercer con ética e profesionalidade o seu labor. Desexo que se fagan
chegar telegramas e fax, á
Consellería de Educación,
adhesións por e-mail. Sei que
esta actuación afecta a todo o
profesorado galego.
Solicito ao Conselleiro de
Educación e a Inspectora Pilar Miralles a paralización e
o sobresemento do expediente disciplinario contra estas
dúas profesoras imputadas.
E agora faremos a avaliación, antes moitas horas de
corrección de exames, e nalgúns seguro que alguén falará da tristura da morte do
mar e pintará a bandeira de
NUNCA MÁIS. ♦
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Claudio
Rodríguez
Fer
‘É máis cómodo
ofertar lixo
comercial
que poesía’
A.N.T.
Do vindeiro 14 ao 18 de xullo celebrarase en Lugo o
curso de verán da USC Poetas Europeos Contemporáneos, do que vostede é director. ¿Como vai ser?
Pretendemos facer un encontro a nivel internacional
sobre os grandes poetas do
S.XX reflexionando sobre as
contribucións profundas tanto
dentro da poesía como dentro
do avance humano. Darase
un repaso a literatura europea, pasando pola galega, alemana, grega, francesa, rusa,
portuguesa, española e pola
inglesa, centrándonos en poetas como Celan, Valente, Pessoa ou Montale, porque son
autores que van máis alá dos
logros técnico, son poeta para
todos e para sempre. Trátase
de establecer un diálogo interlingüístico e intercultural.
¿Quen vai estar presente no curso?
Dunha banda, as conferencias serán impartidas por
especialistas en cada área
como Arcadio López-Casanova, Carme Blanco e María
Lopo, entre outros, pero
ademais participarán poetas
que recitarán as súas propias
creacións, como Luz Pozo
Garza, Olga Novo ou Antonio Gamoneda e Aurora López, quen dará un concerto
de poemas musicais.
¿Que criterios se seguiron para a escolla temática?
Simplemente contemplar
as grandes áreas lingüísticas
e escoller os autores fundamentais, aqueles que teñen
máis proxección no presente, pero tamén os que a van
ter no futuro.
¿Considera que existe
no país un coñecemento
suficiente da poesía?
Por suposto que non. A poesía como outras manifestacións artísticas de certa fondura son as grandes descoñecidas. Non se introduce ao cidadán na poesía dende o principio, partindo do ensino. Só
aprende o esencial, o rudimentario. Ademais os medios de
comunicación tampouco apostan por ela, porque consideran
que non vende, que é demasiado culta, cando non é así. É
moito máis cómodo e barato
ofertar lixo comercial.♦

A Xunta Xeral de accionistas de Promocións Culturais Galegas S.A. celebrada o día 8 de maio de 2003
decidiu convocar unha Ampliación
de Capital de 22.000 accións cun
valor nominal de 30,05 euros por
acción e un

L
A
T
I
P
A
C
E
D
N
Ó
I
C
A
I
L
AMP
montante total de
661.100 euros cun periodo de suscrición que chega ata setembro de 2003.

Se vostede desexa ser accionista
pode ingresar o diñeiro da seguinte forma:
■ CONTADO:
—Mediante cheque emitido a favor de A NOSA TERRA.
■ DOMICILIACIÓN

DO PAGAMENTO ATA

6

MESES.

Contra o ingreso emitirase resgardo provisorio ata a entrega dos títulos. Prezo de cada acción: 30,05
euros. Os novos accionistas pagarán unha prima de 30,05 euros polo que o prezo final de cada acción
para estes será de 60,10 euros.
Pode recabar máis información no teléfono 986 433 830 ou ben nas oficinas de A Nosa Terra, sitas na
rua do Príncipe 22, baixo, de Vigo, de 9 a 13:30 horas.

Sr. Director
Rógolle que a partir desta data se sirvan atender con cargo á miña conta corrente / de aforros
Nº...................................................... os documentos de cobro que lle sexan apresentados por Promocións
Culturais Galegas S.A. en concepto de compra de .......... accións da seguinte forma: ........ mensualidades
de ........................... euros cada unha.
TITULAR DA CONTA

Nome ............................. Apelidos ............................
...................................................................................
N.I.F. .................................... Enderezo ....................
...................................................................................
C.P. ........................... Localidade ..............................
Provincia ....................... Teléfono .............................
Profesión ...................................................................

Banco/Caixa ..............................................................
Nº de conta
Enderezo ..................................................................
...................................................................................
Localidade ................................................................
............................. Província .....................................
........................... a ..... de ............................ de 2003

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Sinatura
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Literatura
en flor
LUÍSA VILLALTA

A

primavera vai dando xa
os seus últimos sinais
deste ano coas roseiras
de xuño e o cambio de valados
publicitarios de Certo centro
comercial non Inglés, precisamente, senón tendente ao máis
rancio e cañí dos casticismos.
Pero hai aínda outro sinal que
nos apura a floración. Igual
que montes, prados, veigas se
iluminan cos toxos, xestas e
queirugas en farna, as cada vez
máis contadas librarías dignas
de tal nome amosan a eclosión
primaveral: todas as novidades
literarias xuntas. Cousa rara
esta. Sabíamos que a primavera o sangue altera, pero pensábamos que para o seu sosego
estaría a parte intelectual,
como de mellor e máis
racional administración, cando
nos encontramos con un
inesperado reloxio biolóxico,
polo que tamén as hormonas
culturais e toda a industria
subsidiaria traballan baixo imperativo estacional. No que
Cultura pretendía dominar a
Natura, vén o mercado e dalle
a volta. Descoñezo o
razoamento mercado-técnico
que xustifica en números, en
vendas, en cartos pois, a
obediencia a este atavismo,
mais non resulta lóxico que este sempre escasísimo espacio
teña de repartirse entre tantos
sen contento da maioría.
A min non deixa de
producirme a conseguinte desazón, quizá unha
hiperreacción primaveral, enfrentarme a tantos libros
desexábeis, tantos actos de
presentación, tantos temas,
xéneros, estilos en mutua
competencia que, todo hai
que dicelo, enfraquecendo as
defensas monetarias, se
condenan a unha rigorosa, até
despiadada selección, por non
dicer que, dos finalmente elexidos, non poucos ficarán para esa parte esgrevia de toda
biblioteca particular, a que se
vai asilvestrando en simbólica
rivalidade co tempo: os estantes dos libros apalabrados.
Pero aínda así, acumular
libros é investimento seguro,
non para unha futura revenda,
obviamente, que cada vez valen menos, senón porque é riqueza que non causa envexa.
Non interesa nen a herdeiros,
nen a rateiros nen a mafias
organizadas. Por ser, até
poden ser disuasorios de asalto. Onde hai moitos libros,
non se supón que haxa demasiados bens materiais xa que,
se para algo valen, é para ir
acompasando a vida con eles
de xeito que se poda cumprir
a lei gravada na pedra do vello Crismón de Quiroga, esa
ara solis do cerne dos misterios de noso: “O ouro é ruín
para ti e non digamos a prata:
máis vale o que brilla en ti a
túa propria felicidade.”♦

Soños Eléctricos

César Lorenzo

¡Longa, dereita, péchase, a ras!
A pesar de que os xogos de
rallies foron grandes éxitos
de vendas en todas as súas
vertentes, a industria é lenta
de máis na evolución dos títulos relacionados con este tema. Títulos míticos como o
Rally Championship son referencia dun pasado interesante pero non puideron dar o
salto cara a un modelo de xogo máis acorde coa demanda
do público na actualidade.
Só logrou manter o pulso
co avanzo tecnolóxico a saga do Colin McRae. Os estudios Codemasters souberon
redistribuír a última versión
da serie –a terceira– en todas
as consolas e agora por fin
chega ao PC, con certas novidades que melloran moito
a xogabilidade e os gráficos
deste líder auténtico da real
condución deportiva.
Os creadores do xogo déronlle moitísima importancia
aos gráficos. O detallismo
dos coches é impresionante
(na
construción
úsanse
14.000 polígonos, contra os
2.000 que se empregaron na
anterior versión), ao igual que
o coidado que se tivo sobre
os fondos e outros elementos
ata agora inéditos, como o
persoal de apoio ou o público.

Na xogabilidade o Colin
McRae 3.0 avoga pola simplicidade. Non se incluíu modo
multixogador vía internet e as
posibilidades redúcense a
dúas: a proba individual e o
modo campionato. No xeito
de campionato de rallies hai
unha lealdade perfecta á realidade. Antes de cada rally, recibimos información detallada de cada parcial e podemos
preparar o coche no taller mecánico antes de correr. Desde
Finlandia ata os EE UU, pasando por Catalunya ou Grecia, todos os escenarios nos

que teremos que defender a
escudería Ford, única eiva do
xogo, xa que sería ben interesante podermos disputar as
probas cos outros equipos.
O Colin McRae 3.0 pretende ser un xogo de simulación
moi completo, empezando
polos sentidos. Á parte do visionado, o son transpórtanos
directamente ao interior dun
vehículo de competición. En
cada curva ou cambio de rasante, a sensación de condución é unha experiencia case
real, se atendemos a que se
trata dun coche manexado

Meu Santo, Miña Santiña

cunhas teclas. Para axudarnos a salvar os moitos atrancos é conveniente atender
con sentidiño ao copiloto,
tanto nas súas indicacións
sonoras como nas iconas
que nos aparecen en pantalla.
Para lograr o éxito, teremos que atender con tino aos
requerimentos de cada terreo,
para non trabucarnos na escolla de pneumáticos e de relación de marchas. Ademais,
os circuítos teñen trampas e
dificultades que teremos que
ir aprendendo con moitas horas diante da pantalla. ♦

francisco a. Vidal

San Tomás Moro e o límite da amizade
Cando estaba preso na Torre de
Londres, por desacato e oposición a Henrique VIII, o canciller
Sir Thomas Moore, fiándose da
vella amizade que tiña co rei, escribiulle á súa filla Margarita,
para tranquilizala, dicíndolle que
non ía pasar nada que non fose o
desexo de Deus. Pero uns días
despois foi chamado a xuizo e
condenado a morrer decapitado
por delito de alta traizón.
unca quedará claro se
Deus desexaba o seu
martirio ou se o odio
que se xenera cando morre unha
amizade puido máis que o desexo divino. Sir Thomas Moore, a
quen nunha tradución moi libre
do inglés coñecemos por Tomás
Moro, era un intelectual cun fino sentido do humor e da responsabilidade, un político que
sempre soubo nadar contra corrente e saír a flote, ata que se
meteu en asuntos demasiado delicados para o gusto do todopoderoso monarca.
Cando só tiña 13 anos entrou
ao servicio do arcebispo de Canterbury, por desexo de seu pai, o
xuiz de Cheapside, con intención
de lle inculcar disciplina, pero de
alí axiña saiu para se matricular
na universidade de Oxford, onde
estudou dereito, con tal aplicación, que aos 22 anos, rematada
a carreira, traballa como profesor
nun dos principais colexios de
Londres e ten todo o futuro por
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diante. Sen embargo, coincidindo co fin de século, Tomás ten un
acceso de misticismo e métese a
monxe cartuxo durante catro
anos, ao cabo dos cales reconsidera a súa situación e decide saír
do convento para participar na
política, casar e ter fillos.
Tomás, que durante a súa
mocidade participou na vida literaria escribindo algunhas
obras de teatro moralista e con
certa sorna, para criticar e divertir aos seus amigos e colegas, ten fama de home intelixente, espelido, conversador
ameno e bo negociador, polo
que, nunha vertixinosa carreira
que comezou como secretario
do concello de Londres e representante da Coroa, pasou axiña
a presidir distintas misións diplomáticas no continente e a ser
membro do consello privado de
Súa Maxestade EI-Rei Henrique VIII, con quen departía frecuentemente sobre distintos temas de política, moral ou simple cartilleo, converténdose no
seu principal confidente.
n 1516, as súas ideas sobre a sociedade ideal e
as críticas que se reservaba para o autoritario sistema
monárquico, plasmounas nun libro titulado “Utopía”, escrito
cun ton satírico e dividido en
dúas partes, das que dedica a
primeira a expoñer os males da
sociedade, o despotismo da mo-

E

narquía, o servilismo dos nobres, o mercadeo de cargos políticos e os males que xenera a
propiedade privada. Na segunda
parte do libro describe unha illa
ideal, Utopía, na que se aplican
as súas teses sobre a concordia,
a liberdade relixiosa, a repartición da terra, o ensino xeral e a
única obriga de que cada cidadán, sen distinción de clase ou
condición, practique algún tipo
de traballo para a comunidade;
comparando sempre a súa illa
coa Inglaterra do momento.
O ton desenfadado da obra,
non atrae, como sería de supoñer,
críticas desfavorábeis contra este
amigo e confidente de El-Rei,
pois pola contra, uns anos máis
tarde, o propio Henrique outórgalle o título de Sir, faino presidente da Cámara dos Comúns en
1523 e da dos Lores en 1529.
a volta de poucos anos,
Thomas Moore, ben
casado, respetado e pai
de catro fillos, era o home con
máis brillante carreira política de
Inglaterra; pero de súpeto, as cousas cambiaron radicalmente.
Cando en 1529 Henrique
VIII se cansa da súa esposa Catalina de Aragón, xustificando o
seu desexo de separarse dela
porque só lle deu unha filla e
así peligraba a estabilidade da
monarquía, Tomás, fiel aos seus
criterios relixiosos desaconséllallo; pero o rei, obcecado coa

N

idea de cambiar de muller, namorado ou engaiolado por
aquel entón de Ana Bolena, insiste, e dado que o Papa non accede a lle conceder o divorcio,
intenta por todos os medios que
a Igrexa de Inglaterra o nomee
a el xefe supremo, obviando a
autoridade de Roma, algo que
Tomás non consinte, na crenza
de que desafiar á autoridade papal era contraproducente para
os intereses de Inglaterra e da
sociedade inglesa en xeral, e en
1532 renuncia a todos os cargos, para non ter que sancionar
o real capricho.
s dous amigos de outrora agora nin se miran á cara, e a pesar de
que o rei tratou de atraelo á súa
causa, tan en contra se manifestou
o antigo conselleiro real, que Henrique incautoulle todos os bens e
mandouno prender por desacato.
Non hai peor inimigo que o
que antes foi amigo. A furia que
non conseguiu provocar coa novela “Utopía”, provocouna agora ao non consentir que o monarca fixese o que ditaba a súa
real gana.
Desde o seu cativerio na Torre de Londres, Moore aínda
agardaba a benevolencia real,
pero o sete de xullo de 1535 despois dun novo xuízo no que non
quixo ceder na súa postura antidivorcio e pro-Papa, foi condenado a morrer decapitado.♦

O

Teoloxía
política
FRANCISCO CARBALLO

‘A

renuncia a definir a
política desde
algunha teoloxía
implica a capacidade de institucionalizar a renuncia a verdades absolutas” (J.Arregi-J.
Ferrero). A política, alta actividade a prol do ben común,
enmárcase nos límites dos dereitos humanos recoñecidos
universalmente, guíase polos
convenios nacionais e
internacionais, elabora
programas, pero carece de toda lexitimidade para apelar a
calquera absoluto.
Hai argumentos poderosos
para esixir unha política laica
a todos os niveis. A experiencia histórica do fracaso das
políticas “de verdades absolutas”, relixiosas ou seculares,
debería alertarmos a todos para non admitir ninguna reposición de tais erros pasados.
A guerra contra o Iraque
de USA-RU coa aportación
belixerante do Goberno español do PP, expresou a ideoloxía da “absolutización”. Invocouse o imperio do mal, o terrorismo ubicuo e a posesión
de armas de destrución
masiva. Foi de inmenso valor
terapéutico a intervención
contra tal guerra de Xoán
Paulo II. A sacralización da
democracia americana fronte
á demonización de Sadam son
signos de invocación de absolutos que son suficientes por
si mesmos para desacreditar a
política Bush-Blair-Aznar.
Esta absolutización foi
patente, igualmente, nas
campañas electorais ás Municipais, 25-M. Chegaron a Galiza
–sempre o fan– os líderes estatais dos partidos sucursais con
consignas satanizantes. Casos
houbo, por exemplo en Pontevedra, de ouvir a ministros de
Aznar apresentando os aspirantes do PP, como os
“verdadeiros pontevedreses de
señorío” fronte a “zulús” inmigrantes. Estes fanáticos
heraldos de “Imperios” provocan risa, mais non dubidan en
insultar con absolutismos e
desventuras que avergoñan a
calquera mente libre.
Se a política democrática
non necesita absolutos, nin se
lexitima con eles, non por iso
pode caer no “relativismo”.
Democracia laica, garantizada
polo respeito aos dereitos humanos definidos por
instancias internacionais e
constitucionais, ética civil de
valor universal, proxectos
programáticos, con iso basta
para ser política creativa, valiosa. Nese espazo democrático nacen e se desenvolven as
máis altas aspiracións relixiosas e seculares. As cales non
se impoñen, ofrécense; non se
sobrepón unhas a outras,
conviven en tolerancia e colaboración. A conquista da
racionabilidade ilustrada non
pode perderse ante tradicións
culturais dominadas por absolutos. Son estas estas as que
deben reflectir e cambiar.♦
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Anacos de Borobó

O exemplo de Manuel Beiras García
Tanto D. Luís Sánchez Harguindey coma Manuel Beiras eran pais
de sendas familias numerosas, e
os seus fillos maiores estaban a
punto de iniciar o Bacharelato,
sen que existisen na universítaria
Compostela aínda bos colexios de
segunda enseñanza onde os seus
vástagos puidesen estudir satisfactoriamente. Por iso, Beiras e
don Luís foron falar co P. Serrano, o superior dos xesuitas, na súa
residencia santiaguesa de Santo
Agostiño, para que pregase da súa
Compañía a creación dun dos seus
colexios na cidade xacobea.
oi cando o P. Serrano lles
respondeu que tal pretensión era imposíbel, dado
que co de Vigo xa estaba coberto o
cupo de colexios da Compañía de
Xesús en Galicia, e recomendou a
Beiras e a D. Luís que buscasen un
bo mestre, se era depurado polo
Movimento, mellor, que preparase
para o ingreso no Bacharelato, e
aínda nos primeiros cursos diste, a
seus fillos. O P. Serrano encargaríase da dirección espiritual da que
el mesmo indicou nomear Preceptoría San José. Aceptaron a idea
do tan influinte xesuita, e tiveron a
inmensa sorte de escoller, Beiras e
don Luís, a un mestre depurado,
verdadeiramente excepcional: don
Xesús Pereira, do que xa puxen
aquí o seu admirábel exemplo.

P

F

■ XENTE IMPORTANTE EN VAEntre os meus Primeiros
Anacos Santiagueses (publicados
nun volume por Ediciós de Ánxelo Novo. Madrid, 1990) figura un
no que conto que o pai dun dos
nenos da Preceptoría San José, “o
señor Beiras, ou sexa Eu-Ben-Sey,
delicioso e esporádico cronista do
país”, me comunicaba que os
alumnos de tal Preceptoría celebraran a festa de fin de curso dun
xeito maxistral. Asegún o programa que nos entregou Eu-Ben-Sey,
“dou unha lección o monitor da
Preceptoría sobre Rosalía, cantora
de Galicia”, no pazo da Retén, o
que foi dos antergos dela.
Noutro anaco, aparecido tamén denantes na Noite, anunciaba a saída ás rúas de Vamos!,
portavoz da Preceptoría San José, e informaba que un dos proxenitores de seus alumnos, “home das belidas letras galegas”,
xa me enviara as probas da revistiña, coa seguinte recomendación: “Convén non fagas moita
alusión persoal ou individual aos
rapaces, pois xa sabes que hai
que ter moito tino cos nenos,
porque os pode perxidir, pensar
que xa son xente importante”.
Nen embargantes, malia iste
bo consello, mencionei entre os
precoces colaboradores de Vamos! A “ese rapaz de Calo, ese
Gonzalo de Balcaide, poeta nato”, que despois se convertiría no
máis afamado penalista, Rodríguez Mourullo. E a C. Barcia,
“exemplo de coma debe de escribir en prosa un raparigo”, e que
logo chegaría ser embaixador de
España. Pero abstívenme de
mencionar o fillo daquil proxenitor, que ben merecía asemade
que resaltara o seu nome pola calidade da súa colaboración. O raMOS!

máis fondos do país. Aqueles alcumes enxebre/árabes puxéranse
de moda nos anos vinte, o mesmo
que os usados por Ken-Keirades,
P.K.O. E outros escritores.
or certo que os tan bos e
xenerosos irmáns galegusitas non tiveron o lecer de
coñecerse, ata unha mañá das Festas do Apóstolo na que se atoparon
no meu escritorio da Noite. No artigo necrolóxico que Manuel Beiras adicou o inxustamente esquecido Xosé Ramón Fernández
Oxea (aínda que puxen aquí xa seu
extraordinario exemplo) relatou
así aquel seu primeiro encontro:
“No xornal de La Noche, polos primeiros anos cincuenta,
adrede de algo que agora non vén
o caso tratou Ben-Cho-Shey. Eu,
retranqueiro sempre, descoñecendo quén estaba detrás do pseudónimo, non fun quen de matinar na
intención do seu contido –aparentemente españoleiro– e contesteille no mesmo xornal. Pasado algún tempo [prosigue Eu-Ben-Sei]
coincidimos na redacción aquela,
onde Borobó, ríndose por baixo
do nariz, nos presentou. Rimos os
tres a cachón e, xa dende aquela,
ademáis de irmáns –que xa o eramos sen nos ter identificado– quedamos xunguidos nunha pura, garimosa e sincera amizade”.
Se ben, nos días soltos, viña
Beiras casi sempre no serán, a
entregar os seus orixinais xornalísticos, como lembra o seu fillo
Xosé Manuel na súa colaboración na miña Homenaxe:
“Ás veces cadrábame estar onde meu pai á hora de rematar o traballo e pechar o almacén do Estévez na Praza de San Agustín e
acompañalo a entregar nos talleres
da Noche, no Preguntoiro, un artigo en galego asinado por Eubensei. E alí estaba nos talleres, ou no
despacho da redacción, o Borobó:
entregáballe meu pai as cuartelas
mecanografadas na sua “Remington portable”, latricaban un cacho,
e partíamos logo para casa”.

Manuel Beiras García.

paz chamábase, e chámase, Xosé
Manuel Beiras.
■ O TESÓN PATRIÓTICO DE
BEIRAS E MOSQUERA. Tratando
de Mosquera Pérez, o vello dos
contos, fundador do Patronato
Rosalía de Castro, lembraba no
meu séptimo libro segredo, A
Cantora do Sar (publicado pola
que agora é a Fundación dise glorioso nome, no 1999) que “era socio e empregado da razón social
Ángel Estévez SL, que ven ser casi o único foco do galeguismo que
perdurou en Santiago. Outro socio
era Manuel Beiras, logo presidente do refeito Partido Galeguista, e
pai de Xosé Manuel, o luminoso
catedrático da Facultade de Cencias Económicas que fundou o
Partido Socialista Galego e agora
é o líder do Bloque. Por outra parte, o fillo do titular do negocio,
Xerardo Estévez, arquitecto, sería
alcalde socialista de Compostela,
procedente, iso sí, daquil PSG”.
osquera e sobre
todo Beiras –engadía– mantiñan
estreitas relacións cos galeguistas de Vigo, na clandestinidade.
Eran bos católicos e merecerían
ser beatificados pola sua consagración á cultura galega en todos
os seus aspectos; singularmente
Manolo Beiras, que nunca cansaría de organizar concertos, exposicións, recitais, etc... e en preocuparse do urbanismo santiagués, e en educar aos seus fillos
e netos dentro da máis exquisita
galeguidade”.
Se ben a organización que
máis preocupaba a Beiras, e ao
Vello dos contos, era a da Misa de
Rosalía, no Día de Galicia, que
xa viñan argallando antes do Movimento, e continuaron facéndoo
durante a Guerra e a postguerra,
ata que delegaron tal misión no
Patronato rosalián, do que foron
impulsores e fundadores. Sería
alcumada, polo pícaro enxeño de
Pedro Martul, Misa dos ateos, a
manifestación máis clara e evidente da oposición da inmensa
minoría galega ao franquismo;
verificada mercede ao tesón, patriótico de Beiras e Mosquera.
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■ O DESDOBRAMENTO DO GALEGUISMO. Tanto un coma outro
comungaran coas ideas de Vicente Risco e Filgueira Valverde,
opostos á participación do Partido
Galeguista no Frente Popular. Ao
historiar Xavier Castro, na súa documentadísima obra, O galeguismo na época republicana, escribe,
no capítulo adicado a Dereita Galeguista, que recolleron “a chamada dos galeguistas pontevedreses
os seus correlixionarios de Santiago, nunha proclama impregnada
de preocupación pola cuestión relixiosa. Firman o manifiesto, dado
a prensa o 12 de abril de 1936, o
notario e patriarca do galeguismo,
Manuel Banet Fontenla, Xosé
Mosquera Pérez, outras tres persoas e Manuel Beiras García”.
emella que en Santiago
–comenta
Xavier–
máis que dunha escisión, tratouse dun desdobramento
mutuamente acordado por tacticismo” xa que nunha nota explica
que Manuel Beiras declarou, corenta e cinco anos despois, que expuxo entón “a Bóveda a decisión
de arredarse do PG, adoptada polo
sector conservador do galeguismo
santiagués, e tras discutir con el
dentro dun clima de cordial irmandade, o dirixente do PG aceptou
que se adicaran a galeguizar as dereitas e que para iso constituise unha organización independente”.

‘S

■ O DESDOBRAMENTO PERIOCando once anos máis
tarde disfrutei da amistade dos
máis conspícuos galeguistas, as
diferencias ideolóxicas entre iles
desapareceron na clandestinidade.
Eu non distinguía se Manuel Beiras era un galeguista de dereita ou
de esquerda cando viña a cotío a
entregarme, na redacción do Preguntoiro, o fruto do seu desdobramento xornalístico: para El Correo Gallego escribía en castelán,
asinando Juan de la Calle, sobre
temas urbanísticos de Compostela, nos que foi moi experto. Mais,
na Noite, escribía sempre en galego, baixo o seudónimo de EuBen-Sei, que algúns confundiron
co de Ben-Cho-Shey, ao tratar con
semellante emoción os temas
DÍSTICO.

■ A HERENCIA DO GALEGUISCando dou volta a tortilla e
a minuta política empezou coa
sopa de siglas de infinitos partidos, namentras o pai, Manuel,
tratou de reconstituir o Partido
Galeguista, o fillo, Xosé Manuel,
fundou o Partido Socialista Galego. Asegún parece, Ramón Piñeiro destrueu o primeiro, para
promover o segundo e outros de
diferentes ideoloxías que abarcaron toda a galeguidade.
Foron en vano logo os esforzos de Ramón Martínez López,
Manuel Beiras e Avelino Pousa
Antelo, para resucitar o partido de
Castelao e Bóveda. Mais, o seu
espíritu non se disipou, senón que
se infundiu e expansionou no Bloque Nacionalista Galego. Dise
xeito o Bloque ven ser o herdeiro
lexítimo do Partido Galeguista, o
mesmo que o seu líder, Xosé Manuel Beiras, é o herdeiro lexítimo
do seu pai, Manuel Beiras García.
Daquil sinxelo mercader compostelán que foi o home da máis ampla pasión cultural que eu observei na miña vida, e sen dúbida, un
dos máis bos e xenerosos.♦
MO.
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O Trinque
A vida privada de Dalí
Os dalís de Dalí é unha exposición que procura colocar
nunha soa mostra os traballos
da colección privada do pintor. As obras pertencen tanto
á mocidade do catalán, cos

seus primeiros traballos realistas como aos derradeiros,
nos que o surrealismo xa era
o seu estilo dominante. Na
Casa das Artes de Vigo ata o
13 de xullo.♦

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro
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Festa Folc do Conservatorio de Lalín

Festival da Terra e da Lingua

Apos dos seus primeiros catro anos
impartido aulass, o Conservatorio
Folque de Lalín, dirixido por Uxía
Pedreira, adica este mes de xuño ao
cursiño, como o de baile a cargo de
Francisco Feijoó Chisco do pasado
sábado 14; o I Encontro de Inves-

A Fundaçom Artábria de FERROL
organiza e convida a asistir, o venres 27 e sabado 28 de xuño, á III
edición deste festival no Muiño do
Pedroso –río Xubia–. Nel haberá
teatro, maxia, xogos, deportes,
música... mais tamén exposicións
e debates, asi como un certame

tigadores ou o II Encontro Galego
de Acordeón Diatónico, ambos este sábado 21; para rematar, o sábado 28, cunha grande Festa Folque
de fin de curso no que terán lugar
os concertos dos Combos de alumnos de todos os intrumentos.♦

O Barco
Barco
■ EXPOSICIÓNS

ÁRBORES
DOS NOSOS BOSQUES

A mostra
fotográfica
de Ansel
Adams
encóntrase
na Fundación
Barrié da
CORUÑA.

Susana Domínguez e Ezquiel Martínez expoñen,
baixo este título, na sala Julián Trincado (Casa Grande
de Viloira), en horario de
19 a 21 h. de luns a venres.

Betanzos
■ EXPOSICIÓNS

SOLEDAD BARBADILLO
O CIEC (r/ do Castro 2) expón a súa obra gráfica durante o mes de xuño.

Bueu
■ EXPOSICIÓNS

LOTY
Mostra fotográfica de Charles López Alberty Jeanert
(1890-1936) no Museo Massó e na Sala A. Domínguez
Búa, ata o 4 de xullo.

Cambados
■ MÚSICA

MANÁ
En xira Revolución de amor.
O sábado 5 de xullo darán un
concerto no Campo da Mercede ás 22 h. A entrada costa
25,90 euros por telf. (902
434 443) ou 25,45 por internet (www.caixagalicia.es)

Castro
Castro de Rei
■ EXPOSICIÓNS

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

A Coruña
■ CINEMA

CGAI
Dentro do ciclo que lle veñen
dedicando a Adolfo Atistaráin e Federico Luppi poderemos ver La lei de la
frontera (1995) este xoves
19 ás 18:15 h. e Lisboa
(1998) o venres 20 ás 18: 15
h. mais o sábado 21 ás 20:45

Treixadura
Esta banda de gaiteiros anda a promover
o seu novo disco Unha noite non é nada: estarán na sala Nasa de COMPOSTELA o xoves 19; soarán no Clavicémbalo
de LUGO a noite do venres 20.♦

h. O outro ciclo desta semana dedicase a John Ford,
coa proxección de Quen matou a Liberty Valance (1962)
o venres 20 ás 20:45 h. e o
sábado 21 ás 18:15 h.; o luns
23 ás 20:15 h. proxectarase
O soñador rebelde; Flashing Spikes e Rookie of the
year poderán verse o luns 30
ás 20:15 h. Un ciclo dedicado ao novo cinema arxentino
completa a programación semanal con Historias breves
(martes 24 ás 20:15 h.), Silvia Prieto e 79-89-03, que se
proxectarán o mércores 25 ás
20:15 h.; Sólo por hoy proxéctase o venres 27 ás 18:15
h. e o sábado 28 ás 20:45 h.;
Un oso rojo poderá verse o
venres 27 ás 20:45 h. e o sábado 28 ás 18: 15 h. Máis información en www.cgai.org.
■ EXPOSICIÓNS

URBANO LUGRÍS
As súas obras, pertencentes
aos fondos de Caixa Galicia, estarán expostas na sala de mostras desta fundación desde o 19 de xuño ata
o 30 e agosto.

CARLOS MACÍA
Ata o 6 de xullo, xunto coa
mostra Humor Gráfico Asturiano, que estará aberta ata o
3 de agosto, na Casa da Cultura Salvador de Madariaga.

FIDEL GOAS
As súas esculturas para a auga estarán expostas ata o 30
de xuño, na galería Atlántica.

ARQUITECTURA
NA COSTA DA MORTE
Ffai un percorrido polas
construcións máis destacábeis desa zona e poderá visitarse no Colexio de Arquitectos ata o 28 de xuño.

CASTELAO
A CARÓN DO MAR

A agrupación cultural Alexandre Bóveda acolle, ata o
21 de xuño, esta mostra.

FINA EIROS
Expón as súas pinturas no
hotel Meliá María Pita ata
o 27 de xuño.

MARUXA OLAVIDE
Os seus óleos van estar expostos na galería Winterthur.

ANSEL ADAMS
A Fundación Barrié amosa, en primicia mundial,
esta mostra antolóxica, organizada polo Museo Internacional de Fotografía
e Cine George Eastman
House de Rochester, Nova
York. Cento e medio de fotografías estudian a súa carreira artística entre 1920 e
1976, concentrándose de
xeito especial na súa etapa
máis fecunda, posto que a
meirande parte das obras
da exposición son anteriores a 1950. Imaxes orixinais
positivadas
por
Adams, a maior parte son

Culleredo
Culleredo

Ferrol
Ferrol

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

AS CORES DO MAR
DE GALICIA

LUÍS SEOANE

Oportunidade de mergullarnos, a través desta
mostra fotográfica, no
mundo submariño do noso país, resultado de 25
anos de traballo de Xosé
Luís González. Ata o 29
de xuño na aula da natureza
Juan Lembeye (O Burgo).

vintages realizadas na
mesma época que os negativos. Inclue o primeiro
portafolios de Adams do
ano 1927, con orixinais
pouco comúns e chamados
Parmelian Prints (papelxelatina-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 Picasso, Fernand Léger, Manuel A. Cruz, Carlos Maside, Francisco Bores, Maruxa Mallo e Óscar Domínguez, constituen a exposición que axuda a contextualizar o universo creador
de Luís Seoane e serve para inaugurar a nova sede da
Fundación Luís Seoane no
vello Cuartel de San Francisco. Ata o 9 de xullo. A
colección permanente de
Seoane, a súa biblioteca de
arte e arquivos persoais estarán a disposición do público nos catro mil metros

cadrados da nova sede da
fundación

VENENOSOS
POR NATUREZA
A Domus acolle ata o mes
de setembro esta mostra.

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

FESTIVAL MOZART
Acolle o concerto de piano
a cargo de Marta Zabaleta este xoves 19 ás 21 h. no
teatro Rosalía de Castro. O
venres 20 ás 21 h. será na
Colexiata de Santa María
onde teña lugar o concerto
de musica de cámara do
Cuarteto Janacek de
Praga.

poético e un festivaliño para
crianzas. A Fundaçom Artábria
(Madalena 31, 15402 Ferrol) é un
proxecto popular de defensa da
lingua e cultura nacional, os valores solidarios e os dereitos históricos da Galiza. Máis información
en www.artabria.net/festival.♦

Fene
■ EXPOSICIÓNS

LOLA OVIEDO
A coruñesa mostrará os seus
tapices na Casa da Cultura
ata o 28 de xuño. Emprega,
fundamentalmente, cordas
de xute tinxidas artesanalmente, asi como, tamén, lá,
seda, rafia e algodón. As
composicións son de cores
moi vivas sendo propias ou
inspiradas en obras de Klim,
Klee, Kandinsky, Hundertwasser ou Ana Pillado.
■ MÚSICA

CONCERTO SWING
O venres 27 ás 22 h. terá
lugar un concerto de jazzswing na praza do Ameneiral (Perlío). O concerto estará a cargo dun trío composto por guitarra hawaiana, guitarra acústica e guitarra española, que interpretarán estándares de
swing e gipsy-jazz dos
anos 30 e 40, así como
adaptacións de temas contemporáneos.

A través de 25 paneis, montados nas dependencias da
galería Sargadelos, é posible coñecer a vida e a obra
intelectual deste artista. A
mostra permanecerá aberta
ata o luns 23 de xuño e conta coa colaboración do Instituto Galego de Información.

SGHN
A Sociedade Galega de
Historia Natural abre ao público o seu museo, no que
se poden contemplar esqueletos de diferentes animais
e unha colección de pegadas e de minerais, entre outros elementos. O horario é
de 9:30 a 13:30 e de 16:30
a 20:30, de luns a venres.

PAMEN PEREIRA E
VARI CARAMÉS
Os dous artistas compartirán
espacio ata finais de agosto.
A primeira ten unha mostra
que coas súas pinturas e instalacións titulada Un só sabor, e o segundo compón
coas súas fotografías a mostra Miraxes. No Centro Cultural Torrente Ballester.

ALUMNADO DE
ANTONIO FERNÁNDEZ
As instalacións do Casino
acolle unha exposición de
23 alumnos do pintor local,
que estará aberta ata o lusn
23 de xuño e está integrada
por obras de María Antonia Uceira, Fina Nieto,
Nemesio Yáñez ou Sisa Pita, entre outras.

Carteleira
Carteleira

☞

CONDENADO. Un
policía ten que investigar un asasinato no que está
implicado o seu fillo e no decurso das pescudas sae á luz a
escura historia da súa familia.
Mentres, el trata de buscar unha saída para o seu fillo.

☞

TORREMOLINOS 73.
Comedia ambientada no
ano que lle dá título. Peca de falta de verosimilitude, consecuencia do baixo orzamento, das deficiencias dos actores e da febleza do guión. Tampouco o seu
humor resulta convincente. Nada que ver con Santiago Segura.

☞

24 HOUR PARTY PEOBLE. Historia da música 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 CONFIDENCIAIS. Xusto un
pouco antes de que chegue a

temporada xuveni estrease esta
película de dous mitos nos seus
respectivos sexos e xa veteranos:
Al Pacino e Kim Bassinger. Ningún dos dous defrauda desde ese
punto de vista, aínda que a Al Pacino lle toque interpretar a canseira dun relacións públicas fracasado e metido en leas. Para pasar o tempo a falta doutra cousa.

☞

BLANCA MADISON.
Un local de alterne, sexo
con adolescentes e unha venganza. Película que mostra un
rostro pouco habitual da Coruña. Entretida, bos intérpretes e
fragmentos en carne viva.

☞

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

☞

BOWLING FOR COLUMBINE. Extraordinario filme-documental do norteamericano Michael Moore so-

bre a obsesión dos seus concidadáns coas armas. Humor, entretemento e unha profunda reflexión sobre a cara oculta dos
Estados Unidos. Imprescindíbel
e para todos os públicos.

☞

MATRIX RELOADED. Como indica a profecía do Oráculo, para salvar a
Sión das máquinas de Matrix,
Neo, Morpheo e Trinity teñen
que localizar ao contador de chaves para que lles leve á porta que
permite desconectar as máquinas.

☞

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

☞

O LAPIS DO CARPINTEIRO. O “clásico” de
Manuel Rivas é levado ao cine,
con acerto, por Antón Reixa. 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 aznarismo e a deshistorización.

☞

O CAZADOR DE SOÑOS. De nenos, catro rapaces adquiren capacidades extraordinarias como a telepatía, algo
que será vital anos despois cando
cae na terra unha nave de extraterrestres e teñen que combatelos.

☞

O ÚLTIMO GOLPE. Un
grupo de ladróns desexan
retirarse pero antes teñen que saldar débedas e realizar un último
golpe, aínda que eles non queren.

☞

O NÚCLEO. O núcleo
da Terra párase e provoca a desaparición dos campos
magnéticos que a protexen, co
que a vida está abocada á desaparición, pero uns científicos
fabrican unha nave para resolver o problema.♦

O País de Nunca Máis
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mén vai haber unha zona cíber coa
presencia en rede da catástrofe e o
arquivo de imaxes que está a organizar a Plataforma Burla Negra. En
LIRA estarán entre o 19 e o 22 de
xuño, actuarán ademais Carlos
Santiago, que conducirá un espectáculo con Mofa e Befa, Pico, Candido Pazó, Rafa Xaneiro, Kukas
ou Toñito de Poi. Despois irán ata
PONTEVEDRA, onde estarán entre o xoves 26 e o domingo 29; Mónica Garcia presentará a sesión con
Luís Tosar, Gldi, Cheverám, Belen Constenla, Paula Carballeira,
Patricia Vázquez, Berrobambám
Teatro ou Santi Prego, entre outra
xente. Máis información en
www.plataformanuncamais.com.♦

nais como Xulio Villarino,
Guillermo Sotelo, Xesús
Rodríguez Lombardero,
Carlos G. Hervella, Martina Oubiña Miser, Sandra Alonso Suárez, ou Xoán A. Soler, entre outros.

ALEXANDRE BÓVEDA
Recolle a vida e obra do
ilustre galeguista e constitúe
unha nova homenaxe da cidade a este fillo predilecto.
Pode visitarse no Pazo Mugártegui ata o 29 de xuño.

JULIA ARES
CARLOS RIAL
Unha mostra das súas obras
pode visitarse no C.C. Torrente Ballester.

GRAVADO CAIXANOVA
Ata o 22 de xuño, no C.C.
Torrente Ballester, poderá visitarse a mostra desta bienal.
A colección reúne a máis de
101 dos mellores traballos
presentados á última edición
deste certame, como a obra
gañadora My garden I.

FOTOGRAFÍA AMBIENTAL
O Ateneo albergará, ata este
venres 20 de xuño, unha
mostra fotográfica cos traballos enviados ao XIII Certame de Fotografía Ambiental.

A Guarda
■ MÚSICA

SAMESUGAS &
CAIPIRINHA SYSTEM

Mónica
Alonso
mostra as
súas
intalacións
no Museo
Provincial
de LUGO
ata finais
de xuño.

A banda compostelá de rock,
Samesugas, con novo disco
en doble edición (vinilo 10``
e CD) ademais do que sacaron co grupo finés Garage
13, estará na Rúa das Pozas
este sábado 21 ás 21 h.

Do 20 de xuño ata o 30 de
agosto, o seu traballo artístico vai estar exposto na sala da Fundación Caixa Galicia Café Moderno.

vídeos e distinto material
grafico, na galería Sargadelos ata o 30 de xuño.

MÓNICA ALONSO
As súas instalacións, baixo
o título de Sema, poden ser
contempladas no Museo
Provincial ata o 30 de xuño.

M. REBOREDO PAZOS
Mostra de fotografías, ata o
31 de xullo, na Fundación
Caixa Galicia.

DOMINGO TALLO E
ABUÍN
Un barrio de Lugo titula as
súas fotografias expostas
no Edificio Multiusos da
Xunta ata o 20 de xuño.

FERNANDO VILLAPOL
No Edificio Administrativo
da Xunta poderemos ollar unha serie das súas esculturas.

A ESCENA DUNHA ÉPOCA
O centro social Uxío Novoneyra acolle esta mostra sobre a arquitectura racionalista na cidade das murallas
entre os anos 1930-1950.

THE GROOVEFATHERS
A banda folc lucense volve á
escena musical cunha proposta fresca, orixinal e innovadora nos temas e instrumentos.
Tocarán no Clavicémbalo a
noite do sábado 28.

en situacións de guerra. No
museo Manuel Torres.

Oleiros
Oleiros
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CAAMAÑO

Marín

Ata o 1 de xullo vai estar
aberta, na Casa da Cultura,
unha mostra das imaxes
captadas por este vello fotógrafo da Costa da Morte.

■ EXPOSICIÓNS

TODOS POLOS
DEREITOS HUMANOS

Ata o 25 de xuño, no ateneo
Sta. Cecilia, poderá visitarse esta mostra de carteis.

NENOS DA GUERRA
Fotografías de Gervasio
Sánchez. As imaxes de cómo as guerras afectan ás
crianzs, como ás persoas
que pasaron unha infancia

MARÉ NEGRA
O CEIDA (Castelo de Sta.
Cruz) acolle esta mostra de
imaxes da catástrofe do
Prestige tomadas polo fotógrafo Federico García na
Costa da Morte, entre os cabos do Roncudo e Tourizán.
Durante o mes de xuño, de
luns a venres de 18 a 21 h. e

JUAN PRADA
As súas acuarelas están expostas na galería Puerta 11.
■ MÚSICA

Pífano Teatro representará
esta obra o sábado 21 ás
20:30 h. no Centro Cultural.

Lugo
■ ACTOS

EFECTOS DO PRESTIGE
Mesa redonda, organizada
por Nunca Máis, que terá lugar o xoves 26 ás 8 do serán
na galería Sargadelos, coa intervención de Susana Coelle,
Rosa Cores, Xurxo Souto e
Bernardino Pardo Teixeiro.
■ EXPOSICIÓNS

CRÓNICA
DO CHAPAPOTE
Título co que Nunca Máis
editou 18 números dunha
revista informativa que agora están expostos, xunto con

Ourense
Ourense
MANI MORETÓN
AS PORTADAS
DA HISTORIA

ICONOS RUSOS,

Esta mostra sobre os 150
anos do xornal Faro de Vigo
estará na aula de cultura
Caixanova ata o 29 de xuño.

CARME
GONZÁLEZ BOAN
As súas pinturas poden ser
contempladas no Ateneo.

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

Padrón
■ EXPOSICIÓNS

SUGAR MOUNTAIN

AS IMAXES
DE CASTELAO

Cinco pontevedreses, con
gusto polo rock americano,
interpretan temas cunha enerxía contaxiosa: unha inxección contemporánea enerxía.
Tocarán xunto cos coruñeses
The Sunday Truckers, que
recuperan o rock-blues dos
anos 60 e 70 dándolle un toque persoal, no Clavicémbalo o sábado 21.

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

MAX AUB
Contra viento y marea titúlase esta mostra sobre o escritor valencián que podemos ollar na Fundación Camilo J. Cela en Iria Flavia.

ALDA VAREZ

Pontevedra

Esta cantautora embárcase
no seu primeiro proxecto en
solitario. Estará no Clavicémbalo o xoves 26.

■ CINEMA

ELOXIO DO AMOR

En Pé de Pedra
Entre o venres 27 e o domingo
29 vai ter lugar este festival internacional de danza para paseantes en COMPOSTELA. Trátase
dun festival ao aire libre onde
os escenarios son o propio marco arquitectónico da cidade, as
rúas e prazas. Un encontro directo entre o espectador/paseante e o creador/intérprete que
trata de servir de trinque ás distintas correntes da creación actual de danza contemporánea,
propiciando o intercambio cultural e presentación de creadores emerxentes xunto con valores consagrados. Juschka
Weigel (Alemaña) estreará o
seu espectáculo Close up &
personal na praza das Praterías
o venres 27 ás 13:30 h. e no Toral o domingo 29 á mesma hora. Mal Pelo (Barcelona, Girona), fará unha produción especial de Canción de mar na pra-

za da Quintana o venres 27 e o
sábado 28 ás 18 h. El Punto
(Sevilla) estará no palco de música da Alameda con Otra metamorfosis o venres 27 ás 20 h.
e o sábado 28 ás 13:30 h.; tamén fará unha demostración de
hip-hop na praza da Quintana o
domingo 29 ás 24:30 h. nunha
sesión especial de feche do festival. El tinglao (Madrid) estará diante de San Martiño Pina-

rio o venres 27 e sábado 28 ás
22 h. coa montaxe A piel de
pies. A compañía Malinkiodato (Alemaña) vai presentar o
traballo Ungemein o venres 27
ás 24 h. e o domingo 29 ás 22 h.
no exterior do CGAC. No name
e Radar (Valencia) actuarán no
parque de San Domingos de
Bonaval o sábado 28 e domingo
29 ás 20 h. Jean-Laurent Sasportes (Alemaña) presentarn
dous programas distintos: o sábado 28 ás 24 h. na praza das
Praterías, Security-Young GirlDiva; na Quintana o domingo
29 ás 24 h., Electroshok-Tarumba-The little old woman.
Cynthia Pung-ngoc / Mathilde Lapostolle (Francia) presentarán Nava o domingo 29 ás 18
h. no Claustro de Bonaval. Máis
información en www.teatrogalan.com ou www.santiagoturismo.com.♦

MERCEDES GROVA
Ata o 23 de xuño, a sala
Teucro, acollerá unha mostra das súas pinturas.

Con motivo das festas do
Corpus dos Remedios dan
un concerto este xoves 19
ás 22 h.

Esta banda pop de Vigo, que
no seu día foron abreconcertos dos británicos Oasis, tocarán xunto cos santiagueses Dewo na sala Clavicémbalo o xoves 19 ás 22 h.

Esta mostra sobre os 150
anos do xornal Faro de Vigo está exposta nas salas
Caixanova.

Ten unha mostra de fotografía na galería Volter.

OS SUAVES

MEDUSA

AS PORTADAS
DA HISTORIA

Ata este
venres
poderemos
ollar a
mostra
fotoxornalística Galicia
en Foco no
Pazo da
Cultura de
PONTEVEDRA

■ EXPOSICIÓNS

■ MÚSICA

■ TEATRO

ACTO IMPREVISTO

os sábado de 11:30 a 14 h.
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Luís Tosar, Miguel de Lira, Manuel Rivas, Susana Seivane, Xurxo Souto, Antón Reixa, Uxía,
Guadi Galego ou Julián Hernández participarán, xunto con máis de
trescentos artistas, no maior espectáculo do verán: Nunca Máis. Unha
carpa con capacidade para 1.200
persoas percorrerá a xeografía galega con música, fotografía, audiovisual, teatro, animación, etc. Habilitarase unha zona de exposicións
permanentes, onde se poderán ver
tres das intervencións artísticas sobre o Prestige nas que colaborou
Burla Negra: Marea Negra, exposición de fotografa; Humor Negro, de
banda deseñada e ilustración; e Botella ao Mar, de artes visuais. Ta-

Esta película franco-suíza
de Jean Luc Godard considérase un poema visual no
que os momentos presentes
están en branco e negro e o
pasado aparece en cor. A
través de tres parellas trátase de retratar a evolución do
a amor: encontro, tirapuxas,
separación e reconciliación.
No Espacio para a Arte de
Caja Madrid o mércores 25
ás 20 h. e ás 22:15 h.
■ EXPOSICIÓNS

GALICIA EN FOCO
Ata o 20 de xuño, no Pazo
da Cultura estarán expostas
21 olladas de fotoxornalistas galegos, que se dividen
en dez temas: conflitividade social, antropoloxía e
folclore, accidentes, relixión, sanidade, guerra, paisaxe e urbanismo, traballo,
animais, comunicación,
festas, romarías e tradicións. Estas fotografías foron realizadas por profesio-

CAIXAS LACADAS E
OVOS PINTADOS

A pintura sobre ovos ten, case, dous milenios de antigüidade, comezaron a facerse
polas festas de Pascua, e en
Rusia pasou a ser símbolo
da súa artesanía; sobre eles
represéntanse temas relixiosos, antigas lendas, contos
clásicos, paisaxes... a colección que se presenta é do
mestre Antón 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 píntanse sobre madeira estucada –ás veces sobre metal– e representan sempre temas relixiosos; presidían as
casas e arredor deles realizábase a vida familiar e rezábase. Hai outros, chamados
Festas, sobre temas ou un
personaxe principal. Nesta
mostra, que podemos ollar
no Espacio para Arte de Caja Madrid , hai caixas, táboas, ovos, iconos, miniaturas
e matriuskas, ata 140 pezas.

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

J. VEIGA &
LUIS PIEDRAHITA
Este venres 20 no Pazo da
Cultura ás 20:30 e 23 h. A
entrada custa 15 euros no
telf. 902 434 443 ou en
www.caixagalicia.es.

Ribadavia
■ EXPOSICIÓNS

X. M. “POLDRAS”
Os seus gravados poden
ollarse no Museo Etnolóxico, nunha mostra titulada
Tanllas, ata o 27 de xuño.

Ribadeo
■ EXPOSICIÓNS

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

Para a
inclusión
de información nestas
páxinas
do Lecer
pregámosvos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@anosaterra.com
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IMAXES MAIORES
Esta mostra fotográfica, homenaxe aos maiores, patrocinada por Caixa Galicia,
estará aberta na Casa da
Cultura ata o 27 de xuño.
Nela poderemos ollar os traballos de Óscar Cela, Andrea Costas, Fran Herbello, Enrique Liste, Zoraida
Marqués, Jorge Meis e
Cristina Rodríguez.

Samos
■ EXPOSICIÓNS

RESTAURACIÓNS
DO MOSTEIRO

O mosteiro de San Xulián
acolle unha mostra sobre as
dúas restauracions que sofreu en 1880 e 1951.

San Sadurniño
■ EXPOSICIÓNS

CRISANTO POVEDA
O Centro Sociocultural alberga unha mostra de óleos
e acuarelas do artista que
se pode visitar ata o luns
30 de xuño.

Santiago
■ ACTOS

Convocatorias
FORMACLOWN
O Festiclown, xunto co Concello de
PONTEVEDRA, organiza un amplo programa de formación de clown, dirixidos a interesados en xeral, que se van celebrar na
cidade durante o mes de xullo. Jango
Edwards e Peter Ercolano darán aulas
as tardes do 16 ao 19 de xullo para un
máximo 30 alumnos, prezo: 150 euros,
idioma inglés, oíntes ata 10. Philippe
Gaulier o luns 14 e martes 15 de mañá e
tarde: máximo 30 alumnos, prezo 150 euros, idioma inglés ou francés, oíntes ata
25, precisa currículo. Capitán Marabilla ,durante as mañás e tardes dos días 19
e 20: máximo 20 alumnos, prezo 50 euros, idioma español, oíntes ata 10. Haberá un curso de performance dynamics,
que dará Johnny Melville cunha duración 20 horas (mañás do 16 ao 20), máximo 25 alumnos, prezo 80 euros, idioma
español, oíntes ata 10, precisa currículo.
Andrés del Bosque e Germán Caro ensinarán a facer acrobacias cómicas durante as mañás do 14 ao 20: máximo 20
alumnos, prezo 50 euros, idioma español,
oíntes ata 10. Eric de Bont dará aulas a
profesionais polas tardes do 14 ao 18 para un máximo 20 alumnos: prezo 80 euros, idioma español, non se admiten oíntes, precisa currículo. Pablo Muñoz ensinará a facer maxia cómica nas tardes do
14 ao 18, máximo 20 alumnos, prezo 80
euros, idioma español, non se admiten
oíntes. Haberá un curso de clown para

mulleres que impartirán Ohihulari
Klown e Virginia Imaz nas tardes do 14
ao 17, máximo 15 alumnas, prezo 80 euros, idioma español, non admitíndose
oíntes, precisa currículo. Non van faltar
aulas de dinámica da risa, da man de
Ángel Sánchez 19, mañá e tarde, 20 pola mañá, máximo 20 alumnos, prezo 50
euros, idioma español, non admite oíntes.
Poderemos facer iniciación ao clown nas
aulas de Jesús Jara e Lluna Albert: tardes do 14 ao 17, máximo 20 alumnos,
prezo 50 euros, oíntes ata 5. Tamén haberá aulas especiais para crianzas, impartidas por Jöns Pappila: mañás do 14 ao
18, máximo 20 alumnos, prezo 20 euros,
non admite oíntes. Máis información no
telf. 986 102 030 ou en festiclown@festiclown.org / www.festiclown.org.

VII CONCURSO DE
CARICATURISTAS NOVEIS
Como achega á VII Bienal da Caricatura, a Casa da Xuventude de Ourense
convoca este concurso ao que se poderán presentar aquelas persoas, galegas
ou residentes na Galiza, de 14 a 30 anos,
co número de caricaturas que estime
oportuno, debendo ser orixinais, inéditas e non ter levado premio algún. O tamaño mínimo será A4 e o máximo A3,
sendo a técnica libre. Valorarase especialmente as caricaturas referentes ao
mundo cultural, político ou social galego. Os orixinais deberán entregarse na

GALIZA NA
ENCRUCILLADA
A palabra
e a súa
sombra.
José Ángel
Valente, o
poeta e as
artes,
mostra que
poderemos
ollar no
Pazo de
Fonseca e na
Igrexa da
Universidade
de
SANTIAGO a
partir deste
venres 20.

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

O XENIO
DA CARICATURA

VERSIÓN ORIXINAL

VALENTE E
OS ARTISTAS

A palabra e a súa sombra.
José Ángel Valente, o poeta
e as artes, que é como se titula a mostra, poderase ollar,
desde este venres 20 ata o 31
de xullo no Pazo de Fonseca
e na Igrexa da Universidade.
Os libros do poeta ilustrados
por Tapies Partenheimer,
Chillida, Rafa Forteza, Manuel Falces e Jeanne Chevalier xunto cos orixinais, ademais de outros libros non
ilustrados e obras realizadas
adrede para a ocasión por
Pérez Villalta, Berta Cáccamo ou Baruf Salinas, ademais de Vilariño, Leopoldo
Nóvoa, Antón Lamazares,
Antonio Saura, Cristina
Iglesias, C. García Rodero,
J. Mª Sicilia, Bernardí Roig,
Broto, Frederic Amat, Ana
Teresa Ortega, Pérez Carrió,
Gopya e Lisa Rehsteiner.

En rota
rota
MARCHA POR MANIÑOS
Organizada polo concello de FENE, terá
lugar o domingo 22 de xuño con saída ás
10:30 da SCR O Pote. O percorrido, de
algo máis de tres horas, inclue o muíño de
Emiliano, o castro das Escadas, fachada
do pazo dos Montenegro, restos do cine
Adriano, igrexa vella de Maniños, mina
de Cabezón e os restos da pirotécnica.
Inscripcións na Secretaría da Comisión de
Cultura (Avda. de Naturais 44, entrechán)
ata o venres 20 de 9:30 a 14 por 6 euros.♦

II edición deste certame aberto aos poetas que presenten unha soa obra escrita en galego. O premio ten unha contía
de 10 mil euros. As obras terán unha
extensión mínima de 600 versos, debendo ser inéditas e non podendo ser
presentadas a outros certames. Achegaranse cinco copias, mecanografadas
a dous espacios e baixo un lema, que
tamén figurará nun sobre fecho no que
se introducirán os datos do participan-

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

■ CINEMA

■ EXPOSICIÓNS

PREMIO POESÍA CAIXANOVA

SILENO

Conferencia organizada polo
Clube Nacionalista Alén-Nós
como remate de curso e co
que pretenden homenaxear
ao conferenciante, Xosé Manuel Beiras Torrado, como
figura destacada do país nos
últimos decenios, tanto no eido da política como no da
economía, docencia universitaria e da cultural en xeral.
No Salón de Actos de Caixa
Galicia (Carreira do Conde)
este xoves 19 ás 20 h.

Ata finais de xuño, a sala
Yago acolle no seu horario
habitual (18 h., 20:15 h. e
22:30 h) un ciclo de películas en versión orixinal.

Casa da Xuventude, Celso Emilio Ferreiro 27, 32004 de OURENSE antes do
15 de decembro de 2003, debendo estar
identificadas, no dorso, por un título e
un lema, e acompañadas dun sobre, pecho, no que figurará o mesmo lema no
exterior e, dentro, o título ou relación
dos presentados, datos do autor, fotocopia do DNI e teléfono de contacto. O
premio á mellor colección (6 caricaturas) será de 750 euros; haberá catro premios ás mellores caricaturas e 200 euros, sendo un deles para a mellor viñeta
de humor. Cada autor só poderá levar un
premio, aínda que poden ser declarados
desertos. Cos traballos premiados, e unha escolma dos presentados, farase un
exposición na Casa da Xuventude no
mes de marzo de 2004. Unha vez rematada a exposición, e aquelas outras que
poidan xurdir, devolveranse os orixinais
nun prazo máximo de tres meses.

TERAPPAINTING

JAVIER CORREA

As pinturas de Manolo Dimas expóñense baixo este
título na galería C5 Colección, ata o 26 de xullo.

Ten unha mostra de pintura
aberta na sala SQC ata o 20
de xuño.

IMAXES DO SOÑO

ALBERTO GULÍAS

EN LIBERDADE

Na galería José Lorenzo
(Franco 3-1º) poderemos
ollar a súa mostra El buen
salvaje ata o 30 de xuño.

Este é o nome da exposición
que amosará películas inéditas
filmadas por Eugenio Granell en colaboración co Centro
Galego de Artes da Imaxe. A
Fundación Granell ademais
celebra os seus oito anos de
funcionamento cunha exposición de parte dos seus fondos.
A través desta exposición preténdese dar a coñecer algunhas
das obras que tanto Granell
como a súa muller Amparo foron doando para que a fundación se manteña como un
grande escaparate da arte surrealista. A mostra tenta ser un
fiel espello e unha afirmación
da vida de Eugenio Granell
que representa toda unha época da actividade creadora que
marcou o século XX. “Fondos
de la Fundación Granell” mostra obras do artista que van
desde óleos, pasando por debuxos e esculturas. Pazo de
Bendaña, ata finais de ano.

ÁNGEL SEVILLANO
No Museo do Pobo Galego
poderemos visitar unha mostra
antolóxica ata o 25 de xuño.

PLÁCIDO CASTRO
Mostra foto biográfica sobre este insigne galeguista
que poderemos ollar na galería Sargadelos.

A BELLE OTERO,
UN SOÑO DE ESTRELA

O Pazo de Fonseca acolle
unha mostra sobre a figura
desta artista de Valga.

ÁNXEL CASAL
A galería Sargadelos ten
aberta unha mostra sobre a
súa figura. Ata finais de xuño tamén se pode ver a
mostra colectiva De Novo.

FLORENTINO DÍAZ
Esculturas e fotografías, ata
o mércores 2 de xullo, na
galería Trinta.

JAVIER RIERA
Ata o 23 de xuño pode verse o seu traballo na galería
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.

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

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

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

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

XOGOS DE ESCALA
Esculturas, pinturas, fotografías e vídeos, dos fondos do
CGAC fundamentalmente,
conforman esta mostra, segunda dunha serie de catro
(Olladas Cómplices, Xogos
de Escala, Pegadas de Luz e
Agardando unha chamada)
que teñen como obxectivo o
estudo dos fondos artísticos
do Centro Galego de Arte
Contemporánea, onde a poderemos ollar ata o 29 de xu-

ño. Se a base narrativa de
Olladas Cómplices foron relatos de Paul Auster, Edgar
Allan Poe e Salvador Elizondo, para Xogos de Escala escóllense textos de Marcel
Proust, Jorge Luis Borges e
Jonathan Swift e entre os artistas reunidos están Mónica
Alonso, Stephan Balkenhol,
June-Bomb Bark, Frank
Breuer, Filipa César, William
Engelen, Suso Fandiño,
Ellen Harvey, Andrés Pinal,
Karin Sander, Thomas
Schütte, Baltazar Torres...

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

te. Os traballos recibiranse por correo
certificado en: Caixanova, Obra Social
(Avda. García Barbón 1-3, entrechán,
VIGO) e indicarase o nome do certame
no sobre. O 31 de outubro remata o
prazo de admisión de orixinais. Máis
información en www.caixanova.es.

JOHÁN CARVALHEIRA DE POESÍA
O Concello de BUEU organiza a VIII
edición deste premio no que poden
participar poetas con obras orixinais e
inéditas en lingua galega que non tivesen gañado anteriormente ningún premio; non deben superar os 400 versos.
Haberá que presentar 5 copias en tamaño folio, mecanografadas a dobre
espacio e asinadas cun pseudónimo ou
baixo lema. Xunto co traballo presentarase un sobre fecho no que figure o
mesmo lema e que conteña os datos do
participante. Recibiranse orixinais ata
o 31 de outubro na Casa da Cultura
(Ramal dos Galos s/n, 36930, Bueu),
facendo constar no sobre o nome da
convocatoria. O premio, único e indivisible, é de 1.500 euros.

CONCURSO DE GAITA GALEGA
C. BELLÓN 03
O Ateneo Ferrolán convoca o XIII edición deste concurso para o que se pode
inscribir ata o 10 de xullo de 2003. As bases pódense solicitar no Ateneo Ferrolán,
Madalena 202, 1º, 15402 de Ferrol.♦

Soutomaior
■ EXPOSICIÓNS

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

Tui
■ EXPOSICIÓNS

HONORIO RODRÍGUEZ
Espacios Abertos, título da
mostra fotográfica que podemos ollar na Área Panorámica ata o 29 de xuño.

FRANCISCA DE PAULA

■ FESTAS

Xunto con Aida Pérez, expón no Parador ata o 30 de
xuño.

ATLÁNTICO

RAFAEL ROMERO MASIÁ

Homenaxe a este bar compostelán, que desde 1988
foi un referente da música
rock, mais tamén de cómicos, contadores e narradores de todo o mundo, que
pasaron polo local para
amenizar as noites. Moitos
deles, que escribiron a historia deste local, vanlle render homenaxe na Nasa a
noite do xoves 26 recuperando vellos sketchs ou inventando algúns novos.

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.

Vigo
■ ACTOS

■ MÚSICA

FESTIVAIS

DOUCE MÉMOIRE

O C.C. Caixanova vai acoller diversos festivais de fin
de curso: o sábado 21 ás 20
h., Ballet Cidade de Vigo; o
domingo 22 ás 20:30 h.,
Xiada Unidanza; o luns 23
ás 20 h., a escola de ballet
Esperanza Arrondo; o mércores 25 ás 20 h., do conservatorio Coppelia; o venres 27 ás 19 h., a escola de
danza Marisol Arribas.

FIN DE CURSO

Denis Raisin Dadre dirixe
esta agrupación que interpretará cancións vilanescas napolitanas este xoves 19 ás 21
h. no Auditorio de Galicia. A
entrada custa 12 euros.

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
O Auditorio de Galicia será
o escenario onde toque o
xoves 26 ás 21 h. xunto co
Coro de la Comunidad de
Madrid e o Cor de Cambra del Pau. A batuta estará na man de A. Ros Marbà
e tocará o piano o mestre
Leonel Morales; o repertorio, obras de Beethoven.

TAEKWONDO EN VIVO
A asociación AVITA organiza para o domingo 22 ás 12 h.
no pavillón das Travesas un
acto no participarán diversos
equipos para realizar unha
exhibición deste deporte.

■ TEATRO

■ CINEMA

EL CLUB

FLORES

DE LA CORBATA

DE OTRO MUNDO

O venres 20 e o sábado 21 ás
21 h. o teatro Principal vaise
converter no escenario desta
obra interpretada por Carlos
Sobera e Marcial Álvarez.

Esta fita de Icíar Bollaín vaise proxectar na Sala de Conferencias do CC Caixanova,
nun ciclo organizado por Alecrín, o luns 23 ás 19:30 h.

Xosé
Manuel
Beiras dará
unha
conferencia,
titualada
Galiza na
encrucillada,
este xoves
19 na Aula
de Cultura
de Caixa
Galicia en
SANTIAGO.

REALIDADES
PARALELAS

Dentro do ciclo de fantasía
e ciencia-ficción, este xoves 19 ás 21:30 no café Uf.
■ DANZA

RONSEL
Espectáculo do Ballet Galego Rey de Viana, dirixido
por Victoria Canedo, que
estará no C.C. Caixanova o
xoves 26 ás 21 h. e o venres
27 ás 22 h. Reserva de entradas no telf. 986 110 500.
■ EXPOSICIÓNS

AGRUPÉMONOS
TODOS...
Gregarismo, lecer e outros
motivos de xuntanza. O
MARCO, en colaboración co
ARTIUM de Álava, acollerá
ata o 28 de setembro esta
mostra, que reúne a 19 artistas de 12 países con fotografías, instalacións e vídeos, que teñen en común o
ser imaxes de masas, “retratos” colectivos e anónimos
sen protagonistas individuais. O mesmo título da
mostra xoga coa letra de Internacional e serve de reflexión sobre o significado da
reunión como potencialidade revolucionaria en contraposición coa masificación
actual, baleira de significado ou obxecto. Spencer Tunick, Eva Benasson, Olivo
Barbieri, Zhan Huan ou
Agustí Torres, entre outros,
poñen de manifesto o poder
plástico e visual das multitudes. Máis información en
www.marcovigo.com.

REALISMO
A galería Chroma (Florida
34, baixo) reúne nesta mostra
os traballos de Teresa Brutcher, Celia Canals, Juan
Fernández e Ricardo Sánchez. Ata o 9 de xuño de luns
a sábados de 19 h. a 21 h.

A Rede

III FESTIVAL DA TERRA E
DA LINGUA
www.artabria.net/festival
Páxina dedicada ao festival que terá lugar
no Muíño do Pedroso, en Narón, o 27 e 28
de xuño. A publicación electrónica inclúe
información sobre o programa, pregón, música, arte, maxia, poesía, deporte, fórum, exposicións ou cómo chegar, entre outras.♦

TANGO
Patricia Malvestiti, licenciada en Belas Artes pola escola Pridiliano Pueyrredón
de Buenos Aires, abre unha
mostra co seu traballo en Soportales (pr/ Constitución 14
). Algunhas das súas obras
están expostas en Italia, Brasil, Arxentina e España.

IRIA FDEZ. GIL
Ata o 15 de xullo mostrará
as súas fotografías, baixo o
título Lo que se esconde, no
Vauxhall Bar (López de
Neira 50).

INSTITUTO CAMÕES
A Casa Arines, o edificio
laico máis antigo da cidade,
sede do Instituto Camões,
acollerá a mostra de artes
plásticas das xoves artistas
portuguesas Catarina Pereira, Eduarda Ribeiro,
Joana Reis e Mónica Silva
ata o 8 de xullo.

PINACOTECA
MUNICIPAL
Nova Exposición Permanente, recén inaugurada, da
pinacoteca municipal no
Pazo-Museo de Castrelos.

ARTURO FUENTES
Os seus Prototipos para
unha historia da escultura
estarán expostos ata o 27 de
xuño na galería Ad Hoc.

MOURELO
Ata o 30 de xuño, esta mostra poderá ollarse na galería
Bacelos (Progreso 3)

MARISA MAICAS
Baixo o epígrafe de Asgarit
mostra as súas creacións na
sala de arte do Colexio de Arquitectos, onde as poderemos
contemplar ata o 22 de xuño.

COLECCIÓN CAIXANOVA
O Centro Social Caixanova
expón os fondos da fundación. Neste mesmo lugar
pode ollarse a mostra fotográfica Mans Salgadas,
que recolle o traballo de Javier Teniente.

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

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

Anuncios de balde
■ Alúgase apartamento en Carnota,
a carón da praia, completamente
equipado para 4 persoas, con terraza
e vista ao mar. Telf. 981 761 144 / 666
8432 997.
■ ADEGA precisa voluntariado para a
recuperación do litoral. Chama ao 680
420 807. ¡O traballo aínda non rematou!
■ Carreiros, árbores e silveiros acochan
o misterio dunha terra máxica. Castros,
mosteiros e castelos amosan séculos
dunha terra engaiolante. A historia e a
natureza de Galicia enfeitízanme e
fanme sentir a vida. Se compartides
a miña paixón, agárdovos no Apartado de correos 3015 de Vigo.
■ Compraría números da revista
Nós. Telf. 660 346 900, Antonio.
■ En Lira, Carnota, alúgase apartamento a carón da praia completamente 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, pasando por Marrocos, Sahara Occidental,
Senegal e por último Bamako. Acepto
compañeiro/a. Tamén agradecería información sobre o traxecto. Teño 38
anos. E-mail: tristras38@yahoo.es.
■ Compro montes na Galiza, preferibelmente en Lugo provincia. Telf.
630 522 101.
■ Procúrase persoa para coidar cabalos nun clube hípico, en Mos. Telf.
639 446 271.
■ ¿Queres perderte na Ribeira Sacra? Alugo unha casa de dous andares totalmente equipada (garaxe, salón, cociña, baños completos e varios
cuartos duplos) para pasar uns días
ou semanas en Penalba (Nogueira de
Ramuin). Prezo módico. Chámanos
ao 986 376 022 ou 661 642 070.

■ Expedición a Etiopía. Visitaremos as
tribus do sur, que viven na prehistoria, asi
como a conca do río Omo; no sur, a lagoa Tana, as igrexas na rocha de Lalibela e a cidade musulmá de Harar. Saída o
16 de agosto, volta o 4 de setembro. Prezo 2.100 euros. Informa Alfonso Díaz nos
telf. 986 101 568 ou 626 379 771.
■ Ceivar. Organismo popular Antirepressivo inserido no Movimento de
Libertaçom Nacional Galego. Correio
electrónico nacional@ceivar.org. Página web em construçom em www.ceivar.org. Telefone nacional 679 533 749.
■ Moza checa, licenciada en pedagoxía,
ofrécese para coidar crianzas en Santiago, con informes. Tamén para clases
particulares ou traducións do checo e
francés. Telf. 629 674 579 ou no correo
electrónico krysarka@email.cz.
■ Véndese Toyota Yaris, tres anos,
ar condicionado, totalmente novo.
Telf. 677 730 802.
■ Véndese Huskies Siberianos vacinados e desparasitados. Económicos.
Telf. 986 116 240 ou 651 477 567 (Pilar).
■ O nº 10 de Manesquerda, publicación de Esquerda Nacionalista-Mocidade a 1,50 euros. Coa presentación
da VIII asemblea de EN-Mocidade; entrevista a Uxía Senlle; artigos de Xurxo
Gregorio e Xosé Anxo Laxe; análise da
problemáticas das drogas; colaboración de Patxi Zabaleta (Aralar) e de
Carlos Taibo (sobre o conflito do Irak).
As persoas interesadas poden dirixirse
a enmocidade@hotmail.com
■ Lorena Lores, cantautora arxentina, imparte clases de canto (técnica
vocal). Tlfn: 620 450 724.
■ Véndese Peugeot 205 diesel, bo
prezo. Tlfn: 650 678 460.
■ Véndese máquina de soldar tubos
de polietileno (plásticos) en garantía e

con soamente 10 horas de uso. Tlfn:
986 509 339 ou 650 678 460.
■ Alúgase apartamento ou cuartos
económicos en casa de campo (Lira-Carnota) en verán, pontes... Telf.
649 217 094 ou yulcorp@hotmail.com
■ En Tapia de Casariego (Asturias)
alugo casa nova de campo con xardín, barbacoa, canastra de baloncesto, por fins de semana (venres a domingo) por 90 euros. Perto da praia e
montaña. Contacto coa natureza. Telf.
667 293 752 ou 667 268 199.
■ No Freeware World Team xa temos
máis de centro trinta programas informáticos propios ou traducidos
ao galego. Visítanos en http:
//www.all4you.dk/FreewareWorld/links
.php. Aceptamos todo tipo de suxestións e colaboracións.
■ Alugase vivenda turística en Meira (Lugo), xunto ao nacemento do Miño, recén restaurada, 3 cuartos dobres con baño, cociña, calefacción e
10.000 m. de terreo. Fin de semana
ou temporada. Telefonos: 982 331
700 e 686 753 105; chamar ás noites.
■ Ofrécese transportista con plataforma elevadora de 3.500 kg de carga/ 10 palets. Galiza e Norte de Portugal. 986 252 710 e 619 416 041.
■ Música clásica para bodas, diferentes grupos de cámara e voz. 981
507 925 / 650 829 491.
■ Algibeira patriótica. Com o escudo da
Galiza bordado a cores acima do nome
do país. Material resistente em azul marinho, verde erva e gris obscuro. Petos para
o telemóvel e a documentaçom e outros
espaços. Adaptável para levar como bolso
ou à cintura. Medias 15 x 20 cm. Preço 10
euros (mais gastos de envio). Enviar petiçons a nosup-vigo@nosgaliza.org, ou
chamando para o 679 533 749 (ver modelo en www.galizalivre.org).♦

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

xión, impregnada de humor
negro, sobre o compromiso
social, político e amoroso,
sobre o doloroso de se facer
adulto. Ás 21:45 h.

VERBUM.
CASA DAS PALABRAS

Ílhavo

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

■ EXPOSICIÓNS

NIGREDO.
DUAS VISÕES
DA COSTA DO

O REFUXIO
DE POSEIDÓN
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 fotográfica do Concello. Entre
outras, poderemos ver
obras de Sebastião Salgado, Xurxo Lobato, Olivo
Barbieri, Xulio Correa,
Vari Caramés, Sue Parker, Paul Reas ou Larry
Fink. Máis información en
www.marcovigo.com.

MELODRAMA
O MARCO alberga esta mostra na que participan 34 artistas que traballan en distintos
soportes e aos que une a utilización das técnicas melodramáticas nas súas obras. Creadores como Darren Almond,
Liza Lou, Kenny McLeod
ou Natalie Melikian que volven á valoración e á expresión
dos sentimentos, fronte á
aproximación lóxica e con-

MORTE

Instalación, fotografía e espazo sonoro de Clara Menéres. No Museu Marítimo de
Ílhavo, localidade perto de
Aveiro, ata o 25 de xullo.

Lisboa

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

■ MÚSICA

ceptual das décadas dos 60 e
70, e á análise histórica e sociolóxica que dominou a arte
nos oitenta. Pintura, escultura,
fotografía, vídeo e instalacións. Non todos son melodramáticos por elección, intención ou xuízo, pero todos
recoñecen as posibilidades do
xénero e emprégano conscientemente. Ata o 21 de xuño

MOJO

■ LEITURAS

Quinteto madrileño de
jazz-blues cun son moi característico e persoal, acadado despois dun intenso
traballo. No seu repertorio
exploran unha ampla gama
de estilos da música afroamericana e fan versións
dos máis grandes do xénero. Na sala Ensanche (Santiago de Vigo 1) este xoves
19 ás 22:30 h.

POLÍTICA LINGÜÍSTICA

CRISTINA MARTON

A obra Xornadas de coordinación de política lingüística será presentada na galería Sargadelos (Urzaiz 17) o
martes 24 ás 20 h. por César Pazos, estando prevista
a intervención, entre outros,
de Manuel Portas, ex-concelleiro de normalización
lingüística de Santiago.

Pianista pertencente á Sociedade Filharmónica de
Vigo que dará un concerto
no Centro Cultural Caixanova o luns 23 ás oito e media do serán.

■ MÚSICA

THE GIFT
A sala Código de Barras
(Avda. de Europa 32) será o
escenario de varios concertos
este mes: O venres 20 van celebrar unha festa para conmemorar o seu 13 aniversario
coa actuación de The Gift.

Vilalba
■ MÚSICA

BANDAS NA PRAZA
Dentro deste ciclo contaremos coa actuación de diversas bandas ás 17 h. no
quiosco de música da alameda. O domingo 22 tocará a banda de música de
Vilalba e a da Pastoriza.
O domingo 29, a banda de
Monterroso.
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Vilagarcía
ilagarcía
■ EXPOSICIÓNS

RECORTES DA MEMORIA
Estas pinturas de Víctor
Rúa poden ollarse na Casa
da Cultura.

EDUARDO BAAMONDE
Poden contemplarse, na galería Arcana, os seus traballos ata o 23 de xuño.

Viveiro
iveiro
■ EXPOSICIÓNS

JAVIER TENIENTE
Ata o 29 de xuño poderemos ollar as súas fotografías, tituladas Mans Salgadas, no Claustro de San
Francisco.

Braga
■ TEATRO

ALGUNHAS POLAROIDS
EXPLÍCITAS
O Espaço Alternativo PT,
servirá, ata o 31 de xullo, de
escenario a esta obra escrita
por Mark Ravenhill, refle-

MILTON NASCIMENTO
Dará un recital o venres 27
de xuño, organizado pola
Universidade. Máis información en Delporto Produtora, telf. 210 333 200.

Alcobendas
■ MÚSICA

V FESTIVAL CELTA
O sábado 21 no Parque de
Andalucía, das 20:30 en
diante. Actuarán a Banda de
Gaitas Xuntanza, Macfeck,
Llan de Cubel e Ávalon.

Bilbao
■ EXPOSICIÓNS

MARÉ NEGRA
Mostra fotoxornalística organizada polo Colexio Profesional de Xornalistas e que trata
de reflectir a emoción, tensión, dramatismo e mobilización social derivadas da catástrofe do Prestige. Destacar
os traballos de Xurxo Lobato (premio Ortega y Gasset) e
de Luís Magán (Premio Nacional de Fotografía). Na Deputación Foral de Bizkaia ata
o 30 de xuño.♦

Ronsel é o
espectáculo
do Ballet
Galego Rei
de Viana
que
representará
o xoves 26
e venres 27
no C.C.
Caixanova
de VIGO.

cando o caso Barreiro. Daquela a verba felonía, amén
das alusións á corrupción, ás
repúblicas bananeiras, ao caciquismo típico de Galiza e á
trapallada secular dunha terriña atrasada, correron polos

editoriais de periódicos afíns
tanto ao PP como ao PSOE.
Pero agora é Madrid, a capital, o foro, a do castelán fino
e a do chulo como arquetipo
de personaxe popular. Discreción logo.♦
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on é difícil imaxinar
o que diría a prensa
madrileña de ter sucedido na Galiza o que pasou
na Comunidade Autónoma
de Madrid. Non é difícil imaxinalo porque xa sucedeu
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Patricia Vázquez
‘Os teatros baléiranse e os bares énchense’
CARME VIDAL
Leva anos pisando escenarios e
platós de televisión pero nos últimos meses era fácil atopala
lendo un manifesto, dando unha rolda de prensa ou participando nunha asamblea. Patricia Vázquez compartiu ese tremendo enfado que non podía
ocultar. Enérxica como ela é
manchou as mans de chapapote e dirixiuno directamente á
diana dos culpábeis. E agora o
negro non está só no fuel senón
tamén nas listas que xa circulan cunha manchea de nomes.
É difícil atopar entradas para
vela no dúo con Carlos Blanco
“Chapa e pintura” no espectáculo “Eurovisión”.
Volvemos a repoñelo polo
15 aniversario do pub Atlántico
de Compostela que foi onde comezamos a contar xuntos no
98. A verdade é que parece que
non pasara tanto tempo. Este
espectáculo levámolo por fora
e sempre foi un éxito, é divertido con toques ácidos sobre a
actualidade.
Parece que os actores
“aproveitan” estas montaxes
de pequeno formato para botar por fóra.
Mira, é onde temos liberdade
absoluta. Andamos fartos de que
nos digan o que se pode dicir e o
que non. Pasa na tele e tamén no
teatro. O feito de estar diante do
público e poder dicir o que che
pete é liberador. Comezamos a
facer os contacontos en Santiago
pero logo estendeuse por todas
partes. Os teatros baléiranse e os
bares énchense.
¿Tantos problemas teñen os
actores para dicir o que pensan?
Así é. Esta é a maneira que
temos nós de contar o que está a
pasar, directamente ao público.

A. PANARO / Arquivo

É certo que estamos vetados e
hai listas negras.
Pero vostede meteuse a fondo co Nunca Máis e non parece
que tivera medo.
Non tiven. Cando comezou
toda esta historia hai oito meses
metinme por pura carraxe. Se non
me implicaba matábame unha úlcera. Metinme no allo e vinme
envolta en todo aquilo porque
non podía quedar fóra. Desilusioneime co resultado das eleccións
porque non sei o que ten que pasar neste país para que muden as
cousas. É tremendo que a xente
venda o seu futuro e o dos seus fillos por unha presa de cartos. Sabía que non ía haber un milagre
pero si algo máis que isto. Non ti-

ven medo porque os actores estamos afeitos a vivir ao día e o que
temos é que seguir subsistindo. O
das series foi un respiro no seu
momento pero non pasa nada.
Agora non é que te boten, é que
xa nin te chaman para os castings
¿Está nas listas negras?
Aquí en canto das a cara, pártencha. Non che din nada pero
soltan frases nas que insinúan
que non fan falta os actores de
aquí, que van traer series de fóra,
que non nos necesitan... No resto
do mundo fanse famosos para
conseguir traballo. Aquí cando te
das a coñecer dinche que xa estás moi vista.
Dar a cara, deuna. Ata leu
manifestos...

NOVIDADE

Nova entrega da colección FROITA

Cando me meto métome de
cabeza. Non sei facelo doutro
xeito. Non me corto, sáeme a
víscera. Estou na coordinadora
de Nunca Máis e Burla Negra e
esas cousas páganse. O outro día
tiven que poñer unha denuncia
porque me cortaron os cables
eléctricos do coche. Fíxeno porque se volve pasar algo xa hai
precedentes.
Arredor de cincocentos voluntarios da cultura participan
na carpa O País de Nunca
Máis. O cartel é sorprendente.
E que todo o que se moveu no
mundo da cultura foi espectacular. En certa medida veunos ben
porque estabamos algo estancados. serviunos para poñernos en
contacto entre todos e ver que temos os mesmos problemas, un
deles e o maior, a falta de liberdade de expresión. De repente fixemos cousas en conxunto e falamos os actores cos artistas ou os
escritores traballando en proxectos comúns. Burla Negra vai ter
continuidade porque é necesaria
unha asociación así no mundo da
cultura. Este país necesita meterse no século XXI e fai falta ser
vixías da nosa propia liberdade.
Con todo o que me está a
dicir, o futuro está...
Nin o sei ben. Teño unha
oferta de Madrid para a televisión pero non quería emigrar.
Non o fixen por vontade propia
e non o quero facer por obriga.
Xunto coas actrices Iolanda
Muíños e Silvia Casal formamos Vedetres e estamos montando a obra de Xosé Luís Prieto Dezaseis horas, tamén de pequeno formato porque todo é un
círculo. Se non estás subvencionado tampouco entras nos
circuítos. Pero repítoche que
non pasa nada, levamos vivindo
así toda a vida.♦

DO TEMPO

O Corvo de Chapapote
Luís Rei Núñez
Unha historia que aínda está sucedendo. O Prestige asfaltou a costa de noxo e un xornalista anulado pola melancolía do fracaso viaxa aos escenarios da desolación.
Bate co peor dos homes, os gobernantes mentiráns. Tamén co mellor, os voluntarios. Herdará unha escultura
que semella certificar un desenlace, mais só é un remorso, mentres non chegue o verdadeiro desenlace. ¿Cando?
A NOSA TERRA

A caída
FRAN ALONSO

A

demais dunha vitoria da esquerda
sobre a dereita en
número de votos, que
anuncia para o PP galego
un declive irreparable, se
algo simbólico tiveron
estas eleccións municipais foi a caída duns cantos alcaldes que, coma as
hemorroides, estaban enquistados nalgúns concellos desde os tempos do
diluvio. A súa caída é algo máis que a simple perda dunha alcaldía: para a
dereita é o principio do
fin, o anuncio dun cambio político palpable. A
caída da dinastía Castro
en Ponteareas, onde a alcaldía pasa a mans do
PSOE; a caída do PP de
César Aja en Viveiro, tras
20 anos de goberno; a desexada caída de Barros
nese Porriño que pasa a
gobernar o BNG; a caída
de Xosé Astray en Ames
logo de varias décadas; a
caída de Rodríguez Ares
en Sada (que incluso disque levou canda si a caixa forte do Concello); ou
a caída de Deogracias
Romeu en Miño, agora
gobernado polos independentes; evidencian
non só a perda dun poder
político de carácter local,
senón, sobre todo, a caída
dalgúns símbolos do Réxime Fraguista, dos emblemas dun poder que parecía indestructible. E se
a iso lle unimos que o PP
perde algunhas alcaldías
significativas polo seu
papel como capitais comarcais (véxase Monforte ou Carballo), ese efecto psicolóxico de derrube
chamado efecto dominó
xa está en marcha.
A caída dos alcaldes
que parecían eternos, perennes coma a follaxe do
piñeiro, é o cabalo de
Troia da dereitona galega, a grangrena que se estende desde as patas ata
que o seu corpo informe
se derrube sobre si mesmo. E a caída dos alcaldes que parecían eternos
permite, en lugares emblemáticos e a través dos
gobernos de esquerdas,
unha osixenación política
que comeza desde a base
e un saneamento que abre
importanes respiradeiros
na vida política galega.
En Casa Skylab, a novela de Jaureguizar recentemente premiada,
don Ventura é alcalde de
Negueira de Rodríguez
desde os tempos da dictadura e sempre sae reelixido: para os veciños é “como ir á misa os domingos: non unha cuestión
de fe senón de rutina”. O
importante é que unha
vez que a rutina se rompe, a orde anteriormente
establecida queda alterada para sempre.♦

