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PACO VILABARROS

UN MUNDO DE LENDAS
Editorial Galaxia e Editores Asociados dan á luz a Colección Lendas para que os
lectores novos se poidan achegar ás diferentes culturas do mundo a través da
literatura popular. O gusto polo ritual e polo detalle, propios da cultura
xaponesa, vense reflectidos no primeiro dos títulos A flor da cerdeira.
Dadahwat, o segundo título, é o especial sentido de unidade coa terra, que na
cultura india representa a linguaxe simbólica coa que comprender a realidade.

ESTAMOS

ÁS PORTAS DUN FELIZ DESENLACE

para a cultura e para a convivencia de todos os galegos. O Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) acaba de emitir un auto no
que deixa claro que só existe unha denominación oficial para os
topónimos, a fixada pola Xunta, sexa cal sexa o idioma que se
use. O auto refírese á teima do goberno municipal herculino,
aclarando que “A Coruña é a única forma oficial recoñecida,
sendo polo tanto a única que debe utilizarse”. A sentencia do
TSXG coincide no tempo coa desestimación, por parte do Tribunal Constitucional, dun recurso presentado por Francisco
Vázquez contra as sentencias que obrigaban a empregar A Coruña como única denominación recoñecida da cidade. Péchanselle así todas as regandixas legais ao alcalde coruñés na súa
cruzada antinormalizadora. ¿Acatará agora a sentencia? ¿Realizarán Xunta e tribunais o seu papel é obrigárano a cumprir a lei
como a todos os demais cidadáns? ¿Seguirá ollando o PSOE
para outro lado mentres un seu alcalde segue a conculcar impunemente a legalidade coa matrácola de que “son cousas de
Vázquez? Nos xestos e nas pequenas cousas e onde a política
se fai críbel para os cidadáns. O galeguismo do PSdG-PSOE
ten un baldón con Vázquez e con algúns dos seus seguidores.♦

En Galiza fan
falta máis
labregos,
segundo o CES
(Páx. 17)

O Oceanográfico
pide que
se recolla o fuel
na plataforma
marina, porque
non se disolve
(Páx. 13)
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O país perde máis poboación que ningunha outra zona do Estado

A crise demográfica alerta sobre
o declive da economía galega
PAULA BERGANTIÑOS

A crise demográfica segue a sangrar o país. Galiza perde case que 9.000 habitantes no
último ano e rexistra as peores cifras de crecemento vexetativo do Estado. Os datos do
Instituto Nacional de Estatística (INE) volven por en cuestión o programa do PP que
insiste no éxito das actuacións dirixidas ao incremento da natalidade mentres voces diversas reclaman que se enfrente o problema do emprego e do desequilibrio territorial.
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tituto Nacional de Esta- 50 anos Beiras “de xeito bastantística, o noso país per- te lúcido anticipou que de seguir
deu o ano pasado 8.925 emigrando xente no futuro iamos
habitantes –unha canti- ter problemas”. Todo ese fenódade que supera a do 2001–, re- meno “estámolo pagando agora”
xistra a segunda taxa de natalida- comenta para logo engadir que o
de máis baixa do Estado e a ter- feito de que Galiza sexa “unha
ceira máis alta de mortandade. das zonas do Estado con menor
Acentúanse así as cifras negati- dinamismo económico tampouco axuda moito a
vas de crecemensituación demoto vexetativo (digráfica galega”.
s estranxeiros
ferencia entre na“O que non se
cementos e morpode facer é setes) que non as non elixen a nosa
guir botándolle a
hai peores no res- comunidade
culpa ás políticas
to do Estado. En
de natalidade a
Galiza, no 2002, para traballar
nível de Estado”,
por cada millar de
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indica Xavier
habitantes déronVence en relación
se 7,18 nacemen- Teresa Rey,
as declaracións
tos e 10,49 falecedo presidente da
mentos.
directora xeral
Xunta, Manuel
“É a confirFraga, que busca
mación, unha vez de Familia.
responsabilidamáis, de que Gades á crise demoliza continúa exgráfica no Execuperimentando un
tivo de Felipe
declive económiGonzález. “Non é
co importante en
un problema de
relación coas ecovoluntarismo
é un problema
nomías do seu entorno sobre tomoito
máis
serio
e profundo e
do en termos comparativos”, explica Xavier Vence, doutor en que se agrava e se alimenta coa
Ciencias Económicas e catedrá- mala evolución da nosa econotico de Economía Aplicada na mía”. Insiste, este economista,
Universidade de Santiago de en que Galiza non segue o mesCompostela. Os datos non son mo ritmo económico que o su
novos e na súa opinión volven entorno e por iso “non atraemos
evidenciar que un volumen im- poboación e expulsamos a xente
portante da poboación segue que busca postos de traballo e
emigrando a outras zonas do Es- mellores remuneracións”. Ao
tado, como Madrid e Canarias, seu ver o Executivo galego en
na procura dunha saída laboral. lugar de crear “cortinas de fume”
e tratar de “des“A caída da
pistar” debería
natalidade é un femala evolución enfrentar o pronómeno que coblema do empremeza nos paises
go, xa que deste
nórdicos hai cua- da economía
renta anos e que fai que a xente siga depende todo o
demais.
cos anos foi afecMais os positando a toda Euro- emigrando”.
cionamentos do
pa –indica Abel
Executivo galeLópez, profesor ti- Xavier Vence.
go en relación ao
tular na Universiinforme do INE
dade da Coruña– e
non apuntan ese
autor, xunto con
camiño. A conseXosé Manuel Beilleira de Familia,
ras do libro A poPilar Rojo, deboación galega no
século XX. Pero aquí agrávase fende que os datos “préstanse ao
pola pegada da emigración”, en- optimismo por este repunte do
gade. Abel López lembra que no número de nacementos que perséculo pasado Galiza perdeu en siste desde 1999”. Ao fío o seu
termos netos máis de millón e gabinete anuncia que seguirá “in-
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Crecemento vexetativo
en Galiza
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
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Movemento da poboación no Estado no 2002
CCAA

Crecemento vexetativo

Taxa Natalidade

Taxa Mortandade

Madrid
Andalucía
Catalunya
Canarias
Murcia
C.Valenciana
Baleares
Navarra
Melilla
Ceuta
A Rioxa
Euskadi
Extremadura
C. A Mancha
Cantabria
Aragón
Asturias
Castela León
Galiza

23.595
20.234
9.668
7.338
5.999
5.231
2.583
777
724
572
-42
-305
-424
-460
-872
-2.469
-5.581
-7.663
-8.925

11,50
11,09
10,72
11,08
12,80
10,44
12,16
10,43
18,10
14,64
9,09
8,75
9,19
9,36
8,43
8,63
6,39
7,36
7,18

7,21
8,36
9,20
6,80
7,84
9,20
9,13
9,03
7,26
6,70
9,24
8,90
9,59
9,62
10,06
10,68
11,66
10,48
10,49

Total

49.980

10,14

8,92

Fonte: INE

..........................+18.016
..........................+18.825
..........................+17.662
..........................+17.982
..........................+15.493
..........................+14.473
..........................+10.902
............................+9.178
............................+6.363
............................+5.304
............................+2.132
..............................– 699
...............................+344
............................–1.823
............................–3.236
............................–5.478
............................–5.769
............................–5.383
............................–5.964
............................–7.859
............................–9.655
..........................–10.267
............................–9.455
............................–9.547
..........................–10.509
............................–9.204
............................–8.871
............................–8.925

tural” do PP. “É certo que a curto prazo as tendencias demográficas non se poden cambiar –comenta– pero en Galiza leva gobernando a mesma corrente ideolóxica, cunha paréntese de
dous anos, desde o comezo da
Autonomía. É esperpéntico –sinala– que un Goberno que ten ao
frente a unha persoas que foi miAs dificultades econónicas aconsellan ter poucos fillos.
nistro con Franco no tempo no
que o noso país sufriu unha aucentivando políticas de apoio a lonxevidade” dos galegos. Te- téntica sangría de poboación
familia e natalistas” con atención resa Rey tamén nega que sexa a agora trate de botar balóns fóra”.
Nestes días o PSOE tamén
especial a conciliación da vida falta de postos de traballo a que
familiar e laboral como “aspecto impide unha maior incorpora- acusou aos Gobernos de Fraga
clave”. Por esta razón a Xunta, ción de inmigrantes, que en ou- de promover coas súas políticas
a despoboación.
segundo anunciou, incluiría nos tras zonas do EsA portavoz de
orzamentos do 2004 novas medi- tado sí favorecen
Economía do seu
o crecemento
das de axudas as familias.
eiras anticipou
grupo parlamenEspecialmente chamativas d e m o g r á f i c o .
tario, Dolores Vison as análises da directora xe- “A Fisterra é a hai cincuenta anos
llarino destaca
ral de Familia, Teresa Rey, se- Fisterra. Aquí a
que a tendencia
gundo a cal o problema da cri- xente chega máis este fenómeno
natural do prose demográfica redúcese a que t a r d e p o r q u e de creba
gresivo envelleno noso país se produce un nú- queda máis loncemento da pomero elevado de falecementos xe”, di.
demográfica”,
boación e do proPero en opipolo retorno de emigrantes. En
ceso de urbanizadeclaracións recollidas polo nión do BNG que Abel López.
ción non se ten
xornal Faro de Vigo, Rey expli- se amosa “fortevisto paliada con
ca que a Galiza “hai moita xen- mente preocupapolíticas decidite que retorna cando se xubila e do” polo futuro
das encamiñadas
iso é o que fai que teñamos a do país que se ala un desenvolvepiramide da poboación ao re- bisca con estas cimento económivés. Nós estamos como todo o fras “xa vai sendo
mundo, o que ocurre é que ao hora de que se tome en serio o co e social equilibrado. Neste
morrer máis vellos temos cifras problema”. Estes datos eviden- sentido a deputada destaca “a
negativas”. Pero a directora xe- cian, engade o seu portavoz par- imperiosa necesidade de acadar
ral de Familia engade que a is- lamentario Alfredo Suárez Ca- un pacto polo territorio” que atato vense sumar a “espectacular nal, o “fracaso da política estru- lle a actual situación.♦
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Un devalar histórico

Galiza, do 15% da poboación española ao 6,7
A poboación galega representaba, a comezos do século XVIII,
o 15% da española. A mediados
do XIX esta porcentaxe descendera ao 11,5%. No cambio de
século era do 10,7 e en 1930 do
9,5. Os datos do 2001 indican
que hoxe non supera o 6,7%.
Por poñer un exemplo comparativo, Cataluña contaba a mediados do XIX co 10,7% da poboación española, unha cifra inferior á de Galiza. No período fi-

nisecular Cataluña e Galiza contaban cun número de habitantes
moi similar. E xa en 1930, eran
cataláns o 11,8% dos cidadáns
españois. Estamos polo tanto ante dúas evolucións inversas. A
poboación catalana, antano inferior, duplica hoxe a galega.
Se nos centramos no período
máis actual, encontrámonos con
que a chegada de Manuel Fraga
á presidencia da Xunta coincide
case exactamente co punto de

inflexión poboacional do país, é
dicir co momento no que Galiza
comeza a perder habitantes. Así
en 1988 Galiza perdeu case
dous mil habitantes inaugurando un ciclo negativo que non fixo máis que incrementarse desde aquelas. No 2002 perdeu case nove mil persoas, sendo ademais a comunidade máis envellecida e a que máis habitantes
perde, tanto en termos absolutos coma relativos.♦

Felipe González

Bush recibe a Lula.
Pero nos Estados
Unidos sería
imposíbel que un
torneiro coma el
chegase a
presidente. Non hai
ningún candidato
que non seña
multimillonario. De
aí se cadra a
abstención
endémica que roza
o 50% desde hai
medio século.
¿Cando deteñan a
Sadam, acusarano
de posuír armas de
destrución masiva?
Mozas chinesas
con aire de
boutique pasean
con mascarilla por
diante da cidade
prohibida de Pekin.
Fotos ben
iluminadas, perfecta
a maquillaxe. De
aquí a un par de
anos saberase
quizá que o da
pneumonía asiática
foi unha
performance, ben
preparada por
Rumsfeld.
Está de moda a
palabra fashion,
valla a
redundancia. Non
será para quedar.
Hoxe ninguén saúda
dicindo: “Vaia
look”, expresión dos
primeiros noventa,
porque resulta
“carroza”,
expresión dos
derradeiros
setenta.
Ventura Pérez
Mariño, actual
alcalde de Vigo,

N

a estimación dos danos dunha marea
negra o relevante é a estimación dos
custos sociais. Isto require adentrarse
nun terreo tan difícil como imprescindíbel: a
avaliación da magnitude dos danos causados,
veñan estes reflexados en gastos directos de
limpeza e restauración das áreas afectadas,
na perda de renda das familias ou de beneficios das empresas (da pesca, turismo ou actividades relacionadas). Pero tamén deben
considerarse aqueles danos que non teñen
tradución directa en termos monetarios, ben
sexa porque están relacionados co disfrute
recreativo, público e gratuito, que a poboación realiza habitualmente do litoral, ou ben
co valor que os ecosistemas costeiros teñen
en sí mesmos, independentemente do uso
que fagamos actualmente deles.
No texto que presentamos a continuación
pecaremos de moi temerarios ao intentar
ofrecer algunhas cifras sobre a magnitude
que poden acadar os danos derivados da marea negra en Galicia. A destacar que sempre
utilizaremos estimacións extremadamente
conservadoras –para evitar críticas sobre posíbeis sesgos á alza–, así como datos oficiais
na medida do posíbel, e aproximacións basadas en estudios para o caso do Erika na Bretaña o do Exxon Valdez en Alaska, para aqueles casos nos que carecemos de datos oficiais. Os danos siguen producíndose, moitas
consecuencias son aínda descoñecidas, e unha bomba submariña permanece aínda no
medio océano. Todas estas circunstancias fan
moi imperfecto o noso intento.
No caso galego, respecto dos custos relacionados coa recollida, xestión e tratamento dos residuos recollidos e os programas de recuperación e restauración das áreas danadas, os datos oficiais (tanto da Presidencia do Goberno coma da Xunta de Galicia, ofrecen unha cifra superior aos 1.000
millóns de euros, sen incluír o importe da
retirada do fuel do barco fundido a máis de
3.000 metros de profundidade.
Outra partida de custos, tamén aceptada
de cara a reclamacións de indemnizacións,
son os danos a cadeas de proveedores, transformadores e de mercados dos sectores extractivos. Para estes, algunhas estimacións
supoñen un impacto negativo do 25% o que
implicaría perdas de máis de 133 millóns de
euros anuais para o complexo mar-industria.
Ata aquí os danos medíbeis e para os
cales é posíbel pedir indemnizacións, sempre –claro está– que sexan demostrados
mediante facturas ou estados de contas e
que a cifra de reclamacións non supere en
total os 200 millóns de euros que habilitan
a aseguradora do barco e o fondo das petroleiras (FIDAC).
■ DANOS TURÍSTICOS. Pero tamén son indemnizábeis, aínda que xa máis dificilmente
demostrábeis, as perdas de usos turístico-re-

ANA PILLADO
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

¿Indemnizacións ou rebaixas?

Os custos sociais
da marea negra
Mª XOSÉ VÁZQUEZ RODRÍGUEZ

Valorar os datos económicos do impacto do Prestige estase a converter nunha tarea fundamental onde as referencias teñen que tomarse dos casos do Erika e Exxon Valdez.
creativos no noso litoral. Así, baseándonos
no ocurrido na Bretaña Francesa despóis do
Erika, estariamos ante un descenso do 25%
nas pernoctacións –1.750.000 pernoctas menos para o ano 2003 (datos de Exceltur,

2002). Os datos do Instituto Galego de Estatística (IGE) indican un gasto medio por individuo e noite de 131 euros. Nunha investigación realizada pola Universidade de Vigo
Continúa na páxina seguinte

Cartas

Sobre Sabela Caldas
Sabela Caldas, a concelleira do
BNG de Sarria que entregou a
alcaldía a un independente en
colaboración co PP é evidentemente unha tránsfuga, aínda que
dá a impresión de que dentro do
BNG hai quen non ve mal ter
violentado a vontade popular
que lle entregou a maioría ao
PSOE (7 concelleiros) e deixou
ao BNG cos 2 de sempre.
Sabela Caldas é un produto
do BNG e o BNG ten responsabilidade no ascenso político dunha persoa que era membro do
Consello Nacional e que soaba
como posíbel deputada (imaxinade o cenario dun Parlamento
Galego no que ao PP só lle faltase un tránsfuga para manter a
maioría absoluta e Sabela Caldas
fose deputada).
Sabela Caldas durante o seu
periplo “nacionalista” destacou

por ser disciplinada, por acatar
sempre as decisións da organización e por non expor nunca as
súas ideas. Era unha militante
ideal, e ela sabíao.
Sabela Caldas é avogada e leva anos traballando no despacho
de Xosé Manuel Moscoso, sobriño e herdeiro profesional daquel
Moscoso coñecido polas súas
heterodoxas prácticas profesionais, dirixente provincial da extinta Fuerza Nueva, ademais de
amigo persoal de Blas Piñar.
O actual Moscoso non tén actividade política pública, pero xa
soa como futuro xestor no actual
goberno municipal sarriano,
composto por 3 concelleiros de
17 co apoio dos 6 do PP.
Sabela Caldas antes de entrar
a militar no BNG pediulle consentimento ao seu xefe (profesional).
Afortunadamente os militantes e simpatizantes do BNG van

por diante da organización e convertiron a traición da tránsfuga
nun revulsivo e manteñen a iniciativa da mobilización na defensa da democracia e a dignidade colectiva.♦
XERARDO ALVAREDO MACEDA
(SARRIA)

Ilusión e dignidade
O pasado día 14 en Moaña, como aconteceu noutros concellos
de Galiza, levouse a cabo a toma
de posesión pola nova corporación. Despois de catro anos de
sofrimento que padecemos moita
xente do pobo, causado polo
abuso e prepotencia do PP, que
nalgúns momentos semellaba estar no antigo réxime, o sábado
nese acto o salón de plenos estaba cheo, non se collía nin de pé.
Alí fomos sabedores de que don
Xosé Manuel Millán Otero, viciño de Berducedo, un home serio,

dialogante e defensor das liberdades democráticas, cabeza de
lista do BNG, ía ser nomeado alcalde do noso concello polos
próximos catro anos, contando
para iso co apoio de InMo e
PSOE.
Aturamos unha calor abafante, que se venceu ao final do acto, cun gran aplauso de case todos os presentes, botando fóra a
tensión acumulada durante moito
tempo, trocándoa por parabéns e
ilusión. Persoalmente estaba contento, máis aínda cando vin entre
a xente un viciño case centenario
acompañado do seu fillo, refírome a Sr. Pedro Casqueiro. Este
home traballador, ten o privilexio
de ser un dos que máis sabe da
historia de Moaña, se podía dicir
que na súa cabeza ten un gran ordenador onde as cousas están arquivadas meticulosamente. Ollei
para Sr. Pedro e para Millán e pareceume un momento fermosos,
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Vén da páxina anterior

(Prada, 2001) sobre as visitas as Illas Cíes,
esta cifra é de 50 euros, máis cercana á utilizada para o caso do Erika (45 euros). Así,
utilizando a cifra máis conservadora, obteriamos unhas perdas de 87,5 millóns de euros.
Se ademais engadimos as perdas derivadas de fluxos turísticos non reglados (que son
aproximadamente o triple dos reglados), e supoñemos para eles unha mesma disminución
do 25%, teriamos 5.250.000 pernoctas menos
respecto do ano anterior. De forma similar ao
proceso seguido na Bretaña, supoñendo a metade do gasto por noite que nas regladas e obtemos unhas perdas de 131,2 millóns de euros.
Pero, ¿qué ocorre coas visitas ao litoral
por parte dos propios galegos?. Neste caso,
existen estimacións que sitúan o número de
visitas de residentes nun 40% das visitas totais. Tomando coma base esta cifra, e supoñendo de novo unha caída de visitas do 25%,
estaríamos en 4.750.000 visitas menos. Se
supoñemos que o gasto por xornada é de 25
euros (similar ó utilizado en estimacións para Francia), teriamos 118,7 millóns de euros
perdidos tamén por este concepto.
Aínda máis, ¿qué ocorre coa perda de disfrute das visitas que se siguen realizando a pesar da marea negra? É evidente que o disfrute
que obtén o turismo reglado, non reglado ou de
residentes, relacionado coas visitas ao litoral,
non é o mesmo se o observamos en toda a súa
beleza que se temos que contemplalo contaminado. Dos apartados anteriores, dedúcese que
estamos supoñendo que o 75% das visitas se
siguen producindo. Calculando que estas visitas teñen unha perda de disfrute dun 20%
(aproximación extremadamente conservadora
basada tamén en cálculos realizados para Francia), a estimación final de perda de benestar recreativo situanos en 202,4 millóns de euros.
Recapitulando, ata o momento temos uns
cálculos de danos de 1.000 millóns de euros
en limpeza, 133 millóns en mar-industria e
539,8 en turismo-recreación... e as indemnizacións máximas do fondo das petroleiras e a
aseguradora en ningún caso poden superar os
200 millóns de euros.

pectivas de supervivencia do
grandes esquecidas dos procesos
arao son máis que dubidosas.
de reclamacións e indemnizaFinalmente, co réxime de
cións. Polas súas características,
contaminación
responsabilidade vixente o conson os gobernos rexionais e estanon ten incentivo a
tais das áreas afectadas, así coma
é máis barata taminador
introducir maior seguridade paas institucións europeas, os que
ra evitar futuros accidentes ou
deben operar como administraque a
mitigar as consecuencias. A
dores, por tanto, defensoras e
protectoras, deste patrimonio co- prevención e a contaminación é máis barata
que a prevención e a responsalectivo tan vulnerable.
Foi esta partida de danos a responsabilidade bilidade difumínase nun fondo
de compensacións limitado e
que conseguiu que a empresa
difumínase
escaso, nutrido polas propias
Exxon en Alaska pagase unha
nun fondo de empresas petroleiras dentro
indemnización de máis de 1.000
dunha estratexia perfectamente
millóns de euros, que foron investidos en progamas de restau- compensacións analizada de minimización de
custos, neste caso exclusivaración. No caso galego, temos
limitado e
mente privados.
aproximadamente 1.000 km de
En realidade, se non temos
costa afectados en maior ou meescaso”
en conta todos os danos e acepnor medida, entre os cales existe
tamos indemnizacións con base
un Parque Nacional, zonas Ramen custos de limpeza e perdas
sar, ZEPAs, Monumentos Natucomerciais, a situación podería
rais e Parques Naturais así como
calificarse de estafa social na
19 espacios (53.000 has) propostos como Lugar de Interés Comunitario, nos que non só o contaminador non paga todos
que contamos con aproximadamente 38 es- os danos que causa senón que o resto dos
custos son pagados polas administracións,
pecies protexidas.
Para a estimación económica da magni- con diñeiro da propia sociedade que sufre o
tude destes danos, partiremos das estima- problema e que, polo tanto, recibe un doble
cións realizadas en Alaska, e suporemos que impacto.♦
a poboación afectada é a do Estado Español
Este texto é un resume da ponencia presentada durante
(baseándonos na procedencia maioritaria do
as xornadas “Efectos económicos, sociais e ambientais
voluntariado). Así, a cifra que obteriamos
da marea negra do Prestige”, por Albino Prada e María
para o caso Prestige ascendería a 372 miXosé Vázquez celebradas no Consello da Cultura Galellóns de euros. Non estamos considerando
ga os días 7 e 8 de Marzo de 2003.
que no noso caso trátase de fuel, máis dañino que o crú, e que no caso do Exxon o derMARÍA XOSÉ VÁZQUEZ RODRÍGUEZ é Profesora de
rrame non implicou a extinción de ningunha
Economía Ambiental na Universidade de Vigo
especie, cando aquí, a día de hoxe, as pers-

dixo na campaña
electoral que nacera
en Vigo, que casara
en Vigo e que en
Vigo naceron os
seus fillos.
Excelente. ¿Pero,
por que entón teñen
exención de galego
no ensino?

Xosé Lois

Estaban os
xogadores do
Madrid, sobre todo
Raúl, incomodados
co alcalde porque
non os deixaba
empoleirarse na
Cibeles e decidiron
non ir festexar o
título de liga á
Comunidade,
alcaldía etc.
Florentino Pérez,
pediulle respecto
institucional e
finalmente case
todos os xogadores
foron. Chegaron
onda o presidente
da Comunidade de
Madrid, Ruíz
Gallardón e
saudárono con
certa frialdade.
Logo foron ao
concello e
recibiunos o
alcalde, tamén Ruíz
Gallardón. Como di
o refrán: se non
queres caldo, dúas
tazas. Raúl xa tiña
medo de que lles
volvese aparecer na
catedral da
Almudena, vestido
de bispo.♦

‘A

■ DANOS SEN CUANTIFICAR. Nestas alturas probablemente esteamos xa cansos do
baile de cifras, pero queda unha última partida de costes que non é precisamente a menor
ou menos importante: os danos ó patrimonio
natural. Estes danos non son indemnizábeis
dentro do marco de responsabilidade actual e
comprenden aqueles valores de tipo cultural
ou ecolóxico, non relacionados co uso directo –extractivo, turístico ou recreativo– das
áreas danadas senón co valor que teñen como
patrimonio de todos. En definitiva, todos
perdemos cando a nosa costa se ve danada.
Este tipo de perdas teñen valor social pero non prezo de mercado e por iso son as

Correo electrónico: info@anosaterra.com

alí estaba o pasado, presente e futuro do noso pobo, ogallá sexa
por moitos anos.
Subliñar e sen querer ofender
a ninguén, pois segundo me contaron algún simpatizante estivo
unha semana na cama co desgusto, cando o certo é que dende
aquel sábado este pobo recuperou
a alegría e dignidade, e por suposto se respira moito mellor.♦
LUÍS CHAPELA BERMÚDEZ
(MOAÑA)

A máis Galeuzca,
menos votos
para o BNG
Estes días vóltase a falar dunha
nova xuntanza dos partidos PNV,
CiU e BNG, cun encontro no
mes de xullo entre os líderes das
tres formacións.
Trabúcanse de novo, sobre

todo o BNG. O meu voto e apoio
vano ter igual, pero coido que
hai moita xente de boa fé, progresista, potencial votante do
BNG, que informados, ou mellor
dito desinformados, polos
medios de comunicación do
réxime e oficiais, tal vez coidan
que Arzallus é o xefe da ETA, e
mesmo pon de noite unha carapaucha e colle unha pistola e
mata el mesmo a alguén (qué
barbaridade, verdade?!). Por
suposto que xente ben informada
e concienciada sabemos que o
PNV e Arzallus non matan nin
mandan matar a ninguén. Pero
todos sabemos que hai un intento por parte do PP e tamén do
PSOE, de identificar e mesturar
terrorismo con nacionalismo e
violencia. Saiulle mal polo agora
no País Vasco, pero teñen tirado
bon proveito no resto do Estado,
como di Arzalluz do Ebro para
abaixo. Ao “radicaizar” ao PNV,

este gaña adeptos polo lado
esquerdista e nacionalista e pérdeos pola beira autonomista.
¿Que acontece en Galiza co
BNG? Pois que non gaña votos
pola esquerda e pérdeos pola dereita e do autonomismo moderado.
Posto que os caladeiros do BNG
están no centro ou á súa dereita,
daquela ¿que pasa cando hai unhas
eleccións e non se sube ou mesmo
se retrocede cualitativamente
como pasou o 25-M? Empézase a
dicir que Beiras non vale, que hai
que mudalo, que non ten carisma e
outras parbadas máis.
Trabúcanse de novo. Beiras é
un gran líder, inmellorábel,
como non houbo outro na Galiza
no século pasado nin o vai haber
no que encetamos. Daquela ¿que
teñen Pujol, Arzallus ou
Ibarretxe que non teña el? Se
coidan que a máis Rodríguez e
menos Beiras ou máis Nestor
Rrego e menos Encarna, nos irá

mellor trabúcanse totalmente.
Outro factor que influiu foron
os pactos co PSOE. Pode ser
tamén porque teña máis medios
de comunicación e que vendan
mellor o pacto ao seu xeito.
Señores dirixentes do BNG.
Non cambien de lider que temos o
mellorciño que hai neste momento, por moito que Anxo Quintana
ten madeira de líder e valoro
moito a súa xestión en Allariz e o
seu traballo no Senado.
FRANCISCO MACÍA
(OURENSE)

O grupo socialista
ao que pertencen os
causantes da
polémica na
Asemblea de
Madrid chámase
“Renovadores pola
base”. Ao primeiro
soaba a democracia
participativa de
Lula, pero agora
sóubose que o de
“base” tiña máis
que ver con botar os
cimentos.
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Verao
BIEITO IGLESIAS

Fernando Savater.

Savater critica
a Fraga e
o BNG
Fernando Savater é entrevistado pola revista El Semanal (do 22 ao 28 de xuño). “A situación que hai
en Euskadi respecto ao nacionalismo –afirma o filósofo– é como a que hai na
Galiza con Fraga: a xente
das vilas, dúas cadeas de
televisión controladas, unha prensa máis ou menos
adita... A inercia da xente é
continuar mantendo o caciquismo establecido. Na
Galiza é un caciquismo ao
servizo de Fraga e do PP e
no País Vasco ao servizo do
nacionalismo”. Noutro momento da mesma entrevista
o pensador vasco comenta:
“Pensabamos que esa mestura de nacionalismo e violencia rematara coa Falanxe e agora vemos que non,
que por todas as partes saen neofalanxismos. Neofa-

lanxismos vascos, cataláns,
galegos... que teñen a mesma mentalidade: patadas ás
urnas, puños contra o adversario e exaltación das
raíces”.♦

A Lei de
Partidos
‘é unha lei
política’,
segundo
Pérez Royo
Javier Pérez Royo critica
en El País (17 de xuño) a
Lei de Partidos e as decisións xudiciais que lle están
a afectar nos últimos meses
ao mapa político vasco.
“Formalmente, afirma, estamos ante resolucións xudiciais, pero materialmente
estamos ante resolucións
políticas. No ordenamento
español non hai maneira de

atopar unha fundamentación xurídica para decisións desta natureza (...)”.
Para este catedrático de Dereito Constitucional da
Universidade de Sevilla,
“estamos ante un calexón
sen saída. Ao nacionalismo
vasco estano situando perante a seguinte disxuntiva:
ou vostedes se suicidan ou
eu mátoos. Se executan as
decisións formalmente xudiciais pero materialmente
políticas, suicídanse, porque entran nun conflito insolúbel coa súa propia base
electoral. Se non as executan... A resposta do nacionalismo vasco está a ser
a que cabía agardar: non están dispostos a suicidarse.
A primeira regra da tauromaquia, como é ben sabido,
é que cómpre deixarlle
sempre unha saída ao touro.
No País Vasco levamos xa
demasiados anos ignorándoa. E o touro está a punto
de collernos”.♦

Bieito Rubido
e a Voz
Aínda que a teoría xornalística afirma que a liña dos
medios é marcada polos
propietarios, algúns casos
poñen de manifesto a autonomía que tamén posúen os
directores. Sería o caso,
por exemplo, do diario coruñés La Voz de Galicia
que desde que é dirixido
por Bieito Rubido ten alporizados os nacionalistas do
BNG que se consideran
continuamente maltratados
polo citado xornal, sobre
todo en comparación con
anteriores etapas.♦

Soldados con Ray-Ban
A imaxe dos soldados norteamericanos confrontándose cos cidadáns iraquís, publicada o
pasado 19 de xuño por un bo feixe de diarios de todo o mundo (esta en concreto foi publicada por La Vanguardia) presenta detalles de interese para os lectores. En primeiro lugar,
as gafas Ray-Ban, idénticas, dos soldados, froito dun convenio entre o exército e a empresa
de lentes. En segundo lugar o burato da baioneta que provoca a entrada de osíxeno no corpo penetrado, aumentando así a posibilidade de trastornos, como a embolia, nas vítimas.♦

A

nota Caballero Bonald nas súas memorias que a infancia ten
sempre a cor do verao. É boa verdade. Estes días o señor Cabezas, alcaide de Ourense –de Ouréns, como escribe Afonso
X ou Ferrín, a Oria de Risco, a Auria de Blanco-Amor–, rebaptizou
a Praza das Flores co nome de Praza dos Suaves. Yosi Domínguez, o
cantor e líder dese bando de rock que actúa no theatrus orbis
terrarum, esparexendo a sona da miña cidade natía por tódolos
recantos da Ecúmena, mora presentemente nunha aldea, en casa rural remozada que foi do meu bisavó Gregorio e –desde que eu acordo– das tías avoas Manoela e Pilar. Cando Yosi empezou os
traballos de rehabilitación desta morada, atopouse con que as novas
fiestras de madeira, encargadas a hábiles carpinteiros, aparecían
furadas como por un berbequí, cunhos buratiños moi feitos. Pensou
que se enfrentaba á proverbial hostilidade dos lugareños contra
calquera forasteiro (especialmente se é guedelludo e músico abouxador), pero era cousa dun peto pillabán, empeñado en entrenar o
peteiro en chamativas madeiras nobres, encantado coa novidade.
A esa casa acudía eu pra comer o caldo coas tías e
escoitarlles relatos de fuxidos; pra durmir a sesta nas táboas do
piso, sen desfacer as camas (altos leitos de ferro nos que caro
custaba empoleirarse); por ver se sentía o trasno que arrastraba
cadeas polo faiado, anque este menda incrédulo lle apuxese o rebumbio a un ratiño co rabo pillado, condenado a levar a rateira
darrastro. Na aira inmediata coñecín o primeiro amor, con once
anos. Naquel mundo, como na arte de Balthus (pintor de lolitas),
o pecado non era impío. Tiña a cor do verao.♦

Ourense

Alcaldes en cuestión
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

Cando xa se anuncia a moción de censura na
Rúa para remover a un alcalde que o foi por
erro, seguen vivos o escándalo de Porqueira
e as insólitas decisións de Manuel Cabezas.
Os escándalos na política municipal centraron a atención estes últimos días na provincia de Ourense.
Dos resultados das eleccións xurdiron algunhas sorpresas que se
alguén trasladase, por exemplo, á
Comunidade de Madrid, terían
provocado xa a apertura dunha investigación por parte da Fiscalía,
que en Ourense segue de vacacións para non perder o costume.
O caso de Porqueira, do que
xa adiantou información ANT a
semana pasada, constatou unha
vez máis o poder de suxestión do
presidente do PP ourensán, Xosé
Luís Baltar. A única concelleira do
PsdeG elixida nos pasados comicios municipais, Susana Vázquez,
rompeu o compromiso de apoiar
ao candidato do BNG, Xosé Manuel Pérez, que quedou a pouco
máis dunha decena de votos da
maioría absoluta. O Partido Popular decidiu apoiala como alcaldesa
e xa ocupa a cadeira de mando.
Segundo denunciaron algúns dos
seus compañeiros de lista, Susana
Vázquez confesou en público ter
recibido do PP ofertas económicas e a promesa dun posto de traballo no Inorde (institución dependente da Deputación). A propia alcaldesa ofreceu tamén un
posto de traballo no concello a un
fillo do número tres da lista socialista a cambio do seu apoio, segundo denunciou el mesmo.
O PSdeG estudia a posibilidade de presentar unha querela ou solicitar a intervención da Fiscalía
Anticorrupción. Todo o contrario
que o Bloque Nacionalista Galego.
O coordinador da Executiva Nacional, Anxo Quintana, dixo que
reserva para casos excepcionais a
xudicialización da vida política,
como se neste caso non houbese

indicios suficientes de delicto,
máis alá do esctritamente político.
Os nacionalistas preferiron organizar unha concentración veciñal o
día 22 pola “recuperación da dignidade” do pobo. Unhas catrocentas
persoas apoiaron a iniciativa, mentres Susana Vázquez os acusaba de
pretender enfrontar aos veciños e
advertindo “que teñan cuidado co
que din”. O PP de Porqueira anunciara días antes que estaba dispostos a defender á alcaldesa “con
sangue, se é preciso”, nunha advertencia digna dun spaghetti western.
En A Rúa, como estaba previsto, os independentes liderados
por Xosé Vicente Solarat presentaron a moción de censura contra
o alcalde do PP, que se aproveitou dun pequeno erro nunha papeleta no segundo apelido do
candidato que apoiaban BNG e
PsdeG, para apropiarse da alcaldía. Segundo Solarat, o episodio
demostra a política do PP, disposto a mandar a calquera prezo.
E no concello da capital o alcalde “galáctico” do PP galego,
Manuel Cabezas, presentou o seu
novo equipo de goberno cunha
novidade que escandalizou a cidadáns e oposición: Cabezas decidiu
aumentar nun cen por cen o número de dedicacións exclusivas,
pasando de catro a oito. Á parte de
non o ter advertido durante a campaña electoral, non se produce
ningún incremento de áreas que
xustifique unha medida que, segundo a oposición, responde á loita interna polo poder e a sucesión,
xa que os rumores de que Manuel
Cabezas non rematará a lexislatura son alimentados desde hai tempo polo propio Xosé Luís Baltar
case tantas veces como desmentidos polo alcalde e o seu entorno.♦

Latexos
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Nun mundo
complexo
X.L. FRANCO GRANDE

N

os propios USA xente
dun certo nivel empeza a se decatar de que
ese país está moi lonxe de entende-lo mundo que pretende
dominar. É máis, pensan que
teñen unha ignorancia moi
grande das complexidades do
mundo do noso tempo. Paréceme que é o caso, entre
outros, de Susan Sontag, conforme asegurou nunhas
recentes declaracións publicadas no dominical de El País.
É o que nos demostra o
caos que estamos vendo no
Iraq, onde, despois de desface-lo país e de desmantela-lo
Estado e os medios de comunicación públicos, e logo da
campaña de desbaazifación,
miles de persoas se foron ó
paro. O propio Bremer pensa
que “máis do 50 por 100 dos
iraquís están hoxe sen emprego”. E nas rúas sucédense
pequenas manifestacións sectoriais –un día os
empregados municipais,
outro os da tele, ó día seguinte os da Academia de
Policía– e o desespero vai a
máis. E cada día máis mortos
nos dous bandos.
O que non impide a ese
mesmo país dicir que non está “disposto a tolerar” que
Irán fabrique armas
nucleares, como vén de
manifestar á BBC John
Bolton, subsecretario de
Estado para control de armas
e seguridade internacional.
Ou sexa, que están dispostos
a invadilo se é necesario.
Pois, como o mesmo Bolton
dixo, “o presidente ten dito
en reiteradas ocasións que todas as opcións están sobre a
mesa”. E o que queira entender que entenda.
Así as cousas, nada ten de
estraño que os USA se vexan
obrigados a pechar embaixadas por motivos de seguridade, como no caso de Kenia.
Empeza a pasarlle en África
e pode que en diante lle pase
por todo o mundo, ou polo
menos nunha boa parte del.
O intento de domina-lo a estadullazos é unha mala política –porque significa a ausencia de toda política. E isto si
que é nota moi grave para a
normal convivencia
internacional, de sempre dominada pola arte de
equilibrar intereses, que niso
consiste a política.
É moi difícil dominar un
mundo do que non se ten unha idea nada clara. E dominalo mal é a peor maneira de facelo, pois as relacións
internacionais está visto que
van indo a peor, como cada
día nos poñen de manifesto
Afganistán e Iraq. E a cobiza
de dominalo sen a axuda e
cooperación dos demais
países xa se ve que vai sendo
un soño e non unha realidade.
Unha das máis tristes realidades do noso tempo.♦

O PSOE pídelle a Fraga que cese o conselleiro de Presidencia

Os nacionalistas denuncian por calumnias
a Xaime Pita
P.B.
O BNG anunciou no Parlamento
que vai presentar unha denuncia
por calumnias contra Xaime Pita por unhas declaracións efectuadas á TVG o 14 de xuño nas
que atribuía feitos delitivos a
oposición. Á espera de que se
pronuncie Fraga, o PSOE tamén
anunciou que pedirá o seu cese.
“Penso que rachamos coa pretensión que tiñan os grupos da
oposición de que houbera un
voto de castigo ao PP, e que o
pretenderon, ademais, dunha
forma totalmente distinta ao que
é o sistema democrático, co sistema da pancarta, da manifestación, da agresión, incluso, como
pasou, poñéndolle bombas ás
sés do Partido Popular”. Esta é a
declaración literal que Pita fixo
a TVG o día da constitución dos
concellos galegos e pola que o
BNG decidiu denuncialo diante
da xustiza.
Durante o pleno do mércores
25 de xuño, o portavoz do BNG,
Alfredo Suárez Canal advertiulle
a Pita que se non rectificaba publicamente –no mesmo informativo que deu a nova e no mesmo
horario, de máxima audiencia–
as súas acusacións, a formación
nacionalista presentaría contra el
unha denuncia por calumnias. O
Conselleiro de Presidencia, Xaime Pita, que compareceu a petición dos dous grupos, dixo que
se malinterpretaran as súas palabras, que el non responsabilizaba
ao PSOE e ao BNG de pór as
bombas pero volveu acusalos de
alentar, propiciar e incluso participar nas agresións ao PP.
Pero os grupos da oposición
–que en máis dunha ocasión xa
teñen lamentado os excesos verbais do conselleiro– consideran
que este non é un problema de
interpretación, porque a “frase
non ofrece ningunha dúbida”, e
confirmaron que seguirán adiante coas medidas anunciadas.
Desde o PSOE “á espera de que

Xaime Pita, conselleiro da Presidencia.

se pronuncie Fraga e que o desautorice” anuncian unha proposición non de lei pedindo o seu

PACO VILABARROS

cese. Durante o debate, o presidente do Parlamento, Garcia Leira, negouse a que a Cámara pui-

dera escoitar as cintas coa a gravación que presentaban como
proba o BNG e o PSOE.♦

PP e PSOE néganse a solicitar
as competencias en seguridade marítima
Solicitar para Galiza as competencias en seguridade marítima
e loita contra a contaminación
no mar e poder artellar un modelo de salvamento que se adecúe as necesidades galegas.
Este era o obxectivo da Proposición de Lei que defendeu o
BNG no Parlamento o mércores 25 de xuño e que non prosperou polo voto en contra do
PP e do PSOE.

Durante a defensa da iniciativa o deputado Bieito Lobeira
suliñou que o modelo imposto
dende o Ministerio de Fomento
non está pensado para atender as
características do litoral galego,
–1.200 quilómetros de costa, 19
rías e 127 portos–, un litoral polo que transitan, lembrou, 45.00
buques anuais, 13.000 con
mercadorías perigosas, e que
ten o nível de siniestralidade

marítimma máis alto de Europa.
Lobeira que se referiu a
“elocuencia” con que isto se puxo de manifesto durante a crise
do Prestige tamén denunciou o
trato discriminatorio que se lle
adica a Galiza nos Plan de Salvamento que elabora o Goberno
central. Pola contra tanto o PP
como o PSOE defenderon que
as competencias continúen en
mans do Goberno central.♦

O BNG abrirá o seu proceso asembleario o 12 de xullo
A.N.T.
A Executiva do BNG aprobará o
vindeiro sábado o marco, os documentos e os prazos da súa Asemblea Nacional a celebrar, posibelmente, a comezos de novembro.
Este documento será aprobado
polo Consello Nacional na súa
reunión do 12 de xullo, poñendo a
andar así o proceso asambleario.
Desde o BNG afirman que
aínda que o que máis balbordo
mediático está a levantar é a
elección do futuro candidato á
presidencia da Xunta, o máis importante vai ser a discusión das
lineas programáticas polas que
se vai guiar a frente nacionalista
nos próximos tempos. Tanto é
así que poden ser estas as que teñan un papel decisivo á hora de
elexir ao seu cabeceira de cartel.
Desde a dirección nacionalista

insisten en que que o “candidato
non é o grande problema como
aparece cara fora”. Tamén remarcan que o proceso e os tempos foron aprobados na anterior Asemblea Nacional, polo que “non se
trata dun proceso extraordinario e,
menos, dunha crise interna como
se pretende facer ver”. Para a dirección do BNG este proceso vai
ser “plenamente democrático e
aberto, como son sempre as nosas
discusións. Outra cousa é que non
poñamos a rifar nos medios de comunicación como queren algúns”.
Poñen de manifesto no Bloque que “ás nosas asembleas non
só poden acudir e votar todos os
militantes, senón que todos eles
poden optar a cargos, mesmo ao
de presidenciábel”. Para os nacionalistas existe un contraste
entre esta organización eo PP,

“onde designan os cargos a dedo”, ou no PSOE ,”onde os militantes non teñen participación
directa nos congresos”.
As olladas en Beiras
As olladas externas están postas todas en Xosé Manuel Beiras. Tamén moitas das internas. Uns e outros queren saber se o voceiro nacional do BNG ten a intención de
seguir a ser o cabeza de cartel. Beiras sigue afirmando que “é o BNG
quen o debe decidir” e que el está a
“disposición da organización”.
Hai, pola contra, quen pretende que o debate e os nomes
saian xa á rúa. Así, o dirixente de
Esquerda Nacionalista, Alberte
X. Feixoo pensa que Beiras debería mostrar a súa disposición a
presentarse de novo xa antes de

comezar o proceso asembleario.
Camilo Nogueira, pola súa
parte, considera que “calquera que
queira ser candidato debe agardar
a que as bases abran o proceso”.
Nogueira agarda que, logo do
Consello Nacional do 12 de xullo
“a xente actúe en consecuencia e
os candidatos que queiran concurrir dean un paso ao frente”. Nogueira ten manifestado que, neste
proceso, el podería ser un dos posíbeis candidatos. Todo vai depender de como sexa o proceso,
que Nogueira postula como “totalmente aberto” e da decisión que
tome Xosé Manuel Beiras.
Pero todos ollan cara a UPG
que garda silencio máis preocupada de definir as lineas programáticas e ideolóxicas antes que
de escoller as persoas, como sempre foi a divisa desa formación.♦

Mofa
pública
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Acordo para que os socialistas entren no goberno de Pontevedra

Pechados os pactos
nos concellos presididos polo BNG
A.N.T.
Nacionalistas e socialistas asinarán o venres o acordo de goberno en Pontevedra. A concreción
dos pactos avanza, pero a distinto ritmo. Nos concellos de alcaldía do BNG os acordos están
practicamente pechados. Máis
problemas existen en certos concellos con alcaldes socialistas.
Pontevedra semellaba ser un dos
concelos máis difíciles para que
nacionalistas e socialistas concretasen un pacto de goberno. Pero xa chegaron a un acordo. Nin
a exitosa experiencia dun goberno nacionalista en solitario a pasada lexislatura, nin as pretensións dos socialistas que, mesmo
na campaña electoral afirmaban
que non pactarían co BNG, supuxeron un atranco insalvábel.
Os nacionalistas non querían
asinar este acordo sen que existise unha reciprocidade socialista
en Compostela. Pero finalmente
decidiron dar un paso adiante.
Agora queda a capital galega para que se cumpran os pactos asinados entre ambas direccións.
De momento non existe acordo.
Desde o BNG demandan dos
socialistas “reciprocidade” á hora de constituír os gobernos e repartir responsabilidades. Pero
non só en Compostela. Os máis
“pragmáticos” no BNG consideran que no PSdG-PSOE son “uns

Miguel Lores, alcalde de Pontevedra.

duros negociadores”. Para outros
os calificativos son máis acedos.
Van desde aqueles que consideran que “nos están tomando o
pelo”, aos que pensan que “chupamos o dedo ou somos parbos”.
Á hora de negociar está presente sempre como sacarlle máis
partido político a esa alianza
dentro de catro anos. Pero, desde
o BNG seguen afirmando que
“máis alá das palabras a disposición ao entendemento de uns e
outros está perfectamente clara.
Mentres que nos concellos con
alcalde do BNG os pactos están
practicamente pechados, existen
problemas naqueles municipios
onde o alcalde é socialista”.
Non é só Compostela, onde,
máis tarde ou máis cedo deberán

chegar a un entendimento. Tamén en Vilagarcía, onde as conversas aínda non avanzaron minimamente.
Nos concellos con
alcaldía do BNG tan
só Pontecesures e
Bueu non está pechado o acordo. No concello ullán porque o
PSdG-PSOE non ten
apuro en entrar no goberno por medo a desaparecer na próxima
lexislatura, afirman
no BNG. En Bueu os
P.VILABARROS
problemas entre os
socialistas tamén dificulta un
acordo. Pero, en ambos concellos
os pactos non dependen unicamente de nacionalistas e socialistas, senón que hai tamén independentes polo medio que xa se integraron no goberno.
Para os socialistas estanse a
cumprir os acordos asinados e os
problemas forman parte do proceso negociador. Existen concellos, coma o de Cotobade, onde o
BNG, antes de nada, quer discutir o funcionamento, impoñendo,
a súa “estrutura”. Noutros, como
en Vilaboa, Mos ou Cambre a dificuldade está no reparto.

Mais frente a estes “desencon-

tros” momentáneos, coa negociación en mans das distintas localidades, tanto desde o BNG
coma desde o PSdG-PSOE resaltan “importantes acordos”.
Citan entre estes os casos coma o de Ponteareas que, con alcalde socialista, os nacionalsitas
serán os que verdadeiramente leven día a día o concello cos seus
cinco representantes fronte aos
dous dos seus aliados.
Noutro municipio con problemas, O Porriño, onde os socialistas renarteaban entrar no
goberno, tamén houbo xa acordo
para tirar ambos do carro do goberno minoritario.
Noutros concellos nos que o
pacto está consolidado son Moaña
e Carballo. En ambos están os independentes polo medio, pero o equipo de goberno xa está en marcha.
Na Rúa, nacionalistas e socialistas agardan recuperar a alcaldía
mediante unha moción de censura e, en Sarria, o BNG está agardando que Sabela Caldas, a súa
ex-concelleira, renuncie á súa acta de edil. As manifestacións sucédense na vila. Unhas a prol do
equipo de goberno de tres concelleiros sobre 14, e outras en contra. As que censuran a atitude de
Sabela Caldas son moito máis numerosas, non só que as apoiadas
polo PP, senón que reunen a moita máis xente dos que votaron a
nacionalistas e socialistas.♦

carné de militante e a acta de
concelleira, o Bloque Nacionalista Galego emitiu aquela mesma
tarde o seguinte comunicado:
1º) Sabela Caldas, coa sua
actitude, rompeu o acordo suscrito polo BNG e o PSOE a nível
nacional, e avalado polos organismos comarcais e pola Asemblea Local de Sárria, segun o cal
o BNG posibilitaria, co seu voto,
a eleición do cabeza de lista do
PSOE como alcalde. Este acordo
si o cumpriu o outro concelleiro,
Xosé Luís Castro Páramo.
2º) O Bloque Nacionalista Galego demandou-lle a Sabela Caldas a sua imediata dimisión, e a
devolución da acta de concelleira
que os viciños e viciñas nos outorgaron para desenvolver o programa eleitoral do BNG en Sárria.
3º) Sabela Caldas será imediatamente expulsada do Bloque
Nacionalista Galego por este
grave incumprimento dos acordos da organización, e polo tanto
dada de baixa de todos os organismos dos que formaba parte.
4º) O BNG intentará nos vindeiros dias recuperar a vontade manifestada polos viciños e viciñas de
Sárria nas urnas e restarurar a normalidade democrática en Sárria.
Sabela Caldas non pertenece
ao BNG, e polo tanto a nosa organización non forma parte do Go-

verno municipal como ela e o Alcalde de INGA pretenden dar a
entender. É o noso Concelleiro,
Xosé Luís Castro Páramo, quen
defende o noso programa eleitoral
e representa ao BNG e aos seus
votantes no Concello de Sárria.
O BNG seguirá demandando
de Sabela Caldas a devolución
da sua acta de concelleira acadada co traballo colectivo da
Asemblea Local de Sárria e do
conxunto do BNG e que utilizou
para elexir un alcalde contrário
ao acordado nos órgaos do BNG,
dos que ela formaba parte.
O BNG empraza ás distintas
forzas políticas para que casos como o de Sárria (ou Porqueira e
Corcubión, onde o BNG perdeu a
alcaldia polo incumprimento dos
concelleiros eleitos do PSOE)
non se repitan e se garanta o cumprimento da vontade dos viciños e
viciñas manifestada nas urnas.
A solución pasa, a critério do
BNG, por unha reforma da Lexislación para que esta sexa máis democrática, participativa e acaida
ás características e necesidades
do noso País e polo compromiso
de todas as forzas de non dar acollida a persoas que coa sua actitude teñen demostrado non respeitar os mandatos das urnas nen as
decisións das organizacións polas
que se apresentaron”.♦

Acordos importantes

¿Que pasou en Sarria?
Sarria foi un dos lugares onde non
se cumpriu o acordo entre socialistas e nacionalistas. O BNG fixo
pública a súa posición para evitar
confusións na opinión pública:
“As eleicións municipais no
concello de Sárria deixaron como
resultado 3.057 votos e 7 concelleiros para o PSOE, 2.977 votos e 6
concelleiros para o PP, 1.272 votos
e 2 concelleiros para INGA e 1.027
votos e 2 concelleiros para o BNG.
Con estes resultados nengunha forza política conseguiu maioria absoluta, sendo polo tanto necesário
chegar a algun tipo de acordo ou
compromiso para a eleición de alcalde e para a governabilidade do
concello. En todo momento o Bloque Nacionalista Galego apostou
por constituir en Sárria un governo
alternativo ao PP, acordando facilitar a eleición como alcalde do cabeza de lista da candidatura máis
votada, neste caso o PSOE.
Nos dias posteriores ás eleicións, a Asemblea Local do BNG
de Sárria aceitou o convite do
PSOE para estudar a posibilidade
de chegar a un acordo de governo que contemplase a elaboración dun programa para o noso
Concello e o compromiso de desenvolvé-lo ao longo do mandato. Ainda que durante estas conversas se chegou a un princípio
de acordo sobre diversos pontos,

non se asinou nengun documento
escrito, como demandaba o
BNG, porque o PSOE non quixo
facé-lo antes da eleición de alcalde, propoñendo o seu candidato,
Claudio Garrido, que as conversas continuasen o luns.
O prioritário para o BNG á hora de conformar un governo de coalición, era e segue sendo, como
recolle o noso programa para Sárria e o acordo suscrito entre o
BNG e o PSOE a nível nacional,
garantir a democratización real e
efectiva da institución, facilitando
a participación dos viciños e viciñas na xestión municipal, o acceso
en condicións de igualdade aos
postos de traballo, a normalización
do noso idioma en aplicación da
normativa vixente e o seu uso polos membros do Governo, a mellora dos servizos públicos, asi como
a defensa dos distintos sectores
produtivos e económicos de Sárria,
tan ameazados na actualidade.
Diante da sorpresa e asombro
do BNG pola postura adoptada
por Sabela Caldas Maceda no
proceso de eleición de Alcalde,
votando a favor do candidato de
INGA, José Antonio Garcia, convertendo-o en Alcalde ao receber
tamén os votos da sua candidatura e os do PP, e despois dunha
longa conversa con ela, na que a
Asemblea Local lle reclamou o

X.M. SARILLE

H

ai tipos que converten
as teclas do seus computadores en
excavadoras da alma. Son cada vez menos. Hai moito que
desapareceu a adrenalina necesaria para emocionar desde
as páxinas dos xornais, como
dirían os vellos.
A maioría déixase levar
polo correctamente
ordenado desde as
direccións e van perdendo o
olfato até dicir tópicos
insulsos, que repiten ao longo dos anos. Sobre a lingua
ou sobre calquer cousa. Os
de verdade non deben desaparecer nunca das tribunas,
aínda que coloquen a algúns
lectores ao borde do salouco
durante días. Hainos. Son
aqueles que se amarran ao
buldozer rompendo a
pretendida opacidade dos
demais, penetran para adentro e rebuscan onde ninguén
cre que había portas para o
acceso. Teñen o corazón de
cativo por moito que se
arroupen con edredóns de lixa cando dormen. Ou aínda
que non poidan descansar
porque unha melena se lles
atou ao pescozo facendo unha soga.
Non hai moitos bruxos,
escritores ou non, que posúan
poderes para ler no interior,
por iso deberían estar máis
cotizados. Non polo público,
senon polos políticos. E se
eles se prestasen,
activaríanos antes de facer
ningunha lista electoral.
Estes nigromantes de vivos
visitarían cada fichaxe, pasarían por diante de personaxes
tan lamentábeis como Sabela
Caldas, concelleira traidora
de Sarria, e medirían o grao
de lixo que levan aparellado,
emitirían un informe tan sórdido como un expediente e
despois os responsábeis de
turno, tamén chequeados, dirimirían sen máis.
Nen sei se hai que falar
con esta morralla como está a
facer o bon de Suso Méndez.
É certo que se busca unha saída digna, porque o problema
afecta tanto ao BNG como a
toda a cousa pública en Galiza. Seguramente sexa
imprescindíbel, mais tamén é
seguro que todos nos
volvimos demasiado brandos
cos que burlan a vontade dos
cidadáns, sexan da cor que
sexan.
O afán de diálogo para
resolver os problemas é
louvábel. Agora ben, esa actitude non pode servir para que
aos felóns declarados lles
quede aínda descaro para estalicar as patas nas terrazas
dos cafés como se aquí non
pasase nada. Para campar ás
súas anchas polo medio das
vilas facendo dos votos capirotes, evidenciando que a falta de principios e a
indignidade son tan
levadeiras na praza pública
como nas cortes dos
porcos.♦
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Xosé Deiria, alcalde de Boiro (BNG)
‘Levamos moitos anos medrando ao servicio da especulación’
RUBÉN VALVERDE
Foi unha das sorpresas das eleccións tras desbancar do poder
ao empresario conserveiro Xesús Alonso (PP). Xosé Deira gobernará en coalición co PSOE e cos Independentes. Entre os
seus propósitos destacan a potenciación turística da vila, a creación dun plano de ordenación urbana e unha maior vertebración entre os catro municipios que compoñen a comarca.
¿Que suporá para Boiro o relevo de Xesús Alonso á fronte da
alcaldía?
Significa acabar coa hipoteca
que tiñamos nos distintas aldeas de
Boiro, como Cabo de Cruz ou Escarabote. Estas parroquias estaban
esquecidas e tiñan o seu crecemento conxelado. Alonso centrou a súa
xestión no centro de Boiro e esqueceuse do resto. Agora cómpre
crear infraestructuras e servicios
públicos nestes lugares. O noso
principal obxectivo é cubrir esas
necesidades. Sabemos que en catro
anos non imos igualar a situación
do centro e das parroquias, pero
imos facer un esforzo de discriminación dun xeito proporcional.
¿Como planificaron a campaña electoral?
A campaña realmente comezou a planificarse hai catro anos.
Asistín a todas as reunións de veciños que puiden, percorrín as aldeas e falei coa xente para ver os
problemas. Xesús Alonso é unha
persoa cun gran poder económico e social. Dálle emprego a moi-

tas familias e polo tanto sempre
hai unha porcentaxe de votos
comprometida. Na campaña contou con moitos máis recursos
económicos ca nós. Pódese dicir
que a súa foi espectacular.
¿Será fácil o entendemento
nun goberno tripartito?
As tres forzas somos moi coincidentes en canto a análise dos problemas que existen. Os tres apostamos por un crecemento sostíbel da
vila e das aldeas e polo tanto considero que non haberá problemas
para sacar adiante os distintos proxectos que temos cada un.
Boiro pasa por ser unha vila cun potencial turístico importante. ¿Existe algún plano
para a súa potenciación?
É certo que Boiro ten un
atractivo turístico importante,
pero hai moitos aspectos aínda
por explotar. Temos unha enorme extensión de praia. Pero iso
non se contemplou no Plano Xeral de Ordenación Urbana, que
se aprobou hai pouco tempo con
urxencia e en beneficio duns

poucos. Non se planificou a
construcción de espacios de lecer, hoteleiros, etc. Precisamos
dese tipo de infraestructuras se
queremos atraer a máis xente.
¿De que xeito se poderían
atraer os investimentos precisos para desenvolver un proxecto desas características?
Os investimentos teñen que
vir principalmente da Xunta. O

que ocorre é que aquí gobernamos o BNG e o PSOE e en Santiago está o PP. O outro día nunha
reunión da mancomunidade comentáballe esta posibilidade ao
alcalde socialista de Rianxo. El
contestoume que o alcalde da Pobra vai coa boca aberta e lle dan
cartos, mentres que el chorando
non leva máis que migallas. Aquí
cómpre atraer cartos para desen-

volver proxectos como o embarcadoiro deportivo ou a ampliación do peirao de Cabo de Cruz.
Nos últimos anos Boiro medrou de xeito especulativo...
En Boiro consolidouse un
modelo de crecemento no que
impera a construcción anárquica.
Nós queremos que se free a especulación. Queremos un crecemento da vila da máis calidade e
mellor estruturado. A mágoa é
que hai moito aprobado e iniciado que non podemos tirar.
Falou antes da mancomunidade. ¿Como son as relacións cos outros concellos que
a compoñen?
Aínda non tivemos ocasión
de reunirnos para falarmos de
proxectos concretos. A miña pretensión é potenciala. O que ocorre é que contamos con poucos
recursos. Temos que poñernos de
acordo os catro concellos do
Barbanza para ver canto diñeiro
podemos destinar a proxectos
propios e a proxectos comúns.
Un dos aspectos fundamentais
nos que habería que incidir é en
acadar das administracións un
compromiso para mellorar a estrada 550, porque o compromiso
de desdobrar a vía rápida coido
que ten para dez anos. A mellora
desta estrada incrementaría as
relacións dentro da comarca.♦

Alberte Ansede, coordinador comarcal do BNG na Coruña
‘Nestas eleccións acabamos cos mitos de Paco Vázquez e de Moncho es mucho’
R.V.
Foi o responsábel de campaña na
comarca da Coruña. Alberte Ansede logrou que o BNG presentase por primeira vez candidatura en
todos os concellos. Con el á fronte, o Bloque mellorou ademais a
súa representación en Cambre,
Oleiros, Betanzos, Culleredo, Arteixo e Sada. Ademais, acadou representación por primeira vez en
Oza e Cerceda e logrou un deputado provincial necesario para que
a oposición superase ao PP do Goberno desta institución.
¿Satisfeito cos resultados?
A valoración que facemos é
satisfactoria porque tiñamos fixado uns obxectivos e penso que
foron acadados agás un. Pretendiamos ter representación na totalidade do Concellos e faltounos entrar nun. Presentamos listas en todas as localidades e acadamos representación por primeira vez en Oza e Cerceda.
Ademais, acadamos a alcaldía de
Sada, incrementamos representación na capital e imos condicionar catro gobernos municipais. En termos xerais, este éxito
tradúcese nun incremento do
71% no que se refire á representación. Pasamos de ter 21 a 36
concelleiros.
Houbo ademais un gran proceso de renovación e de incorporación de candidatos ás listas...
Na X Asamblea Nacional ti-

ñamos adquiridos dous compromisos. En primeiro lugar a renovación das candidaturas coa incorporación real da muller á vida
política. En segundo lugar, queriamos introducir a mocidade.
Pasamos de ter na comarca a cinco mulleres nos concellos a contar con 15. Isto quere dicir que
representan o 41% dos cargos
institucionais. En canto á mocidade, pasamos de ter un concelleiro novo a ter seis. Gran cantidade de mozos pasaron a compoñer as listas dos concellos e pode
dicirse que contamos cos políticos máis novos da comarca.
¿Levouse a cabo unha planificación específica nesta zona?
Non se fixo nada distinto,
aínda que sempre hai aspectos
específicos. O que acontece é
que na nosa comarca produciuse
un desgaste do PSOE que perdeu
en moitos casos as maiorías absolutas coas que contaba. En parte debeuse tamén a que a mobilización social do Prestige tivo
moita repercusión aquí e o
PSOE, encabezado por Paco
Vázquez, levou a cabo unha política seguidista do Goberno central e da Xunta.
Alcaldía de Sada, dobre de
votos na Coruña, co-goberno
na Deputación... Caeron moitos mitos nestas eleccións
Moitos. Un deles foi ese de
“Moncho es mucho”. Agora a al-

caldía de Sada terá outra forma
de facer política. Especialmente
se temos en conta que Sada aínda estaba gobernada con moitas
reminiscencias do franquismo.
Demostramos que Paco Vázquez
non é un alcalde imbatíbel e que
o BNG se coloca na Coruña como unha alternativa de goberno.
En canto á Deputación, esta mo-

dificou o seu signo gracias ao
deputado provincial que o BNG
sacou na comarca.
¿Que suporá para a comarca da Coruña o cambio de
goberno?
Pensamos que ata agora se fixo unha política clientelar e localista. Nós apostamos por un
modelo comarcal. Tanto o PP co-

ma o PSOE teñen unha visión local e Estatal, mentres que nós temos unha perspectiva comarcal e
nacional. Pensamos que cómpre
mellorar o transporte público, a
rede viaria, o servicio de recollida e tratamento dos residuos sólidos. Apostamos pola constitución dunha área metropolitana,
seguindo o modelo de Vigo.
¿A nova situación municipal
equipara a comarca da Coruña
con outras comarcas galegas?
Tiñamos un certo atraso con
respecto a outras. Agora queremos seguir unha política onde
aprendamos dos erros cometidos
noutros lugares, para que non se
produza unha baixada e sigamos
crecendo. Especialmente naqueles
concellos onde temos unha participación minoritaria no goberno.
Temos cometido erros por falta de
experiencia que agardemos non se
volvan dar. Apostamos por unhas
bases comúns de goberno en toda
a comarca, como si se tratase dunha marca de identidade. Por iso
pensamos en entrar nos distintos
gobernos municipais xestionando
as mesmas áreas.
¿Cales?
Pensamos que Mocidade,
Deportes e Turismo son as máis
axeitadas porque entendemos
que son as que nos posibilitan ter
unha maior presencia na rúa e
polo tanto manter un maior contacto coa xente.♦
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‘Nos comités de científicos, practicouse unha purga ideolóxica brutal’, M.A. Murado

Expertos en mareas negras reclaman en Carnota
un modelo de actuación independente dos Gobernos
A.N.T.
“A necesidade de establecer un mecanismo independente do Goberno para afrontar situacións similares a do Prestige” foi unha
das conclusións das Xornadas celebradas en Lira, para analizar
os aspectos sociais e económicos do desastre. Os expertos fixeron
fincapé na dificultade de establecer unha correlación entre o vertido e o descenso das capturas, mentres os representantes das
confrarías solicitan á Administración que non se abra a veda.
Os pasados días 20, 21 e 22 de xuño celebráronse en Lira, no concello de Carnota, as IV Xornadas Internacionais de Cultura Tradicional, baixo o título Efecto Prestige.
O mar da vida e os seus ámbitos,
nas que profesores de educación
ambiental, expertos nos efectos
das mareas negras do Erika, Exxon Valdez, Mar Exeo e o Prestige, representantes do sector pesqueiro e membros de grupos ecoloxistas repasaron os aspectos sociais e económicos derivados do
afundimento do petroleiro o pasado día 13 de novembro.
Organizadas conxuntamente
pola Asociación Cultural Canle de
Lira, o consello de Cultura Galego
e a Confraría de Pescadores de Lira
contou ademais coa participación
da profesora de Economía Aplica-

da da USC, Carme García Negro,
quen sinalou que era excesivamente simplificador avaliar os danos
causados polo Prestige sobre o sector do mar. Sinalou ademais que
existen poboacións do interior, como Vila de Cruces, que están a traballar no equipamento para barcos
bateeiros e que se van ver afectados. E engadiu que a pesar de que
as consecuencias económicas do
desastre non serán percibidas con
claridade ata dentro de dez anos,
cando menos haberá cincuenta e
seis sectores que se van ver prexudicados pola caída de movemento
económico no sector mariñeiro.
“Veñen anos de vacas fracas.
Vanse reducir os recrutamentos e
probabelmente haxa cambios nos
ciclos reproductivos” sinalou o
catedrático de Bioloxía Animal

da USC, Xosé Mora, ao abordar
as consecuencia do sinistro sobre
a fauna mariña. Sen embargo, o
experto canadense que analizou
os efectos provocados polo Exxon Valdez, Jeffrey W. Short indicou que “cientificamente é moi
difícil probar a relación directa
entre os vertidos de fuel e o descenso das capturas porque non
existen moitos datos, nin moitos
estudios que abalen esta tese”.
Ambos poñentes, mailo investigador do Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo, Miguel Anxo Murado coincidiron
en definir todo o proceso de labores de limpeza como “un desastre
organizativo total”. “Non se seguiu ningún protocolo para a retirada de fuel da costa, ao contrario do que pode suceder en países
como nos EE UU ou Canadá”,
apuntou Miguel Anxo Murado e
engadiu que se “abriron pistas
para as tarefas de limpeza que
poden ter un impacto ambiental
moito maior que unha tonelada
de fuel nunha cala determinada”.
Con respecto a actuación do
goberno distanciando o barco da

costa e evitando introducir o Prestige nun porto de refuxio no que
se trasladase o fuel, os expertos en
anteriores mareas mostráronse
moi críticos e coincidiron na necesidade de crear un modelo de
actuación distante dos órganos
políticos para situacións similares
vividas hai sete meses. “A decisión de mover o petroleiro –sinalou Xosé Mora- non debe estar en
mans da política, porque existen
moitos intereses nesgados e, ás
veces, os alcaldes teñen demasiado peso”. “Os estudios do comité
de expertos creado polo goberno
para asesoralo, fixéronse sempre a
posteriori das decisións tomadas
polos gobernantes”, engadiu Xosé
Mora. “Para a selección dos expertos destes comités practicouse
unha purga ideolóxica, unha selección política bruta, que non se
vía dende os tempos de Franco”,
apuntou Miguel Anxo Murado.
Pola súa parte os representantes
das confrarías presentes nas xornadas solicitaron á Xunta cautela á
hora de abrir a veda na Costa da
Morte ao tempo que pediron que a
súa opinión sexa tida en conta na

toma de medidas administrativas.
Medalla alternativa
para os voluntarios
Os representantes das confrarías
de Corme, Lira, Cangas, A Proba
e Muxía que participaron nas IV
Xornadas Internacionais de Cultura Tradicional celebradas o fin
de semana pasado acordaron poñer en marcha a creación dunha
medalla para homenaxear aos
centos de voluntarios que participaron nos labores de limpeza da
costa galega dende o afundimento do Prestige. As distincións preséntanse como resposta ás recentes concesións das Medallas de
Ouro de Galicia ao ministro de
Fomento, Francisco Álvarez
Cascos e a vicepresidenta da Comisión Europea e comisaria de
Relacións co Parlamento, Loyola
de Palacio. Para os responsábeis
das confrarías preséntase como
unha acción importante que as
xentes do mar lle ofrezan un recoñecemento aos voluntarios, para acabar ademais cos “agravios
comparativos recentes”.♦

A cantidade podería ser maior pero non hai redes para cuantificala

O Instituto de Oceanografía estima que existen 347,3
toneladas de fuel no litoral galego
RUBÉN VALVERDE
Non toda a costa é praia. O Instituto Español de Oceanografía
presentou un novo estudio, dirixido por Francisco Sánchez, no
que conclúe que “o fondo da plataforma de Galicia ten presencia
de fuel en todos os seus estratos”. A investigación determina
que as maiores concentracións
localízanse entre a zona comprendida entre o Miño e Fisterra
e volve alertar contra a apertura
da pesca. Especialmente a levada
a cabo mediante o arrastre.
O estudio analiza a “presencia e cuantificación de fuel no
fondo da plataforma de Galicia
e mar Cantábrico”. Os fondos
entre 120 e 200 metros son os
máis afectados. Neste estudio
localizáronse 347,3 toneladas
de fuel en estado puro, unha cifra inferior ás 526,3 contabilizadas no mes de xaneiro, “debido
probablemente a que o fuel está
sendo cuberto polos procesos
naturais de acumulación de sedimentos”. Tamén se debe a que
esta cifra é unha sorte de media
achada entre o fuel localizado
en todo o litoral galego. Sen
embargo, entre as conclusións
do informe, Sánchez advirte que
este dato pode estar distorsionado e que a cantidade sexa superior porque “o fuel tende a desprazarse e acumularse na costa

norte de Galicia por mor das correntes”.
“A maior densidade de fuel
foi atopada entre as perpendiculares da boca da Ría de Muros e
a de Cabo Vilán”. O estudio tamén afirma que nas Rías Baixas
a presencia de fuel na plataforma
é escasa. Tamén, que “preto da
costa as cantidades de fuel localizadas foron inferiores ás atopadas lonxe da costa, incluso nas
áreas máis afectadas polas mareas negras, como Camelle, Muxía
ou Carnota”.
O informe alerta de que “en
Galicia obsérvase un desprazamento cara o norte da presencia
de fuel sedimentado, en consonancia coa corrente dominante
durante a época invernal (poleward current) que ten gran importancia sobre a dinámica de
transporte na zoa. Isto suxire unha indicación non demasiado estabilizada en canto a súa distribución”. Neste sentido, Francisco Sánchez indica que lonxe de
disolverse, o fuel desprázase en
función das mareas co cal o risco
para a pesca é notábel. “A presencia de manchas de entre 100 e
300 metros, confirmada polas fotografías fronte á Costa da Morte realizadas co soporte da fotogrametría, implica a existencia
de importantes correntes de fondo que poden estar afectando aos

Tamaño e fasquía do fuel sedimentado nos fondos da plataforma acesíbel ao bou de vara.

sedimentos non consolidados,
como é o caso do fuel”.
O estudio advirte das consi-

deracións que se están facendo
sobre a limpeza dos fondos. Segundo Sánchez, non se pode fa-

Estimación de fuel sedimentado
por estratos e zonas expresado en toneladas
Estrato

Miño
Fisterra

Fisterra
Estaca

Estaca
Peñas

Peñas
Ajo

Ajo
Total
Bidasoa Estrato

71-120m
121-200m
201-500m

0,0
120,6
55,8

8,4
85,0
14,0

0,0
0,0
0,0

2,1
26,0
3,9

2,1
20,0
0,4

12,6
260,6
74,1

Total sector

176,4

107,4

0,0

32,0

31,5

347,3

lar de fondos limpos só porque
as fotos por satélite non as recollan. “É probábel que as galletas
de hidrocarburo se atopen nalgúns casos semisoterradas polos
sedimentos, facendo que o bou aparello que traballa soterrado
ata dez centímentros no sustrato
e filtra grandes cantidades de sedimentos- sexa máis eficiente na
súa cuantificación”, aconsella o
científico.
O fuel do fondo aparece en
estado puro, unha vez localizado. Isto faría máis sinxela a súa
limpeza e recollida. “Sorprende
a escasa presencia de materiais
sedimentados adheridos ao
fuel”. O motivo, segundo Sánchez, débese á temperatura á que
está sometido o chapapote e que
abala entre os 12,5-13,5ºC.
Na presente investigación,
levada a cabo dende os barcos
Cornide Saavedra e Vizconde de
Eza, determinouse que “o fuel
sedimentado apareceu formando
pequenas aglomeracións con tamaños entre os 2 e os 20 centímetros de diámetro. Non podemos determinar se existen partículas de tamaños inferiores a 10
mm, debido á luz de rede dos
mostreadores utilizados”. Segundo Sánchez, isto indica que
“poden existir concentracións
superiores ás cantidades presentadas neste informe”.♦
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Medio Ambiente recoñece que non
pode combater as manchas no mar

Chega novo fuel a
toda a costa galega
RUBÉN VALVERDE
Trinta areais galegos sofren a
chegada de novo fuel segundo o
Ministerio de Medio Ambiente.
En concreto trátase de “galletas” dispersas que “son moi difíciles de combater na mar”, segundo unha responsábel da Comisión de Seguemento para os
Asuntos do Prestige.
No total do Estado víronse
afectadas 48 praias. En Galicia os
areais aos que chegou chapapote
distribuíronse segundo o Ministerio na costa lucense (20) e coruñesa (9). Sen embargo, este periódico puido constatar como no
litoral pontevedrés tamén se produciu a chegada de novas manchas de fuel. As illas atlánticas e
algúns areais do Morrazo foron
puntos onde os bañistas compartiron espacio co chapapote.
O Ministerio de Medio Am-

biente insiste en explicar que o
fuel non procede directamente do
Prestige, senón que se trata de
“galletas” procedentes da segunda
marea negra que se estendeu polo
Cantábrico. Ademais, sinalan que
“o tamaño e densidade é tan insignificante que chegan pola mañá á
costa e desaparecen pola tarde”.
Dato que non comparten os bañistas, como un de Nerga que sinala
que “coa mar de fondo están chegando a diario galletas. Cando sobe a marea semella que desaparecen pero en canto baixa, compróbase que seguen alí. Cando te bañas saes cos pes lixosos”.
As praias máis afectadas polo fuel son a de Razo en Carballo; Barrañán en Arteixo; Barro
do Medio en Ponteceso; Sorizo
e Moreiras en Arteixo; Prado,
Grexal e Rosela en Valdoviño; e
a praia do Rastro en Fisterra.♦

Galletas recollidas na praia de Barra, en Cangas.

PACO VILABARROS

Competencia ou incompetencia no asunto do Prestige
ALBA NOGUEIRA LÓPEZ
Desde o inicio do proceso penal pola catástrofe ecolóxica
causada polo Prestige, na que están imputados o Delegado
do Goberno en Galicia, o, naquel momento,Capitán Marítimo da Coruña e o Director Xeral da Marina Mercante,
ademais do capitán do buque sinestrado, veñen sucedéndose informacións facilitadas polo Ministerio de Fomento
e a Avogacía do Estado negando con rotundidade a participación e/ou competencia dos dous primeiros na toma de
decisións que poideron contribuír a agravar a magnitude
do desastre. Chegouse, asi, a solicitar o sobresemento da
causa para estes dous imputados. Esta petición foi atinadamente rexeitada polo Xulgado de Corcubión encargado da
instrución, se ben por motivos puramente formais debido
ao estado aínda moi inicial da investigación que impide
unha decisión sobre o fondo do asunto. Por este motivo,
pode ser oportuno contrastar a normativa vixente co sucedido para apreciar se, efectivamente, ambos os dous imputados poden ser considerados incompetentes.
Pois ben, arguméntase na defensa do Delegado do
Goberno que a súa misión consistiu exclusivamente en
coordenar ás Administracións implicadas e en ser o voceiro ante os medios de comunicación das decisións tomadas en solitario polo Director Xeral da Marina Mercante, negando calquera outra competencia na materia.
A Lei de Réxime xurídico das Administracións públicas
establece que a competencia dos órganos administrativos é
irrenunciábel. Neste sentido, o Plan Nacional de Continxencias por Contaminación, norma que fixa os procedementos e órganos competentes nese tipo de emerxencias,
establece con claridade a constitución dun Organismo Rector, formado polo Delegado do Goberno na Comunidade
Autónoma e integrado polos outros dous imputados da Administración, ao que corresponde colexiadamente a alta dirección das operacións. Ademáis, fixa como un cometido
específico e suplementario do Organismo Rector a relación
cos medios de comunicación. Cometido que non exime a
ningún dos seus integrantes do labor de dirección e toma de
decisións para o que, en definitiva, se constitúe o Organismo rector. Boa proba da toma de decisións colexiadas é
que asi o admiten os imputados nas súas declaracións voluntarias ante o xuiz nos primeiros momentos da crise.
Mostran tamén un descoñecemento evidente da normativa reguladora das funcións dos Delegados do Goberno as
alegacións da Avogacía do Estado que negan calquera competencia sobre as materias afectadas polo sinistro. Os Delegados do Goberno son órganos directivos da Administra-

ción, con rango de Subsecretarios de Estado, que teñen bai- funcións do cargo, as competencias do Capitán Marítimo
xo a súa dirección unha serie de servizos ministeriais no te- da Coruña. Sen ir máis lonxe, a Lei de Portos atribúelle
rritorio autonómico entre os que se atopan os de Fomento o control das maniobras dos buques; as decisións relati(salvamento marítimo), Pesca e Protección Civil. Ou ben o vas á loita contra a contaminación e a seguridade marítiDelegado do Goberno descoñece as súas funcións, ou ben ma; funcións ás que o Real Decreto 1246/1995 lles engaomite o seu exercicio. Máis aínda, intentar agochar a súa de o seguimento e control dos verquidos contaminantes
responsabilidade na toma de decisións co argumento de que procedentes de buques. A irrenunciabilidade destas comestas eran tomadas en solitario polo Director Xeral da Ma- petencias legalmente atribuidas confirma a súa obriga de
riña Mercante é esquecer que o máis elemental principio de participar na xestión do sinistro.
A inconsistencia dos argumentos negando a compexerarquía sitúa ao Delegado do Goberno no cumio da pirátencia deses dous imputados
mide administrativa encargada
leva á Avogacía do Estado a
da xestión da catástrofe.
complementar a súa defensa
Argumenta tamén a Avomáis elemental principio de
coa existencia dunha pretengacia do Estado que as funxerarquía
sitúa
ao
Delegado
do
dida prohibición legal para
cións do Delegado do Gobertomar decisións como a introno se limitan á coordenación
Goberno no cumio da pirámide
dución do buque no porto da
das distintas Administracións
públicas implicadas. A cues- administrativa encargada da xestión Coruña. Para iso, intentan, de
forma rechamante, ampararse
tión é que esa competencia de
da catástrofe”
nunha Instrución cun ínfimo
coordenación en modo algún
rango normativo, preconstitupode ser minimizada xa que é
cional e de dubidosa vixencia
ben sabido que a coordenapor estar referida a un órgano
ción leva aparellada unha certa capacidade de dirección por parte do órgano coordena- –a Mariña de Guerra– hoxe sen competencias na materia,
dor tal e como recoñeceu o propio Tribunal Constitucio- que conten unha prohibición de entrada en porto. Ignonal na súa Sentencia sobre a Lei de Portos (STC 40/1998): ran, en cambio, normas vixentes –adoptadas en cumpri“La dimensión que pueden adquirir algunos siniestros en mento de obrigas internacionais, transposición de normas
el mar y la exigencia de una intervención inmediata de to- comunitarias e de maior rango xerárquico– como o Real
do tipo de recursos y medios dependientes de diversas en- Decreto 768/1999, de 7 de maio, para o control do cumtidades justifica la intervención del Estado al objeto de ga- primento da normativa internacional sobre seguridade
rantizar, como acaba de indicarse, una dirección y organi- marítima, prevención da contaminación e condicións de
zación unitarias”. Resulta, por tanto, inaceptábel que o vida e traballo nos buques extranxeiros que utilicen porDelegado de Goberno en Galicia negue as súas compe- tos ou instalacións situadas en augas xurisdicionais espatencias, tanto pola súa posición xerárquica –rango de Sub- ñolas, que permite en casos de forza maior, e para misecretario, consideración de órgano directivo e máximo nimizar a contaminación, a entrada en porto.
En definitiva, o proceso que se segue en Corcubión
representante da Administración do Estado en Galicia–,
como polas competencias directivas específicas en mate- debe mostrar se existiron informes técnicos que ampararia de salvamento marítimo e protección civil, como po- ran as decisións tomadas e se seguiron as pautas de aclas súas atribucións en materia de coordenación das dis- tuación establecidas para protexer na medida do posible
tintas Administracións públicas que, necesariamente, leva as nosas costas. O que non parece discutíbel é a compeaparellada unha capacidade de dirección. Competencias tencia, nin o amparo legal que tiñan todos os imputados
todas elas, como se mencionou, irrenunciábeis polo que para adoptar calquera decisión necesaria para reducir o
resulta dunha absoluta frivolidade pretender reducir a súa impacto do verquido.♦
intervención na xestión da catástrofe á dun mero “xornalista” ao servizo da Administración.
ALBA NOGUEIRA LÓPEZ é Profesora de Dereito Administrativo
da Universidade de Santiago de Compostela
Tamén semellan evidentes, pola propia natureza e

O

¡Que vivan
os nosos
artistas!
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SUSO DE TORO

O

s artistas teñen
sempre sona cativa;
os peores, os da
farándula. Os escritores son
obxectivamente os máis
tolos, é evidente, pois a
materia prima coa que traballan é o mundo das turbulencias individuais e sociais,
amasan nas emocións. A cousa non ten moita volta: quen
pode escribir desde a mente
dun tolo ou un criminal é
porque ten dentro un tolo e
máis un criminal.
Porén, teñen un modo de
adquirir carta de cordura ante a
sociedade, respectabilidade.
Trátase de facer así como quen
que non estás louco, ou sexa
que non es realmente un artista
verdadeiro, ou sexa que ti es
realmente un señor formal, (a
autoridade literaria é un
“señor”, a autoridade tamén é
patriarcal no mundo das
letras), o que pasa é que dáste
a alegría de andar no asunto
ese das letras. Trátase de gañar
respectabilidade académica ou
institucional dalgún tipo, de falar coa “autoridade” que se deriva diso. E non facemos mal
de todo, pois se chegan a saber
o tolos que estamos metíannos
presos anticipadamente.
Quen non pode agocharse
tras o pano da respectabilidade son os irmáns que traballan
sobre as táboas, éses teñen
que exporse á máxima violencia, ao ridículo; teñen de
rachar o veo do pudor, do noso pudor. Son impúdicos. O
que os escritores facemos encarapuchados e ás agachadas
eles logo repíteno en público,
sobre as táboas. Son os máis
expostos, os máis valentes.
Desa xente das táboas, tanto do teatro como da música,
son algúns dos que máis nos
deron a todos cando nos
vimos precisados, entre esa
xente están moitos dos que
partiron os fociños contra un
goberno e o seu chapapote. Os
máis deses artistas non saben
enfiar ben unha conferencia
dunha hora, moitos non
pararon a escribir ensaios literarios ou estudos sobre a súa
arte, non teñen oposición nin
título ningún máis que a súa
memoria de ter pasado por este ou aquel cenario, unha serie
de públicos sucesivos que se
van confundindo no tempo, ás
veces palmas e ás veces
apupos... Disgustos e risos.
Non falo xa da valentía, pero
que lucidez non tiveron xa
desde os primeiros días cando
constitúen a “Burla Negra”.
Nos últimos meses temos
vivido unha revoltura
tremenda e tamén fecunda, e
eses artistas das táboas
adquiriron un novo tipo de
autoridade que a sociedade
galega ten de recoñecer e
agradecer, autoridade moral.
En adiante, cando falen,
pediremos para eles a
atención que merecen. ♦

PACO VILABARROS

Segundo un Estudio das Universidades da Coruña e Santiago

O 82,76% dos galegos responsabilizan
o Goberno central e a Xunta da catástrofe
RUBÉN VALVERDE
“O goberno do Estado é o principal causante da catástrofe
do Prestige, segundo o 55,48% dos galegos. O 27,28% considera que a responsabilidade recae na Xunta”. Esta é unha
das conclusións ás que chega unha investigación sobre “o
impacto social do Prestige”, feita polo grupo de Investigación Persona-Ambiente das Universidades de Coruña e Santiago de Compostela. O informe final foi presentado na Universidade París V polos profesores Ricardo García Mira e
Euloxio Real Deus, responsábeis do grupo de investigación.
As repercusións da catástrofe foron moi importantes para o conxunto do país. Segundo a investigación, o 46% da poboación
declaraba que este accidente lle
afectou moito. Un 37% dicía
que lle afectou bastante. “Galicia en xeral” co 62,08% e o
“ecosistema” co 42,1%, foron as
categorías sinaladas polos entrevistados en relación con quen
consideraban máis afectados polo accidente e con quen debería
ser o maior compensado.
Os galegos consideran que
as causas do accidentes foron
maioritariamente políticas, cun
57,9%. O 44,46% pensan que
foron causas tecnolóxicas, mentres que un 22,74% opinan que
as consecuencias do accidente
tiveron unha causa natutal.
O estudio chega á conclusión
de que os galegos suspenden o
goberno na resposta dada á catástrofe e tamén na xestión da
crise. Fronte á mala valoración
que acadan o Goberno central e a
Xunta, os voluntarios e as persoas do mar acadan unha excelente

cualificación. Sitúanse por riba
do aprobado, nun punto medio,
os veciños, empresas locais, goberno local e ecoloxistas.
A maioría dos cidadáns considera que a situación tardará
máis de cinco anos en volver á
normalidade. Só o 10% pensa
que Galicia se recuperará en menos dun ano e menos dun 2%
pensa que a situación xa volveu á
normalidade. Un tercio dos entrevistados declarou ter participado
nalgunha actividade relacionada
coa catástrofe. Destes, o 64,96%
declarou ter participado en manifestacións de protesta. O 52,46%
estivo como voluntario en actividades de colaboración e limpeza.
O 8,71% uniuse a outras organizacións para colaborar.
Impacto na saúde
A saúde dos galegos foi outro
dos temas estudiados. Segundo
o informe, o 30% dos cidadáns
sufriu problemas relacionados
coa respiración, alerxias, alteracións cutáneas ou temor a can-

cros. Sen embargo, case a totalidade dos enquisados -un
96,8%- recoñecen que non acudiron ao médico. Iso si, o
26,5% declara que deixou de
facer algunha actividade cotiá
por mor das afeccións relacionadas coa saúde.
“Contrariamente a outras
épocas do século, a poboación
manifestou claramente o seu
desexo de non emigrar fóra de
Galicia e facer fronte ao problema”, sinala no último punto das
conclusións este estudio. Segundo os profesores García Mira e Real Deus, o estudio amosa
que se “produciu unha fractura
social, unha percepción de desconfianza e unha falta de credibilidade institucional”.
Credibilidade dos medios
Os galegos consideran que os
medios públicos fixeron unha
cobertura informativa da catástrofe carente de credibilidade. A
gran maioría da poboación relacionou a información institucional coa información das canles
públicas. Nin os políticos estatais, nin os políticos da Xunta,
nin a TVG, nin TVE chegaron a
acadar o cualificativo de “pouca
credibilidade”, quedando máis
próximas de ningunha.
Os mecanismos de información mellor valorados foron os
amigos e familiares, os representantes das confrarías e a can-

le de televisión Tele 5. As radios
privadas e os periódicos locais
reciben tamén o aprobado. “Os
medios que se afastaron con claridade do control e das presións
do Goberno e proporcionaron
noticias e imaxes bastante reais
foron os máis seguidos. Comparados coa escasa información
proporcionada polas canles públicas de TV ou a prensa baixo o
control do Goberno, que tratou
o tema como un asunto corrente
de menos importancia”, afirman
os autores do estudio.
O 78,77% dos enquisados seguiu o accidente pola televisión,
o 58,8 fíxoo pola prensa escrita,
o 32,82% pola radio e o restante
por outros medios como amigos,
confrarías ou voluntarios. Entre
os periódicos locais, o máis lido
foi La Voz de Galicia (80%), seguido de La Opinión de A Coruña (menos do 10%). En canto á
televisión, a máis seguida foi a
canle Tele 5 (73%), TVG (14%),
TVE1 (8%), Antena 3 (menos do
5%) e TVE2 (menos do 1%).
O estudio contemplaba tamén elementos electorais e amosaba unha caída do PP. “Por este
motivo e polas implicacións políticas antes comentadas, a propia Universidade da Coruña negou nun principio que o estudio
dependese desta institución”, declara o profesor Ricardo García.
“Habería que preguntarlle quen
nos paga e quen sufraga o grupo
de investigación”, engade.♦
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O Congreso insta o Goberno a que negocie
coa Xunta as transferencias pendentes
A.N.T.
O Congreso dos deputados
aprobou o martes 24 de xuño,
a iniciativa do BNG, emprazar
ao Goberno español a que estude as demandas da Xunta sobre as competencias pendentes
de transferencia a Galiza. Tamén se acordou que coa maior
brevidade posíbel se reúna a
Comisión Bilateral de Cooperación entre a Administración
Xeral do Estado e a Comunidade Autónoma de Galiza.
O acordo foi resultado dunha
emenda transacional pactada entre o BNG e o PP á moción orixinaria que os nacionalistas galegos
apresentaron á Cámara en relación ao desenvolvimento do Estatuto de Autonomia de Galiza.
“Con esta moción tratamos de
mover as augas estancadas na direción do que a maioria social de
Galiza demanda: máis poder político para o noso país”, afirmou
Francisco Rodríguez (BNG). Para o portavoz do BNG, o insuficiente desenvolvemento competencial do Estatuto de Autonomía
–moi lonxe do seu máximo potencial– ten a ver coa “manifesta
falta de vontade política” quer da
Xunta de Galiza para defender os
seus direitos quer dun Goberno
central “que está claramente puxando pola recentralización de
competencias a favor do Estado”.
Segundo dixo Rodríguez esta
“teima recentralizadora” vese
mesmo en que “con moita frecuencia o Goberno fai máis concesións a grandes oligopólios pri-

O estatuto non se desenvolve por falta de vontade política, segundo o BNG.

vados do que ás próprias comunidades autónomas”.
O acordo aprobado insta ao
Governo a estudar en estreita colaboración coa Xunta de Galiza a
solicitude formulada por esa Comunidade Autónoma ao Ministério de Administracións Públicas o

3 de Setembro de 2002 sobre
“Transferencias pendentes desde
a Administración Xeral do Estado
á Comunidade Autónoma de Galiza” e da que tivo coñecimento o
Parlamento de Galiza no debate
sobre o Estatuto de Autonomia de
8 de Outubro de 2002, efectuando

Contos e Información no PAÍS DO CHAPAPOTE
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unha avaliación e análise detallada de cada unha destas peticións,
co fin de determinar con precisión se dentro do actual marco
constitucional e estatutario existe
unha marxe de negociación que
faga posíbel chegar a acordos de
traspaso ou outro tipo de fórmu-

las de entendimento nas citadas
materias. A eses efectos convocarase á maior brevidade posíbel a
Comisión Bilateral de Cooperación entre a Administración Xeral
do Estado e a Comunidade Autónoma de Galiza consonte ás normas que a regulan.♦

Triunfo das teses
de Primeira Linha
na asemblea de Nós-UP
A.N.T.
Nós Unidade Popular continuará a ser unha organización unitaria pero plural, segundo acordou a súa II Asemblea Nacional
celebrada na Coruña os días 21
e 22 de xuño. Na nova Dirección Nacional Primeira Linha
ten a maioría.
Primeira Linha fixo triunfar
as súas teses na asemblea nacional e conseguiu que Nós-UP
non decidise a disolución das
forzas integrantes no Processo
Espiral para converterse nunha
organización unitaria. Determinados sectores da Assembleia da
Mocidade Independentista reclamaban que Nós actuase cunha
única voz, pero quedaron en minoría. Unha vez concluída a
asemblea, nominalmente NósUP é unha organización “unitaria, plural e de masas da esquerda independentista galega”.
En troques, si houbo un amplo consenso na decisión de
constituír unha Coordenadora
de Entidades do Movimento de
Libertaçom Nacional da Galiza. É unha chamada ao resto da

esquerda independentista á
“sincronización na execución
das iniciativas políticas” respectando a identidade de cada
organización.
Nós-UP recoñece que non todo o independentismo se adheriu
ao Processo Espiral e que se
constata certo “apartheid político do independentismo que dificulta e reduce sensibelmente a
súa capacidade obxectiva e subxectiva de influencia social”, por
iso aprobou unha nova “política
de alianzas” con colectivos afíns.
Por outra banda, na Asemblea non faltaron as críticas a organizacións como o BNG, á que
Nós-UP acusa de “deriva socialdemócrata e a renuncia explícita
e implícita ao exercicio do dereito de autodeterminación”.
A primeira Asemblea Nacional ordinaria de Nós-UP tivo
lugar tres anos despois da constitución desta forza política. O seu
lema foi “Um futuro independentista para Galiza” e o lugar de
celebración o Hotel Plaza da cidade da Coruña. A asistencia de
afiliados foi numerosa.♦
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Campo e
poesía
PERFECTO CONDE

U

n grupo de poetas
franceses, que
abandonaron as súas
vidas nas cidades para refuxiarse no campo, sobre todo
na Auvernia e noutros lugares aínda algo retirados do
mundanal ruído, acaban de
volver a París para respirar
por unhos días o “smog” da
capital francesa. Son xente
como Alain Chany, que
pasou pola filosofía antes de
chegar á poesía, JeanFrançois Manier, ClaudeLouis Combet, Franck Wattel, Paul Basselier ou James
Sacré, que buscan na “campagne” e, se fai falta, no
“champagne” unha paisaxe
apropiada á meditación.
Serviulles de disculpa,
para congregarse en París,
a vontade de participar no
“Marché” anual da poesía
(¿onde se viu tal, os franceses utilizan a palabra
mercado para falar de
versos?), e foi na cidade da
luz onde concluíron que a
estrutura do espacio, a paisaxe, conforma o espírito
dos que escriben poesía. “A
creación precisa do
silencio”, dixo Manier. “A
partir da paisaxe, surxe a
abstracción”, engadiu Combet. Retirarse ao campo é
buscar “un mundo aparte,
unha especie de ningunha
parte, abondo pouco
frecuentable na que o corpo
se arremuíña para resistir”,
rematou Alain Chany. Pola
súa parte, James Sacré preguntouse que lle dan as palabras ás paisaxes cando está claro o que lle dá a paisaxe á escritura.
Os que non somos
poetas nin siquera lectores
capaces de libar o verdadeiro néctar que inspira algún
deus do Olimpo, tamén
sabemos distinguir entre a
cidade e o campo. O que
nos pasa é que cada vez
atopamos máis dificultades
para percatarnos onde empeza unha e remata o
outro. Antes íaste vivir ao
campo, –aos que nacemos
nel non nos facía falta irnos
para el senón irnos del–, e
sabías que o que máis che
ía molestar eran os mosquitos ou o mal viño da taberna. Tiñas asegurada a paz,
a tranquilidade polo menos,
e ata podía parecer que
alcanzabas o nirvana do
nunca pasa nada. O malo é
que agora as cousas
transcorren doutra
maneira.
O campo de agora ésta
cheo de mamotretos de
cemento. Xa non hai
caenllas nin corredoiras de
terra, senón pistas
asfaltadas polas que non
andan máis que coches
correndo a todo meter.
¿Como conseguirán eses
poetas facer do campo o espacio mental das súa
creación? Vou ter que irme
♦
con eles para Auvernia.♦

O monarca na inauguración do Centro Social Caixanova.

PACO VILABARROS

O Rei afirma que ‘aínda non se superaron os efectos’

A viaxe da Coroa intenta recuperar
a normalidade logo do Prestige
B. LAXE
Viaxe de Estado e de promoción turística. De Estado para tapar os fallos das administracións e dar idea de normalidade. De promoción para superar os efectos negativos do Prestige. A viaxe da Coroa a Galiza foi un intento de
recuperar a normalidade logo
do accidente do petroleiro.
A viaxe dos reis de España a Galiza estivo milimétricamente programada, máis do que xa é norma. A Casa Real quixo escoller o
24 de xuño, no que o santoral celebra a Xoán, para que Juan Carlos I compartise a súa onomástica cos galegos. É esta a data sinalada no calendario para que a
Coroa se mostre como poucas
veces no ano ante os cidadáns.
Pero a viaxe real comezou
antes. Os reis andaron dous días
de turistas para facer ver que a
súa interese ía máis ala que a
dunha viaxe oficial: disfrutaban
con Galiza. Era un reclamo turístico ao comezo do verán, aínda
que certos sectores lles pedían
que viñesen pasar aquí as vacacións este ano.
As súas visitas nestes dous
días tamén foron significativas.
Máis alá da obrigada á catedral
e os paseos por Compostela,
xantaron coa Condesa de Fenosa e cearon con Amancio Ortega

(Inditex). O poder económico
tradicional e o emerxente na
atención real.
Na súa visita oficial tamén repartiron xogo entre as institucións
bancarias. Pola mañán do 23 inaguraron o centro social de Caixanova en Vigo. Á noite cearon na
nova sé da Fundación Caixa Galicia en Compostela. Tamén se
comprometeron a vir inagurar o
centro que a Fundación Barrié
que está a levantar en Vigo.
Non menos coidada estivo a
súa visita á Costa da Morte. Tres
foron os concellos escollidos: Carnota, Camariñas e Muxía. Cada un
de seu signo político: BNG, PSdGPSOE e PP. Tamén se reuniu con
moitos dos axentes que participarona activamente na loita contra o
Prestige. Na comida na Costa da
Morte coas cofradías (63 patróns) e
alcaldes (60) atopábanse algúns
dos integrantes de Nunca Máis.
Aínda así, moitos botaron en
falta un maior contacto directo
coa intelectualidade galega e coa
xente máis activa nestes últimos
meses. Ben é certo que moitos
estaban na recepción de Caixanova, pero o contacto real con
eles foi escaso e moi condicionado, sen que os reis pudesen escoitar as súas opinións.
Uns discursos medidos
Medidos tamén foron cada un

dos seus discursos, con esa dose
de ambiguedade real que só se
molla cando naveba no Bribón.
“Os efectos do impacto da maré
negra aínda non desapareceron”,
admitiu Juan Carlos I. É algo que
non só está á vista, negalo non
daría boa imaxe á Coroa. Non
desapareceron pero “o aspecto
da comarca e o espírito das súas
xentes é moito máis normal que
da anterior visita súa, porque estamos a un paso de solucionar
definitivamente o problema”,
encargouse de pontualizar o presidente da Xunta.
Era a visita da normalidade,
entre vítores a aplausos, moi lonxe daquela crispación social da
súa anterior viaxe. Unha viaxe
aproveitada por Fraga e Raxoi e
outros representantes dos gobernos para pasearse polos lugares
da catástrofe, como daquelas, ao
resgardo do paraugas real.
Juan Carlos I realizou un
chamamento a xunguir a todas as
forzas políticas e sociais de Galiza, animando a todos os galegos
a “recuperar a normalidade”, poñendo de manifesto, así, que o
vivido nestes meses era un periodo excepcional no que a adversidade puxo de manifesto “a capacidade de reacción, a fortaleza e
a valentía das súas xentes”.
Fronte aos vítores e aplausos
agradecendo á Coroa a súa “deferencia e sensibilidade con Ga-

liza”, como poñían de manifesto
moitos dos congregados para ver
os reis, hai quen pensa que a Coroa, moi no seu papel, o único
que está a facer é servindo de
analxésico para tirarlle as castañas do lume a un Estado que,
tanto desde o Goberno central
como autonómico, fixo deixación das súas funcións para con
Galiza. Un Estado que sigue sen
dar a resposta axeitada e, ademáis, enganando aos galegos.
“¿É de recibo dar unha idea de
normalidade de Galiza cando non
só non se arranxaron os problemas
senón que se pode producir outra
catástrofe en calquer momento?”,
pergúntanse desde o nacionalismo. Pero na inaguración co centro
sociocultural de Caixa Nova, deuse cita “toda Galiza”. Algúns deles republicanos confesos. Outros
moitos que recoñecían que eles
acudían a chamada de Caixanova
máis que á recepción real. Unha
entidade convocante como a caixa
garante non só o éxito, senón o
amplo espectro social.
Malia o baño de masas que se
deron os reis, tamén houbo protesta, como a que protagonizaron
os independentistas en Compostela. Cando se trataban de aproximar á Rúa do Vilar en Compostela, onde se atopaban Juan
Carlos, foron detidos 11 integrantes de Nós-UP e postos en liberdade dúas horas despois.♦
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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
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montante total de
661.100 euros cun periodo de suscrición que chega ata setembro de 2003.

Se vostede desexa ser accionista de Promocións
Culturais Galegas SA, editora de A NOSA TERRA,
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.
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Sinatura

MANUEL CAO
Os escándalos políticos da Comunidade Autónoma de Madrid
están a poñer de manifesto os intereses e tramas ocultas que
se moven arredor do mercado da vivenda sendo a capital do
Estado o lugar no que se concentran máis recursos e intereses
debido ao proceso de especulación que está inchando a burbulla inmobiliaria até extremos de imposíbel mantemento.
Tamén noutros lugares, o sector construción leva incorporada
especulación, pelotazos e prezos moi altos pero, en xeral,
movéndose nuns niveis cuantitativos inferiores.
O sector construción é un dos motores do crecemento
máis seguros e sostidos da economía española por razóns diversas. A relación entre oferta e demanda indica que o número de vivendas existente é moi elevado, con abundancia de segundas residencias, vivendas desocupadas e cunha alta propensión a facerse propietario por parte do cidadán español debido aos prezos dos alugueres e á inestabilidade dos contratos. Así, o parque de vivendas medra sen cesar tanto por razóns que afectan á oferta como á demanda.
Pola vía da demanda, a compra de vivendas vese favorecida
por un trato fiscal con importantes desgravacións independentes
da renda dos individuos de xeito que os máis ricos poden desgravar cantidades importantes nun produto que ten alta rendibilidade especulativa no mercado. Conxunturalmente, o diñeiro
negro utilizado nos negocios inmobiliarios aflorou coa chegada
do euro e materializouse na compra de vivendas e de bens de
consumo duradoiros máis, todo indica, que a espiral de incremento de prezos aí iniciada aséntase na actualidade na reaparición de fraude masivo, na ausencia de activos que manteñan unha rendibilidade superior nos mercados reais ou na Bolsa e no
efecto euro de igualación dos prezos das vivendas españolas as
dos demais países europeos. A compra de fincas e casas por non
residentes está a poñer no mercado bens inmobiliarios atractivos
para persoas físicas ou xurídicas foráneas que dispoñen de importantes recursos financeiros obtidos en operacións regulares ou
irregulares e orfos de oportunidades de investimento en negocios
máis rendíbeis. Aparentemente, a demanda debería diminuír debido a factores como a caída da natalidade e a liberación ou posta no mercado de propiedades xa amortizadas pero existen factores que activan a demanda tales como o aumento dos fogares
unifamiliares, o atractivo das segundas e terceiras residencias, o
incremento dos divorcios, a chegada de inmigrantes en edade laboral óptima para a compra de vivendas, a obsolescencia das vivendas tradicionais derivada do cambio tecnolóxico e, finalmente, a consideración da vivenda como investimento.
Pola vía da oferta, a retención de vivendas desocupadas
por parte dos propietarios individuais e a retirada do mercado
daquelas outras incautadas polos bancos e intermediarios financeiros aos morosos incapaces de facer frente ás hipotecas
por causas familiares ou laborais (despidos ou baixos salarios)
configuran unha situación na que hai máis vivendas pero están
mal distribuídas ou fora do mercado producíndose un gap entre a oferta preexistente e unha demanda en medre incesante.
E é aquí onde entran todas as liortas polas grandes oportunidades de negocio que están detrás desta demanda insatisfeita e
na que se atopan, promotores, propietarios, especuladores, intermediarios financeiros, institucións con competencias urbanísticas e políticos profesionais decisores, en última instancia,
do planeamento e calificación do solo urbanizábel.

Edita un informe crítico
sobre un campo ‘despoboado e empobrecido’

O Consello Económico e Social
reclama a reactivación
da economía agraria
H.V.
Un informe de máis de trescentas páxinas editado polo
Consello Económico e Social
debuxa unha economía do
campo en declive e sen apoio
institucional. Para frear esta
situación, o CES reclama a reactivación económica no rural.
O informe, titulado “O sector
agrogandeiro e forestal en Galiza”, é un amplo estudio que aborda todos os factores que inflúen na
economía rural, así como as súas
potencialidades e debilidades.
Os autores lembran que o “medio rural galego abrangue o 64,1%
dos concellos galegos, o 72,8% do
territorio e o 27,1% da poboación”. Ao tempo, sinalan que se
produce unha taxa negativa na
producción, unha caída no número
de afiliados á Seguridade Social,
perda de poboación, substitución
da terras agrarias por superficie forestal e desaparición de numerosas
explotacións familiares.
Sen embargo, sinala un aumento da renda agraria do 6,1% nos últimos anos debido a un descenso
do 37,8% da poboación ocupada.
O panorama que describe o
CES lévao a considerar que “é
preciso frear o despoboamento”,
que nalgúns casos entende como
“alarmante, descontrolado e desordenado”. Segundo o Consello, “esta dinámica está a provocar a desestructuración do territorio”. Outros factores que sinala
como negativos son o minifundismo, a concentración da producción de leite en determinadas
zonas, a pouca operatividade da
concentración parcelaria e o aumento do desemprego.
Nunha actividade na que se
está a centrar a actividade económica no rural, como é a producción de leite, o CES denuncia o
excesivo esforzo investidor ao
que están atadas as explotacións,
esforzo imprescindíbel para

A reforma da PAC pode deixar fóra da viabilidade a numerosas explotacións familiares.

equilibrar o desfase entre producción e cota láctea.
Sector forestal
En troques, o CES sinala “salientábel reflectir a extraordinaria relevancia da dimensión do subsector forestal”. Recoñece o Consello que a producción forestal é
unha consecuencia do abandono
da producción agraria –a producción gandeira, di, tamén avanzou
en prexuízo da agraria– pero sinala que o sector forestal é “gran
xerador de rendas” no campo.
Dentro do sector forestal, o
CES destaca o peso do monte
comunal pero reclama apoiar a
xestión das comunidades de
montes e reducir a presión fiscal
sobre elas. No que atinxe á superficie forestal en mans particu-

lares, sinala que chega ao 65%
da superficie forestal e que representa o 70% da producción
madeireira de Galiza.
Aínda que considera estratéxico o sector forestal, o Consello
Económico e Social recomenda
fomentar a “xestión común dos
montes particulares”, lembra que
o “tratamento silvícola segue a
ser unha materia pendente” e indica que “Galiza conta con
1.400.000 ha. arboradas que están
a producir a metade do que sería
posíbel cunha xestión sostíbel e
ordenada dos recursos forestais”.
O informe tamén reclama “novas estratexias” na loita contra os
incendios forestais e implantar
“políticas de investigación máis
desenvolvemento” na industria
forestal e a “extensión da súa cadea de transformación”.♦

Máis sombras que luces na reforma da PAC
PACO VILABARROS

‘O diñeiro negro aflorou coa
chegada do euro e materializouse
na compra de vivendas”
En España, a asignación de recursos para construción de
vivendas é, probablemente, excesiva en relacións ás necesidades e prioridades para o desenvolvemento económico a medio prazo pero tamén ten avantaxas e, sobre todo, concorda
cos valores tradicionais dos grupos económicos dominantes
da burguesía terratenente, financeira e especulativa.♦

Aínda que o “CES considera que
os temos nos que foi acordada a
entrada de España na Comunidade Económica Europea non favoreceron especialmente a agricultura galega”, “o novo Regulamento de Desenvolvemento Rural pode supor unha serie de novas alternativas á agricultura tradicional galega que se considera
necesario impulsar”.
O relativo optimismo do CES
respecto ao futuro non significa
que o informe non vexa máis
sombras que luces no futuro e na
reforma da Política Agraria Común. Así, o informe considera
que “as axudas provenientes da
PAC non tiveron repercusión positiva relevante na renda agraria”

e que ademais concentráronse na
forestación de terras agrarias.
Ademais, o CES considera
que a nova PAC pode “deixar fora da viabilidade económica a
moitas explotacións familiares”,
así como favorecer ao Estados
“con maiores recursos” e reducir
o número de explotacións.
Pola contra, o CES considera
“positivo que a Unión Europea
propoña un sistema de control da
producción baseado na relación
calidade/prezo”, pero reclama algunhas medidas para evitar desequilibrios na producción láctea.
Como grande estratexia para o
rural, o CES recomenda “unha
aposta decidida” polo sector forestal “para aproveitar con efica-

cia as evidentes vantaxes comparativas que ostenta a producción
forestal galega”. Ademais, o CES
reclama “proxectos realistas” e o
abandono de “liñas de traballo obsoletas ou pouco operativas”, así
como “explotar as novas oportunidades do escenario agrario europeo: producción integrada e de calidade contrastada, agricultura
ambientalmente correcta e o uso
de alternativas no marco do Desenvolvemento Rural”. Por outra
banda, tamén pide axudas específicas propias da administración
autonómica para explotacións que
“desempeñan outras funcións no
medio rural que se deberían valorar, recoñecer e manter”, como
son as explotacións familiares.♦
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Os prezos
da vivenda
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Garzón quere pechar Gara
atribuíndolle unha débeda de Egin
empresas auxiliares e incluso se
impediu a negociación entre os
ex directivos e a Seguridade Social para salvar da desprotección os 250 traballadores despedidos”, afirman nas páxinas do
xornal vasco.

A.N.T.
Baltasar Garzón é aínda xestor
de Orain, editora de Egin. Para os directivos de Gara, a
quen agora se lle esixe o pagamento dunha débeda coa Seguridade Social, esta situación é
consecuencia da administración do maxistrado, que impediu no seu día normalizar a actividade da empresa clausurada.
A Tesourería Xeral da Seguridade
Social esíxelles ás empresas Baigorri e KIE, editora e impresora,
respectivamente, do diario vasco
Gara, o pagamento dunha débeda
de 5,1 millóns de euros, contraída
con este organismo pola empresa
Orain, responsábel do xa desaparecido xornal Egin. Este pedimento, que deberá cumprirse antes do 5 de xullo, non ten en conta, segundo os responsábeis do
periódico, os informes do Ministerio de Traballo nin as sentencias
xudiciais que constatan que non
existe tal sucesión de empresas
entre ambas as editoriais.
A Seguridade Social, dependente de xeito directo do goberno central, entende que as actuais sociedades editoras de Gara
deben ser ‘responsábeis solidarias’ da débeda das anteriores
compañías. Na propia resolución
do director xeral do organismo,
Francisco Gómez, sinálase como
fonte xurídica para tal reclamación un auto ditado por Garzón,
de xullo do 2000, no que o maxistrado afirmou que entre
Orain-Egin e Gara si houbo unha
sucesión empresarial.
Para o Consello de Administración da editorial vasca, Garzón
pretendía así que tanto o Fondo
de Garantía Salarial como a Seguridade Social focalizasen as
súas actuacións contra as empresas que editan o diario. Seguindo
a denuncia de Gara, o organismo
estatal interpreta de “xeito peculiar” o artigo 44 do Estatuto dos
Traballadores para cualificar de
sucesión de empresas seguindo
as “propias colleitas” do maxistrado da Audiencia Nacional.

Contra Garzón

Gara vende diariamente 40.000 exemplares.

Baltasar Garzón incidiu na
súa sentencia que se considera
que hai sucesión empresarial
cando existe unha “transmisión
dun conxunto de elementos patrimonias susceptíbeis de constituír un soporte produtivo dotado dunha autonomía funcional,
non unha simple actividade e
aos contratos laborais”. Mais,
tal e como subliñan os editores
vascos, todos eses bens están
agora no poder da Audiencia.
“É por iso que Garzón engadiu”, explica a dirección de Gara, que este termo, fundamental
para armar unha acusación pasa
a ser secundario e toma forza
outro que expresa que “a transmisión pode facerse cando un
grupo ideolóxico que arbitra unha serie de recursos financeiros
permítelle ao novo grupo empresarial proveerse dos medios
materiais necesarios para continuar a mesma actividade que
Orain”. Garzón considera así legalmente asimilábeis dúas empresas alleas en todo agás nunha
suposta semellanza ideolóxica.
Na explicación dos feitos
por parte de Gara incídese nas
consecuencias prexudiciais dos
cinco anos de xestión de Garzón. “As actividades de Egin e
Egin Irratia foron suspendidas,
deixáronse de pagar as débedas
existentes cos fornecedores e

Contra a apreciación de Baltasar
Garzón, dúas sentencias dos Tribunais Superiores de Navarra e
Euskadi expresaron as súas dúbidas sobre a posibilidade de que
sexa certa a vinculación de Egin
e Gara. En referencia á transmisión de bens ou cadros de traballadores, o informe xudicial incide en que a totalidade das instalacións do extinto Egin están
inutilizadas por orde da Audiencia Nacional e que, aínda que unha parte dos empregados das antigas empresas traballan nas actuais, este paso non se deu directamente senón que todos eles estiveron algún tempo no paro, o
que supón que só a través da sospeita infundada se pode concluír
que houbo un trasvase directo
entre ambas as organizacións.
Ademais, os tribunais autónomos salientan que os expedientes de regulación de emprego se fixeron co beneplácito das
autoridades laborais no momento do peche de Egin e que
calquera reclamación posterior
coa escusa de suposta fraude
dos empresarios (creba feita a
mantenta para estafar a Seguridade Social) é infundada xa que
o antigo xornal non pechou voluntariamente senón por esixencia xudicial.
A crise de Gara chega xustamente cando en Euskadi volve
haber un diario integramente en
euskera, Berria, herdeiro da
esencia do pechado tamén pola
Audiencia Nacional Egunkaria.
No seo deste diario xa xorden as
primeiras dúbidas sobre o seu futuro, ao comprobar cómo a xustiza está a tratar as empresas de
comunicación xurdidas no contorno nacionalista vasco.♦

Santiago Brouard.

A.N.T.

A xustiza recoñece unha trama política
pero non logra probas

Absoltos Amedo, Masa
e Morcillo do asasinato
de Santiago Brouard
A.N.T.
A Audiencia Provincial de
Biscaia vén de absolver os
tres acusados do asasinato
do dirixente de Herri Batasuna, Santiago Brouard. O
tenente coronel da Garda
Civil Rafael Masa, o ex policía José Amedo e o empresario José Luis Morcillo saen libres ao considerar a
xustiza que non está probado que estivesen implicados
na morte do político.
Segundo o texto da sentencia, explícase que están
claras as motivacións políticas do asasinato, executado
por Rafael López e Juan José
Rodríguez, xa en prisión logo do primeiro xuízo de
1993. Para o tribunal, existiron terceiras persoas que ditaron a morte do pediatra
vasco e que queda demostrado que o atentado foi obra

dos GAL. Ademais, incide
en que o caso se pechou en
1985 por “falta de motivación policial”.
Contodo, a Audiencia di
verse na obriga de absolver
os acusados ao non existir
ningunha proba real que
confirme a participación
nos feitos, así como que os
testemuños “carecían de
convición” nas súas acusacións. Tamén a resolución
xudicial lembra que un confidente sen identificar do
comisario Antonio Rosino,
primeiro encargado das pescudas, desapareceu xusto
cando ía dar conta dos nomes dos que argallaran o
asasinato, feito que axudou
de xeito fundamental a encher de atrancos unha instrucción que agora remata,
logo de dous xuízos e 18
anos de investigacións.♦

Bilbao
Jaime Mayor Oreja, o ex ministro de Interior, o varias veces
candidato en Euskadi e actual
xefe da oposición vasca é o
grande valedor da palabra
“trampa”. Trampa cobrou unha
nova dimensión desde que a
emprega Mayor Oreja: a tregua
de ETA en 1998 foi treguatrampa, o Plan Ibarretxe é unha
trampa, o papel de Atutxa como
presidente do Parlamento vasco
é unha trampa, que Odón Elorza, alcalde de Donostia, non
acepte os votos do PP tamén é
unha trampa...
Facerlles fronte aos desafíos
Mayor Oreja dixo o outro día
que é posíbel que nun futuro se
suspenda a autonomía na Comunidade Autónoma Vasca, se
é que continúan os desafíos de
seguido. Mayor amósase por-

Suspensión da autonomía
DANI ÁLVAREZ

O ex Ministro do Interior, Mayor Oreja, ameazou coa suspensión da autonomía vasca se “seguen os desafíos”. O
Parlamento de Vitoria segue sen ilegalizar Sozialista Abertzaleak.
que, quen máis quen menos sabe que na Moncloa levan varios
meses barallando tal posibilidade: a aplicación do artigo 155
da Constitución española, que
permite a suspensión da autonomía. Pero tal posibilidade
non se fai pública así como así,
nunha entrevista a Radio Euskadi, dun día para outro. ¿É alguén consciente da gravidade

de tal afirmación? A suspensión
da autonomía é algo inédito na
democracia de España. Non se
suspendeu no ano 83, por
exemplo, cando había a ETA, o
GAL, e mortos por motivos políticos cada semana.
Inmunidade parlamentaria
O PP considera que o actual go-

berno vasco desafía permanentemente ¿Que é un desafío
para o PP? ¿Presentar un plan
lexítimo se vén respaldado pola
vontade popular como é o Plano Ibarretxe? ¿Acaso defender
a inmunidade parlamentaria como está a facer o presidente da
Cámara Vasca Juan María Atutxa? Este goberno parece pensar
que a autonomía naceu dunha

decisión súa: que non interviñeron referendos nin vontade popular.
Xogando á inversa, é un desafío a ilegalización dun partido político sen probas. ¿Podo ir
camiñando cara á soberanía?
Considero un desafío que aumenten as clases de español
nos colexios. Outro desafío: o
peche de dous xornais e a ameaza de peche para outro máis
–Gara podería acabar a súa andaina en breve–. Tamén é un
desafío a LOU. Se seguen os
desafíos eu quero a suspensión
da autonomía… Para ter máis
soberanía.
Este goberno pensa que as
competencias son súas, que as
autonomías son súas, que a Xustiza é súa. Salta os estatutos á
toureira, e agora Mayor Oreja recoñéceo. Algún día verán a obra
que están facendo.♦
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Madrid
“Éramos poucos...” gostaba de
dicir miña mai. Non ben acababa
de rematar o meu artigo anterior
no que adiantaba o meu retiro
–cal frade escritor ilustre– cando
me atopo coas medallas de Galicia otorgadas ao señor Cascos e
a señora de Palacio. Como queira que varios columnistas de
ANT escribiron abondo sobre o
asunto, paso páxina. E, sen tempo a coller folgos, saltan polos
aires os resultados das eleccións
nesta Comunidade de Madrid da
man de dous falcatrueiros que
poñen aos pés dos cabalos a democracia mesma. ¿Ven coma tiña eu razón con me querer retirar
deste oficio? O espectáculo non
pode ser máis esperpéntico: Un
delincuente con cargo na Executiva Rexional do PSOE madrileño, Deputado na Asamblea en
dúas lexislaturas anteriores e secretario xeral adxunto do Grupo
Parlamentario Socialista da devandita Asemblea, segundo reza
unha tarxeta que teño no meu
poder, por certo co seu teléfono
móvil (non sei se subhastala a
periodistas de investigación aínda que supoño que xa terá cambiado de aparato); unha compa-

Fedor
MANUEL LOMBAO

Todo o que está pasando en Madrid confírma o meu pesimismo. Moitos votantes novos que foron con ilusión ás urnas o pasado 25 de maio teñen que estar coa boca aberta.
ñeira muda e desaparecida; un
Secretario Xeral do PP en Madrid que negocia pactos coa parella de construtores financiadores, polo menos, dos hoteis e as
escoltas dos fuxidos; unha chea
de querelas que xa non sabe un
de quen contra quen para encher
máis de esterco o panorama se
fose posíbel. Uns piden perdón,
outros berran por repetir elección mañá mesmo. Uns disparan
contra o galego Blanco, outro
disparan máis arriba. Un pouco
máis atrás algúns afían os coitelos dentro da mesma casa e agardan vinganza. Os de enfronte
agardan, aplaudindo coas orellas, que o partido remate apoderándose da Comunidade de Ma-

Eduardo Tamayo e María Teresa Sáez.

drid que tanto anceio lles desperta e que non puideron acadar nas

eleccións de 25 de maio. Estes
confían nun milagre e soñan con

que, fruto dunha conversión
paulina, os traidores entreguen
as actas de deputado e, no colmo
das pesadelas, tamén cren que a
xustiza chegará a tempo de suspendelos nos seus dereitos. E
así, entre inxenuidades, operacións ben calculadas, mentiras
arreo, cartos a esgalla, desvergonza sen taxa, informes xurídicos feitos en horas... a representación da política non pode ser
máis innobre. Por eso é tan duro
para os que xa temos anos nesta
loita polos dereitos e as liberdades no noso país, ter que ver e
vivir traxicomedias deste xeito.
Din que nestes días moitos rapaces e rapazas que foron a votar
por primeira vez despois das
manifestacións multitudinarias
nun certo espertar das inquedanzas políticas, están coa boca
aberta e xurando non volver a
facelo. Xa ven que hai máis xente que se quere retirar. O malo
desta decisión é que, como sempre, os que gañan son os que
sempre gañan, os que sempre dirixen o rabaño. ¿Será que nacimos para ovelliñas? ¿Non aprenderemos nunca? ¿Sempre nos
afogará este fedor noxento?♦

Tres eses do PSOE na procura dun centro ilusorio
XOSÉ FERNANDO PÉREZ OIA
No artigo precedente (Meditacións pre-electorais: eficacia, pragmatismo e valores. A
Nosa Terra, nº 1.083) ao tratar da parálise
bipartidista, reparabamos na responsabilidade particular do PSOE pola súa renuncia a
democratizar a estrutura partidista, responder ás aspiracións de base e recuperar a confianza dun electorado máis extenso.
O plano dos exemplos lévanos agora a
tres nomes concretos que ilustran o devalo
dos gobernos do PSOE. O primeiro é o de
Solana, eminente científico que abandonou
hai ben anos a ciencia polos cantos de serea
da política partidista. De pacifista militante
pasou nun salaio a presidir os humanitarios
bombardeos da ex-Iugoslavia. O seu labor
principal, como sinala Peter Gowan, foi o de
presidir a transformación da OTAN de escudo de seguridade para Europa Occidental
dentro do contexto da Guerra Fría, nunha
forza de xendarmería global promotora dos
intereses estadounidenses. A evolución próxima do señor Solana está claramente influenciada polos seus amigos de alén o
Atlántico, como ben se ve na recomendación á UE a botar o resto na defensa para o
liderato (leadership) dos EUA no rematar
en hexemonía imperialista. Opinións que se
parecen ás da señora Rice, que desconfía da
existencia dunha pantasmal comunidade internacional ou ás de Kaplan que nos predica a espartana moral do guerreiro.
Solana non cre na ilusión idealista dunha legalidade internacional. De Vitoria,
Menchaca ou Kant lévanos a Hobbes, Maquiavelo e Hegel: non só non demos saído
da prehistoria do humano senón que debemos abandonar toda esperanza que non contemple un equilibrio de poder en termos militares, sutileza mental digna dun sarxento
da Legión. Pero ningunha das declaracións
de Solana mencionan, sequera por aproximación, que a política exterior dos EUA ten
como eixo un flagrante pulo imperial. Con
todo, a bibliografía sobre as constantes imperiais dos Estados Unidos non é cativa como ben podemos apreciar, por exemplo, na
obra de W. Zimmermann ou en First Great
Triumph (A primeira vitoria) de A. Stephanson; Manifest Destiny (Destino manifesto)
de D. Steel; Temptations of A Superpower

(As tentacións do superpoder) de S. E. Ambrose e D.G. Brinkley; Rise to Globalism (O
ascenso da mundialización); No Virtue Like
Necessity (Non hai virtude coma a necesidade) de J. Haslam ou American Empire de
A. J. Bacevich, sen esquecer Americans Visións of. Europe de J. L. Harper.

dos Oito e a operación táctica KissingerSonnerfeldt que está dentro das constantes
estratéxicas dos EE UU fronte Europa e da
súa ambigüidade aparente. A UE merece
dende EUA benevolencia nos aspectos económicos, como se unha Europa coma unidade de mercado no universal fose un espacio a
xeito para os negocios do imperio. Mais re■ DO CONFLITO INTER PARES Á GUERRA cusaron sempre a idea dunha Federación EuNORTE SUL. Testemuñas e memorias de ho- ropea de tipo político, con independencia dos
mes de Estado coma McNamara, Acheson, EUA. A oposición e aínda máis círcia peranKissinger ou C. Powell confírmannos que as te os antollos militares ou calquera intento de
discrepancias de actores e conselleiros da comunidade de defensa que poida situarse
por fóra do palio supepolítica dos EUA son
rior da OTAN. Por
ben menores cas que a
labor principal de exemplo, a operación
cotío queren facernos
de finlandización que
crer. De feito, as difeSolana foi a de
rencias de matiz entre o
pretendía incorporar
países do Leste ao esactual unilateralismo
transformar a OTAN
pacio económico de
militarista e o multilatenunha forza de
Occidente en troco por
ralismo formalmente
garantías xeo-militares
máis empeñado en caxendarmería
global
talizar o consenso, deá URSS. A Operación
de hoxe non consiste en
pendeu máis dos campromotora
dos
intereses
enfrontar unha Rusia
bios de contexto ca dos
sen forzas senón en
xiros de 180 degraos na
estadounidenses”
desbaratar o eixo Berestratexia imperial. Dulín Paris que podería inrante os anos da bipolategrar eses países nunridade baseada no equilibrio do terror coa URSS, prevaleceu un ha Comunuidade Europea de Defensa, con
senso estratéxico de clase, alternativa na que potencialidade para contrapesar algún día a
a autonomía (sempre subsidiaria) dos esta- hexemonía dos EUA a traveso da OTAN. A
dos capitalistas avanzados acabou domina- presa por integrar estes países na OTAN anda polo capitalismo global, dacordo coa te- tes de ingresaren na UE, acae co adaxio vello
orización de Van del Pijl. Se o papel do He- divide e vencerás e co interese pola venda de
xemón naquel contexto era o do primus in- material de guerra norteamericano a Polonia,
ter pares, no de hoxe é máis evidente o con- Chequia, Hungría etc.. en detrimento da inflicto Norte Sul, unha nova situación na que dustria das armas da UE. Ao Cabalo de Troia
Estados unidos regresa a formas imperiais británico, tan ben identificado por De Gaulle,
de máis territoriais e decimonónicas, en ca- súmanse España e varios países que arrodean
miño de regresión cara un nacional-capita- a vella Europa do centro. A ampliación signilismo de corte autoritario e desestabilizador. fica un espacio de mercado acrecentado peNestas, en perante o tráxico telón de ro tamén dificulta a unión política que EUA
fondo dunha crise económica mundial a ca- sempre quixo evitar.
O segundo personaxe das tres eses é
da máis evidente, temos que aturar as hipócritas prosmeiradas e xeremiadas dun Sola- Solchaga, menos oportunista e hipócrita que
na que se laia de que a fenda atlántica, que Solana pero con él identificado nun atlantisel deplora, non se poida pechar con sorrisos. mo radical que o leva a posicións anti euroO segundo exemplo ven das luminosas peístas. No seu recente libro, certificado de
páxinas de J. Lamberton Harper, nas que hai defunción do proxecto socialdemócrata
un certo paralelismo entre a chamada Carta Solchaga conta unha anécdota reveladora:

‘O

nunha viaxe a París, ao tratar do futuro da
industria aeronáutica, Solchaga defendía a
renovación da flota española de avións a
medio da compra a mellor prezo no mercado mundial. Por sorte. Solchaga non deu
afundido o porexeto do Eurobús porque
noutro ministerios europeos, a cordinación
entre os responsábeis de economía e asuntos
exteriores é mellor ca española. Os políticos
anfitrións eran ben conscientes naquela altura do grande treito que vai dende a realidade á ideoloxización do mercado, se cadra ignorantes do aforismo de T. Friedman polo
que os McDonald se espallan sobre a pegada dos MacDonell-Douglas. O Eurobús
prosperou en detrimento da cota de mercado de Boeing e foi un éxito europeo.
A última ese corresponde a Solbes ao
que a prensa francesa concedeu o alcume de
vestal do Pacto de Estabilidade. Repárese
que o vocablo desenvolvemento que completa o enunciado do pacto xa non se menciona máis. Que alguén que se chama socialista ou socialdemócrata se presente voluntario a reprender aos seus presuntos colegas
de partido xermanos polos seus pecados orzamentarios e a aconsellalos a que reduzan
os gastos sociais para seren dignos de entrar
no tempo da súa virxinidade (xa que non
santidade) fálanos claramente do baleirado
ideolóxico do PSOE. ¿Non lle pasaría pola
cabeza á nosa vestal a tentación de dimitir?
Zapatero referiuse varias veces en campaña á necesaria rexeneración democrática
e á recuperación de certos ideais tradicionais da esquerda. As súas verbas carecen de
credibilidade cando vemos que certos personaxes noxentos continúan como membros importantes do aparato partidista. A rexeneración necesaria tería que pasar po mecanismos de representatividade menos viciados como poderían ser listas electorais
abertas ou proposta de reforma da sacralizada Constitución; expulsión do partido de
persoas coma o alcalde da Coruña. Non hai,
polo momento sinais que nos fagan crer nos
necesarios cambios dun partido adoecido
polo control dun centro baleiro.♦
XOSÉ F. PÉREZ OIA é economista.
Traballou para as Nacións Unidas en Xenebra.
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Os
Rosenberg
MONCHO LEAL

O

19 de xuño de 1953
eran asasinados na
cadeira eléctrica
Ethel e Julius Rosenberg,
acusados de espionaxe a
prol da Unión Soviética,
mentras unha multitude
rodeaba a Casa Branca,
na que presidía
Eisenhower. O xuízo
seguía o mesmo guión que
o senador McCarthy
levaba adiante no que o
mundo coñeceu por “caza
de bruxas”. A historia da
xustiza nos EEUU está
chea de casos similares.
Non hai moito
recoñeceron que Sacco e
Vanzetti, militantes
anarquistas acusados da
morte dun policía, foran
xulgados con probas
amañadas e falsas.
Pasaran décadas do seu
pasamento. O militante
Mumia Abu-Jamal,
dirixente do movemento
negro, leva anos no
corredor da morte,
condenado con testemuñas
que non resisten ningunha
proba de imparcialidade.
Cinco cubanos, que
fixeron unha
imprescindíbel labor de
infiltración nas
organizacións
contrarrevolucionarias de
Miami, o que supuxo
evitar atentados en Cuba,
están na cadea acusados
de atentar contra a
seguridade dos EEUU. Os
terroristas denunciados
por eles están en
liberdade. Non abonda
que cincuenta anos máis
tarde algún xornal faga
público a inxustiza
recoñecida. A
solidariedade
internacionalista ten que
conseguir a súa liberdade.
Pero primeiro hai que
loitar por dar a coñecer o
seu caso. Dende a
humildade de medios. O
sistema non permite a
rebelión que poña en
perigo a súa
supervivencia. Os
Rosenberg foron
executados cando
discrepar era un delito e
moi pouca xente
respostaba publicamente.
A historia camiña, pero
hai épocas que teñen
similitudes. Hoxe en día
manifestarse en contra da
política de Bush ou de
Aznar, cuestionar o peche
de periódicos ou
actuacións xudiciais ten
custes. Para algunha xente
pode ser perder o traballo.
Para outra non ser tan
publicitado coma
Fernando Savater, que sae
tanto na televisión
pública, coma se fora da
plantilla. ¿Ou será? ♦

Dentro de un ano, podería ser ratificada polos países membros

A nova constitución europea
afonda na democratización da UE
CÉSAR LORENZO GIL
O borrador de constitución
europea que presentou Valéry Giscard D’Estaing no
Cumio Europeo de Tesalónica fai claros avances na busca da democratización das
institucións continentais. Entre as novidades lexislativas,
recoñece o dereito de autodeterminación e avala a independencia xurídica da Unión.
Logo de que a Comunidade Europea enfiase o camiño cara ao
establecemento dunha unión de
estados, as teses en defensa
dunha constitución común pasaron de ser unha idea defendida
por unhas poucas ducias de europarlamentarios a se converteren nun berro estendido por todas as bancadas da Cámara europea. O pasado 20 de xuño, os
quince membros da Unión Europea (UE), aprobaron en Tesalónica (Grecia) o borrador de
nova carta magna, que deberá
ser desenvolvida antes de xuño,
data das vindeiras eleccións europeas.
As principais novidades que
traerá para a cidadanía europea
esta nova constitución están relacionadas coa autonomía que as
institucións comunitarias adquiren, especialmente no plano xurídico. Ademais, o Parlamento
gaña poder de decisión, contra a
actual situación na que prima o
Consello, o que redunda nunha
maior participación cidadá nas
políticas comúns.
Para o eurodeputado do
Bloque Nacionalista Galego,
Camilo Nogueira, estas novidades son positivas. “Nós estamos de acordo coa constitución. É a mellor maneira de reconducir o futuro da UE cara a
un modelo que cumpra cos
principios de solidariedade,
multilateralismo, democracia e
dereitos humanos”, explica o
parlamentario.
O Parlamento europeo alcanza, coa constitución, un posto
fundamental no organigrama político común. Aumenta a súa capacidade lexislativa respecto á
Comisión e ten poder de decisión sobre o nomeamento do
propio presidente da Comisión e
mais os seus comisarios.
A UE alcanza tamén autonomía xurídica, polo que terá posibilidade de asinar tratados internacionais. Isto supón, segundo o criterio de Nogueira, un
cambio substancial na xerarquía das leis. “As normativas
estatais pasarán a depender das
europeas, polo que a constitución deberá mudar”. Para o eurodeputado, esta circunstancia
racha o tabú de reforma constitucional no Estado español. “Os
ataques de José María Aznar ás
mudanzas que procuran ampliar
a plurinacionalidade están baseados nun dogmatismo que desaparece ao se enfrontar ao plano
europeo”, afirma.

Valéry Giscard D`Estaing foi o redactor da constitución europea.

Potencia autónoma
Outro dos avances constitucionais, xa encamiñados no Cumio
de Salónica, é a creación dunha
política de defensa común forte,
acompañada dunha influencia

máis decisiva nas relacións exteriores. A figura do ministro de
Asuntos Exteriores europeo (xa
esbozada no actual ‘Míster
Pesc’, que dirixe Javier Solana)
pretende lanzar unha dinámica
de traballo internacional basea-

da nos principios de paz e solidariedade na resolución dos
conflitos.
A día de hoxe, a UE vive un
proceso de confirmación de problemas internos derivados das posicións respecto á invasión do Irak
que puxeron de manifesto a necesidade de que os estados expliquen publicamente o seu real
compromiso coa conformación de
Europa como potencia autónoma.
Xustamente, neste asunto, o
propio Solana definiu en Grecia
os puntos básicos da nova doutrina de seguridade que adoptarán os membros da UE. Entre o
máis destacado da reforma está a
asunción de medidas contra as
‘novas ameazas’: armas de destrución masiva, terrorismo e crises políticas de estados en descomposición, mais os peares do
‘novo xeito’ de relacionarse co
mundo procura un entendemento
global dentro das Nacións Unidas baixo o mandato do multilateralismo.
Este multilateralismo queda,
no documento de Solana, demasiado aparellado á alianza cos
EE UU a través da OTAN. Para
o político español, cómpre que
Washington e Bruxelas saiban
que os seus intereses son os mesmos e que só mediante a colaboración de ámbolos se poderán resolver os conflitos. Esta tese
contradí en esencia a postura
francoalemana que prefire pensar que as dúas potencias deberían ter unha posición semellante
no marco internacional e non a
través do mandato atlántico sempre en beneficio dos intereses
norteamericanos.♦

Camilo Nogueira
‘Galicia podería ser un estado sen separarse de España’
Para Camilo Nogueira, a nova
constitución ábrelles moitas
posibilidades aos nacionalismos sen estado, máis gracias ao
seu respecto ao dereito de autodeterminación e á súa doutrina
de admisión masiva de novos
membros. “A idea de novas
ampliacións é deixar as portas
da Unión abertas a todos aqueles estados que cumpran os
principios de respecto á democracia e aos dereitos humanos,
polo que pronto os Balcáns ocidentais poderán presentar a súa
candidatura.”
Na nova carta magna recoñécese que todos os estados
partícipes teñen dereito a
abandonar a unión e incluso
volver solicitar o seu ingreso
se así o decidisen os seus cidadáns. Ademais, garante que os
estados son os encargados de
administrar a súa integridade
territorial e as relacións internas poden ser modificadas se
os estados así o consideran.
“Curiosamente”, explica No-

gueira, “Chequia e Eslovaquia
volverán estar unidos logo de
que se separaran pacificamente, nun ámbito de relacións internacionais novo e cheo de
posibilidades.”
Unha desas novidades podería ser a creación de entes rexionais autónomos, con capacidade de decisión en Bruxelas

sen necesidade de haber unha
fractura nos seus propios estados. “O nacionalismo quizá debería superar a idea de independencia estatal para chegar a Europa. O feito de que países como Malta –moi pouco poboados– teñan maior influencia ca
Catalunya ou Escocia, por
exemplo, fará necesario un modelo de representación que permita que os galegos, por exemplo, alcancemos unha posición
ao máis alto nivel en Europa
sen nos secesionar de España.”
Para o parlamentario, hai
que superar prexuízos existentes sobre estes temas, especialmente nos partidos estatalistas. “O PP presentou coma un
triunfo que na constitución se
fale de ‘cidadáns e estados’ en
contraposición aos pobos, como se dentro do texto non se referenciase constantemente a palabra ‘pobo’ cun sentido amplo
e intenso, que xa recolle, por
exemplo, a carta magna dos EE
UU”, lembra.♦
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Francia acepta, por primeira vez, unha consulta sobre o futuro dunha rexión

Córsega comeza a campaña
para o referendo sobre o novo Estatuto
A.N.T.
O Estado francés admitiu por
primeira vez na historia un
referendo para decidir o futuro dunha rexión. Córsega celebrará o 6 de xullo un plebiscito para decidir se aceptan a
reforma gobernamental de
lenta descentralización.
O goberno do conservador JeanPierre Raffarin será o primeiro
da democracia francesa que permita un atisbo descentralizador
no xacobino estado galo. A situación especial de Córsega, o conflito social que vive a illa e a necesidade de reformular unha situación política allea aos intereses corsos posibilitou que París
lle dese luz verde a un proxecto
de cambio paulatino.
Ao redor de 191.000 electores decidirán nas urnas se aceptan este proceso de autonomía,
que comezaría coa supresión dos
dous actuais departamentos para
confluír nun único, con capital
en Ajaccio. Ademais, tamén se
creará a denominada Asemblea
de Córsega, único órgano lexislativo que quedará na illa.

O ministro do Interior francés, Nicolas Sarkoly, puxou por reformar o estatus corso.

O mentor deste proxecto, o
ministro do Interior Nicolas
Sarkozy, propón que a futura

autonomía corsa vaia paso a paso incardinándose na sociedade
deste territorio. Se nun primeiro

momento, os cambios atinxen
principalmente cuestións de
transferencias políticas e centralización dos orzamentos departamentais, máis adiante poranse en marcha medidas de autogoberno que se espera dinamicen a actividade económica
de Córsega.
Segundo as últimas sondaxes, entre un 51 e un 55 por cento dos electores ten claro que votará ‘si’, mais o número de indecisos aínda é moi elevado. O voto positivo conta co apoio de sete partidos, entre os que están a
UMP do presidente Jacques Chirac e máis de Raffarin, o Partido
Socialista e Corsica Nazione, o
principal partido nacionalista de
Córsega.
Os socialistas foron os impulsores en primeira instancia da
reforma política, no tempo no
que Lionel Jospin era primeiro
ministro. Agora, xunto cos nacionalistas, pretende fiscalizar a
actuación do goberno e acelerar
os pasos cara á autonomía final.
Os contrarios ao referendo
consideran que o novo Estatuto
centralice demasiado o poder

en Ajaccio (outras cidades da
illa como Bonifacio ou Bastia
teñen agora gran capacidade de
decisión). Para os comunistas, é
un erro deixar que os corsos aumenten o autogoberno porque
repercutirá negativamente na
relación de forzas entre París e
as rexións.
Córsega está considerada
unha das rexións máis prexudicadas polo actual sistema xurisdicional francés. As administracións do norte e do sur
foron incapaces de facilitar o
desenvolvemento da illa, que
ademais tivo que sufrir a violencia independentista de varios grupos.
Xustamente, o exemplo de
Córsega abre expectativas de
cambio político noutros territorios históricos franceses. Na
Bretaña, na Provenza, no Roselló ou no País Vasco francés hai
esperanzas de que se triunfa a
autonomía na illa, sexan os seus
propios concidadáns os que
aposten por iniciativas nacionalistas que defendan un máis
profundo goberno nestes departamentos.♦

As nacións sen estado debaten en Sardeña o seu futuro
A.N.T.
As nacións sen estado de Europa
axuntaranse en Sardeña para definiren unha actuación unitaria en
relación aos cambios políticos
que se van vivir en Europa logo
de se aprobar a nova constitución.
O seu papel na UE e a mellor maneira de seguir puxando polos
seus dereitos, centros do debate.

A Conferencia de Nacións Sen
Estado de Europa (CONSEU) celebra no mes de setembro a súa
quinta asemblea, na cidade sarda
de Cagliari, co obxectivo de buscar o lugar máis interesante na nova construción de Europa. A reforma, que culminará coa aprobación
dunha nova carta magna e os novos desafíos que este cambio pro-

Acertou a Fundación Carlos Casares, baixo a batuta de Damián Villalaín e con
guión de Carlos Fernández, ao propor un
debate sobre a figura da Corte Penal Internacional, para encetar os debates públicos do Café Voltaire. Pese ás disertacións concisas de Matías Movilla e Isabel
Lirola, non houbo a penas tempo para
afondar no tema e non poucos se quedaron coas ganas de intervir. Como querendo poñer o dedo na chaga, ao día seguinte podiamos ler nalgún medio que os EE
UU urxían á ONU a renovar a “inmunidade” dos seus soldados en misións de
paz, que non poderán ser xulgados por
crimes de guerra ante a Corte Penal Internacional. A petición de Washington viña
precedida dunha carta confidencial, aireada polo Washington Post, na que Bush
acusaba veladamente á UE de estar saboteando os seus esforzos diplomáticos para “protexer aos soldados americanos”.
A ONU outorgou a inmunidade solicitada, coas únicas abstencións de Siria, Alemaña e Francia. España votou a favor.
Un dos paradigmas da democracia é a
existencia mesma dunha xustiza universal, independente e imparcial. Calquera
demócrata subscribiría esta afirmación.
Sen embargo, semella que o máximo defensor da democracia a nivel internacional, seica disposto incluso a sacrificar
os seus soldados e a súa economía para

vocará nas súas particulares realidades, será o eixo principal da
reunión do próximo outono.
Provisionalmente, no programa de actos desta asemblea,
que se desenvolverá entre o 26 e
o 28 de setembro, perfílase a
presencia de destacados expertos e políticos europeos implicados na construción da nova

Europa. Os temas máis interesantes nesta xuntanza da CONSEU son as perspectivas europeas tras os cambios sufridos polo
mundo logo da Guerra do Irak,
o estado actual dos dereitos políticos dos pobos ou as propostas de novos modelos de autogoberno, tal e como sucede en
Euskadi, Catalunya, Escocia, Chi-

Aquí fóra

Mala conciencia
XULIO RÍOS
garantir a liberdade a pobos tan distantes converterse a curto prazo nun status pere lonxanos, mesmo culturalmente, coma manente que lexitime a intervención de
o iraquí, desconfía e recea dos avances Washington onde queira e como queira,
que se poidan producir nese terreo no pla- sen ningún tipo de control internacional,
no internacional. E
nin político nin xurisexcluíndo os EE UU,
dicional. Os exemmaior potencia
as dúbidas sobre a efiplos recentes, de Afcacia desta Corte son
ganistán a Iraq, pamilitar do mundo
tan lexítimas como
sando por Guantánaabundantes.
mo, son ilustrativos
non
desexa
estar
No seu día, os nedabondo.
gociadores deste TraA aversión por
vinculada ás mesmas
tado de Roma fixeron
parte da Administranormas que todos
importantes conceción USA ao dereito
sións para incorporar
cosmopolita, que deos demais”
mecanismos que puibería pola contra rederan evitar o medo
cibir un gran aplauso
norteamericano ás
dos demócratas, che“acusacións infunga ata o punto de que
dadas” a custa de facer depender o seu o Sr. Rumsfeld declaraba a semana pasaactuar, moi excesivamente, da coopera- da que a OTAN estaba estudiando deixar
ción gobernamental. Pero a Casa Branca, Bruxelas para eludir a xustiza belga,
que intentou pór todos os medios obter un pais que permite, polo de agora, a persepoder de veto dos encausamentos, non cución dos criminais de guerra. O xendesexa ataduras e a petición inicial de pe- darme mundial ten mala conciencia e saríodos temporais de inmunidade pode be da fortaleza das súas capacidades mi-

‘A

pre ou as Illas Feroe, por exemplo.
Nestes debates está previsto
que participen persoeiros chegados
de Escocia, Flandres, Bretaña,
Aosta, Catalunya, entre outras nacións europeas. O debate está organizado polo Centro Internacional
Escarré para as Minorías Étnicas e
as Nacións (CIEMEN), que dirixe o
catalán Aureli Argemí.♦

litares pero tamén da febleza dos seus
argumentos. A maior potencia militar do
mundo non desexa estar vinculada ás
mesmas normas que todos os demais.
Queren ser “libres” para actuar en execución das súas “responsabilidades especiais”, como di Reed Brody, de Human Rights Watch, respecto da defensa
internacional.
Así as cousas, coa Corte Penal Internacional corremos o serio risco de reproducir o desequilibrado funcionamento do
Consello de Seguridade, esa dobre vara
de medir que se ampliaría e agravaría no
ámbito da xustiza. A súa efectividade, de
chegar a ser, será para os febles e os menos fortes, mentres que os todopoderosos
e valedores acérrimos do sistema “democrático”, quedarán por riba da lei, evitando que a legalidade internacional poida
ser utilizada “frivolamente e con fins políticos”. Bush prefire seguir elixindo víctimas propiciatorias e configurando tribunais á medida cunha sentencia escrita, no
fundamental, de antemán; pero eludindo
toda posibilidade de se converter en
exemplo do vigor do propio sistema. Os
EE UU quedan fóra da lei. A única condena, de habela, terá que ser da historia.♦
XULIO RÍOS é director do Instituto Galego de
Análise e Documentación Internacional
(IGADI), www.igadi.org
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Florentino Pérez ten razón:
Del Bosque non lles serve
PUCHEIRO
Florentino Pérez, presidente do Real Madrid C.F., sacou a carauta do seu sorriso
amábel e puxo sobre da mesa a pétrea faciana de empresario para afirmar: “é necesario un adestrador máis acorde coa imaxe
do Real Madrid.”
Só se sorprenderon aqueles que aínda
ollan as grandes empresas de espectáculos
fútbolísticos como algo romántico no que importan os sentimentos e os resultados futbolísticos. Tamén aqueles (empresas xornalísticas) que vivindo deste espectáculo, convertido en movemento social, cumpren o papel de
alimentalo con “épicas” que trascendan do
negocio e enmascaren a súa verdadeira función ideolóxica-comercial: os grandes clubes

de fútbol non venden títulos, nen sequera espectáculos; venden un xeito de vida. Beckham é a nova icona desta propaganda.
Por eso non importa que Vicente Del
Bosque conseguise en catro anos un palmarés inigualábel. Tampouco que fose unha persoa que percorrese todas as escadas do madridismo desde a canteira. Menos que sexa
un home coñecedor coma ningún da casa, un
home humilde, sinxelo e de boas maneiras...
Precisamente por esas cualidades non
lle serve Del Bosque ao actual Real Madrid
galáctico (a expresión correcta é globalizado). O Real Madrid necesita moito máis ca
un entrenador que só vende fútbol. Necesita vender ideas coma Valdano, (roupaxe de

esquerdas posta ao servicio da colonización) e, sobre todo, imaxe.
Por eso procuran o portugués Carlos
Queiroz. Mentres os futboleiros andan na
trécola de atopar os méritos deste mingurrias futbolístico, as causas da súa idoneidade semellan ser outras: alto, elegante, fala
catro idiomas e dita sentencias que son titulares de prensa ao día seguinte. Un técnico
para os medios, en suma.
O único problema que pode ter Florentino é que se perden partidos aínda haxa
afeccionados que non se dean conta de que
o “seu fútbol” é unicamente unha ilusión
virtual propiciada polos 90 minutos máxicos que dura un encontro.♦

Iván Raña,
favorito para
o mundial
de Nova
Celandia

PACO VILABARROS

Pedro Lago Martínez e Xacobe Lago Misa foron os vencedores
do Campionato de España de bolos celtas na modalidade de parellas. Ambos os xogadores, en representación do Club Medialdea,
de Baiona, foron os máis destacados na proba, que a Federación
Galega deste deporte disputou na Praia de América (Nigrán), o pasado sábado 21 de xuño.
O Medialdea tamén obtivo o subcampionato, gracias á parella
composta por Santiago Martínez Diz e Luís Henrique Pintos Gonzá-

lez. En terceiro lugar quedaron Jovino Peláez Fernández e Rubén
Fernández Rodríguez, do Club La Oteda de Asturias. A cuarta plaza
correspondeulles a Lourenzo Campos Diego e a Alberto Rodríguez
Rodríguez, do Club Xunqueira, de Gondomar.
No campionato participaron dezaseis parellas, oito delas galegas.
Outros participantes chegaron de Asturias (a outra comunidade onde
este deporte ten moita aceptación) ou Madrid, por exemplo.♦

A.N.T.
Logo de gañar o Campionato de Europa de triatlón
en Carlsbad (Chequia),
Iván Raña convértese en
favorito para gañar o mundial de Queenstown (Nova
Celandia), que se disputará
o 7 de decembro. No horizonte do galego está o podio de Atenas 2004, verdadeiro obxectivo dun deportista que vive o seu momento máis doce des que
venceu o europeo de Györ
(Hungría) o ano pasado.
A superioridade de Raña nas grandes probas
mundiais está baseada na
grande experiencia que o
mozo de Ordes acumula
ano tras ano. En 1999, venceu o Campionato de Europa júnior de Madeira e
gañou o posto para Sydney
2000. Foi nos Xogos de
Australia onde obtivo o
primeiro golpe de sona. O
seu quinto posto foi celebrado no deporte de todo o
estado. Tiña Iván 21 anos e
un futuro posibelmente
cheo de éxitos. Así foi. Ao
ano seguinte quedou cuarto no Mundial de Edmonton (Canadá) e explicou
publicamente que a evolución deportiva que el mesmo se marcara ía polos
vieiros axeitados.
Aquel foi o seu último
‘fracaso’. En 2002, venceu o Europeo de Hungría
e o Mundial de Cancún.
Hoxendía é o deportista
con máis posibilidades de
traer novamente medallas
para Galicia. Algúns din
que vai ter que comprarlles unha nova casa en Ordes aos seus pais para que
teñan sitio onde gardar os
trofeos.♦

Xosé
Fernández
Ferreiro

As mozas de Pontevedra (detalle) M.Moldes.

Manuel Moldes
no CGAC

Homenaxe
ao escritor
na terra dos
afiadores

O pintor Manuel Moldes inaugura o próximo martes 1 de xullo no Centro Galego de
Arte Contemporánea en Santiago unha exposición antolóxica composta por 150 pezas creadas entre 1977 e o 2003. Miguel
Fernández Cid, director do centro, é o comisario da mostra que inclúe obra de grande formato xunto a bocexos e debuxos que
reúnen a traxectoria do artista, con obras
emblemáticas como O avó. Gan Dida no
sillón ou As mozas de Pontevedra. Moldes é profesor de Belas Artes en Pontevedra e formou parte do grupo Atlántica.♦

Alfredo Bryce Echenique.

Nova Guía
dos Libros Novos
Con carácter bimestral volve aparecer a Guía
dos Libros Novos que bota a andar nesta nova xeira o selo editorial Rdo Comunicación
Cultural. Con formato de revisa e 36 páxinas
a publicación volve a aparecer á venda ao
público cun número no que se inclúe un
monográfico sobre a tradución, un artigo
sobre O lapis do carpinteiro, e as recensións e críticas de libros como a última novela de Saramago, entre outros moitos contidos. A capa é do artista Quíntana Martelo
e no consello editorial están, entre outros,
Alfredo Bryce Echenique, Marcial Gondar,
Anxo Abuín, Xosé Lois López Vázquez,
Ramón Villares ou Maximino Zumalave.♦

Inma López Silva.
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Teatro galego
en Portugal
A revista Setepalcos publicada polo colectivo portugués Cena Lusófona dedica o seu
cuarto número ao teatro galego . Dolores Vilavedra e Inma López Silva coordinan a publicación que conta con artigos de Laura Tato, Manuel F. Vieites, Eduardo Alonso, Chema Paz, Antón Lamapereira ou Xosé Fernández Castro, entre outros. Vilavedra e López Silva entrevistan a Quico Cadaval e
Cándido Pazó como representantes dos
contadores e son tamén autoras do diccionario de teatro galego que pecha a revista.♦

ANDRÉS PANARO

n Nogueira de Ramuín porán
unha placa a Fernández Ferreiro xusto cando en Ourense
levan unha semana paseando
pola praza Los Suaves. Cando en Nogueira estean homenaxeando ao escritor, na Terra Chá celebrarán a XII
edición dos seus encontros comemorando desta volta a Felipe Arias. Os
espacios públicos énchense de cultu-

E

ra ao ar libre nesta entrada do verán e
en Pontevedra esperan xa que os de
Burla Negra instalen a carpa de O
País de Nunca Máis, a maior concentración de cultura imaxinábel. Para o
martes, cando a carpa xa non este, un
pintor de Pontevedra, Manuel Moldes mostrará a súa obra en Compostela, xusto en véspera de que o grande Caetano Veloso cante en Vigo.♦
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O Parlamento debaterá en setembro
a Lei do Libro
O BNG presenta a iniciativa de apoio ao sector
A.N.T.
Que o sector do libro galego está en crise é un laio que desde hai
tempo entoan editores, libreiros e escritores. Todos eles veñen reclamando un maior apoio institucional, a promoción a través dos
medios de comunicación públicos e a creación dunha mesa do libro que xunte a todos os axentes implicados. Estas e outras medidas son as que recolle a proposición de Lei do Libro, do fomento da Lectura e das Bibliotecas Públicas que o BNG ven de presentar no Parlamento a través da deputada Pilar García Negro.
Desde que en 1989 se aprobara
a Lei de Bibliotecas nada mudou no panorama lexislativo
arredor do mundo do libro, un
sector que ven reclamando
constantemente e de xeito urxente a toma de medidas para o
seu desenvolvemento diante
dunha crise que todos dan por
feito. Agora o BNG presenta a
Proposición de Lei do Libro,
do Fomento da Lectura e das
Bibliotecas Públicas que, se as
previsións do grupo nacionalista se cumpren, será debatida en
setembro no Parlamento. A iniciativa presentada por Pilar
García Negro recolle algunhas
das principais demandas dos
sectores implicados no mundo
do libro e, entre outras medidas, propón a creación dunha
librería pública central que distribuía todas as publicacións
oficiais e a constitución do
Consello Asesor do Libro, concibido como órgano de consulta e ponte e encontro entre a
Administración e os axentes do
mundo editorial, empresas editoras, libreiros e escritores
principalmente.
48% non le nunca
Segundo os dados que aporta o
BNG para defender a urxencia
de que a proposición se converta definitivamente en lei o
41% dos galegos maiores de 18
anos non le nunca un libro e só
o 29% remata máis de catro
obras ao ano, o que nos pon por
baixo da media española e moi
lonxe da europea. Con tal motivo, a iniciativa nacionalista
propón a aprobación da lei para organizar “políticas públicas
de apoio e de axuda ao sector
do libro e a todos os axentes
implicados” entre os que sinala
autores, traductores, ilustradores, deseñadores, lectores, editores, librarías e bibliotecas.
Os escritores na tele
A lei repara en cada un dos
axentes, toma medida das súas
demandas e pon os medios para
paliar os problemas que acusan.
Acontece cos autores para os
que reclama o apoio da Xunta
na difusión e coñecemento, tanto en Galiza como fora, das súas produccións. Entre outras
medidas insta á Xunta a que a
publicidade institucional e os
medios de comunicación públi-

ca se ocupen da literatura galega e dos seus autores, como veñen reclamando desde tempo
atrás. Os medios públicos serán tamén instrumentos acaídos
de a lei se aprobar para a realización de programas e campañas de animación á lectura.
A colaboración da Xunta
coas editoras incrementarase
considerabelmente se a proposición de lei chega a bo termo.
Comprométese a mercar e difundir nas bibliotecas públicas
e en centros de ensino os libros
producidos en Galiza e apoiará
as iniciativas que potencien a
produción nunha política de
axudas e convenios encamiñada ao abaratamento dos libros
que repercuta á súa vez nun aumento do número de lectores e
no comercio das librarías. O artigo dedicado ás editoras deita
unha atención específica na colaboración institucional para a
publicación de clásicos da literatura galega, clásicos universais traducidos e outras obras
das que se considere recomendábel a súa tradución ao galego.
A Xunta é, segundo Pilar
García Negro, a primeira produtora de libros do país e por
iso a lei recolle a creación dunha Libraría ou Distribuidora
Central que poña a disposición
dos interesados as publicacións
oficias e garanta ademais a súa
presencia de forma gratuíta en
todas as bibliotecas da rede pública galega.
A importancia das librarías
“A proposición de lei aliméntase de moitas iniciativas particulares que xa existían porque
tentamos facernos eco das demandas do sector. Trátase dunha lei ambiciosa e necesaria
nun panorama como o noso que
sofre unha carencia lectora
enorme” sinala Pilar García
Negro a respecto da iniciativa
parlamentar que promove. Polo
tanto, non son só editores e libreiros senón que os nacionalistas encontran que as librarías
son tamén establecementos que
deben gozar do apoio institucional unha vez as recoñecen
como axentes “culturais activos
indispensábeis para que a industria e a cultura do libro manteña a súa pluralidade e creatividade”. Búscase para elas a
modernización e profisionalización do sector e que teñan unha
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información completa sobre o
fondo editorial galego. A lei
contemplaría a publicación pro
parte da Xunta dunha Guía do
Libro Galego que recolla todos
os títulos publicados durante o
ano. Nos próximos días o texto
íntegro da iniciativa parlamen-

taria será enviado a todos os
axentes implicados para o seu
coñecemento, á espera de que
no mes de setembro sexa debatido no Parlamento. “A lei cubre un baleiro legal que existe
no sector do libro, un producto
cultural e económico que se

atopa nunha situación difícil.
Atende a todos os implicados
na súa producción pero deita
unha atención singular na necesidade de incrementar lectores
que é unha urxencia dada a nosa situación” defende Pilar García Negro.♦

Promoción da lectura e
da rede de bibliotecas
“As administracións públicas
poden poñer en funcionamento moitos recursos para o fomento da lectura e o fortalecemento do sector do libro”
defende a deputada Pilar García Negro quen cita o caso de
Finlandia, na que a lingua se
impuxo fronte ao sueco, como exemplo de país “cos
máis baixos índices de fracaso escolar que se corresponde

cunha magnífica rede de bibliotecas”. A atención sobre
as bibliotecas centra por iso
boa parte do texto lexislativo
presentado polos nacionalistas. Defínense os problemas e
apórtanse solucións como a
creación de programas e actividades de fomento da lectura, modernización das instalacións ou mellora das bibliotecas escolares. Entre as me-

didas que a lei recolle está a
entrega periódica en todas as
bibliotecas das publicacións
editadas en galego ademais
dunha dotación de fondos actualizados. As bibliotecas públicas teñen, segundo a iniciativa nacionalista, que estar
coordinadas entre e deben ser
axentes fundamentais nas
campañas de fomento e apoio
á lectura.♦
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A validez
do traxe
VÍTOR VAQUEIRO

N

o número 1.087 de A
Nosa Terra, baixo o título
de O traxe non vale, Suso de Toro expón o seu ponto de
vista a respeito da “forma”
–quere dicer-se a “norma” escrita– que o galego deberia
adoptar. Obviamente, eu non podo senón estar de acordo, desde
a primeira á derradeira letra, co
que Suso di. É óbvio, como
sinala o noso narrador, que o galego se escrebe con “ortografia
española”, violentando e vulnerando, engado eu, o que foi a
sua orixe galego-portuguesa. É
tan certo como que escrebo estas
liñas nas horas limiares da noite
de san Xoán, que temos, igual
que no parchis, a tiro de unha, a
posibilidade de construirmos
“un instrumento de
comunicación internacional”, di
Suso. Resulta indiscutíbel, digo
eu, que a imensa maioria das
persoas que traballan cada dia
coa ferramenta comun da nosa
língua senten que é evidente a
necesidade de desbotar a norma
oficial e voltar ás orixes que a
história e a política furtaron.
Ninguén minimamente
responsábel na procura da verdade e do espallamento do galego
como idioma do mundo pode
manter que outra normativa gráfica sexa un ataque ao cerne do
noso idioma. Ao contrário, seria
interesante que o poder político
que se nega a falar dun troco
normativo explicase a sua negativa a que a televisión portuguesa
se poida receber de maneira normal nos fogares galegos
furtando-nos a posibilidade de
nos enriquecer culturalmente.
Seria trascendental que o poder
popular que defende a normativa
oficial –ese poder político que
nos aldraxa arreo dicindo-nos
que só tentamos erguer vellas
fronteiras– explicase o seu encirramento en erguer unha fronteira falsa e converter-se, el, na tribo de ollar reducionista que
impede que os libros escritos na
Galiza podan ter un mercado potencial de 200 millóns de persoas
e non de 2 millóns, como arestora. Seria imprescindíbel que o
poder popular nos explicase o
seu boicote diário na Galiza a
calquera achegamento á língua
portuguesa, a sua negativa as
nosas crianzas adquiriren coñecementos dunha língua que traduce a Stevenson e Hawking, a
Eliade e Penrose, a Herodoto e
Jacobson. Resulta surprendente
que os inimigos feros do
nacionalismo se desvenden
agora como uns radicais
nacionalistas lingüísticos. O poder popular deberia explicar este nacionalismo.
As persoas que se achan –como Suso e máis eu, e un número
imenso que fican en siléncio–
saben que resulta preciso unha
mudanza da nosa norma escrita,
que reintegre a língua ao lugar no
que viveu case quiñentos anos e
que nos abra ao mundo, e que
nos abra o mundo. O mesmo que
é preciso afondarmos naquilo que
nos une e reflectirmos que, se
queremos erguer diferéncias arbitrárias, acharemo-las de certo.♦

Teatro para ler na nova colección
de Espiral Maior
Manuel Lourenzo, Pillado e Ruibal inauguran a serie
C.V.
Coa aparición da nova colección de teatro a editorial Espiral
Maior completa a súa presencia en todos os xéneros literarios. Tres libros de Manuel Lourenzo, Francisco Pillado e
Euloxio Ruibal inauguran esta nova aposta editorial de Miguel Anxo Fernán Vello que en breve se incrementará co teatro de Manuel María, Xesús Pisón e Jenaro Marinhas del Valle.
Tres nomes fundamentais do
teatro contemporáneo serven
de pórtico para a nova colección de Espiral Maior. De Manuel Lourenzo publícanse dúas
pezas estreadas nos anos oitenta, A larva furiosa e Adeus,
Madelón. Dezaseis ensaios sobre teatro galego contemporáneo que van desde o estudio da
escenografía de Camilo Díaz
Baliño ata os escritos dramáticos de Díaz Pardo pasando pola obra de Otero, Castelao ou
Dieste é o contido do volume
asinado por Euloxio Ruibal
mentres que a obra Figaro ou a
inutil precaución de Francisco
Pillado completa esta tríada de
iniciación de Espiral Maior na
escrita dramática. “Este proxecto responde á vontade da
editorial de pular pola creación
literaria en todos os xéneros e
con esta nova colección preténdese crear un corpo sistemático
de textos dramáticos ademais
de ensaios e estudios sobre teatro” explica Fernán Vello ao
tempo que defende que “os
dramaturgos galegos non só
deben estrearse senón tamén
publicarse”.
O editor defende a condición “transversal” desta nova

colección, creada cunha filosofía que se basea na súa pluralidade xa que a idea é que inclúa
non só textos galegos senón traducción douras linguas de textos fundamentais para o teatro.
“O eido editorial referido ao teatro non estaba cuberto e na
vontade da editorial está espallar estes títulos tanto dentro como fora do país tendo claro a
necesidade de que os libros se
atopen nas librarías” explica
Fernán Vello arredor do proxecto que impulsa esta colección
que conta co apoio do IGAEM.
Na carteira ten Fernán Vello o
teatro completo de Jenaro Marinhas del Valle, o primeiro volume da obra dramática de Manuel María –de quen a editorial
xa publicou toda a poesía– e varias pezas reunidas de Xesús Pisón. “O teatro galego actual é de
grande calidade e precisa de espacios para a súa publicación
pero é certo que para que un
proxecto como este vaia para
adiante é rpecisa non só a colaboración institucional senón tamén o apoio da xente do teatro
e dos lectores” di o editor. Na
conversa con Fernán Vello paira
a queixa que os escritores de teatro fan a cotío de sentirse mar-
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xinados dentro do mundo da literatura. A creación dunha nova
colección literaria para o mundo
do teatro e o feito de que o novo
presidente da Asociación de Escritores en Lingua Galega sexa
Euloxio Ruibal, un dramaturgo
que ten obra narrativa e ensaística e tamén un dos primeiros
autores desta serie de Espiral
Maior, contribúe á normalización da propia escrita teatral.♦

Unha ducia de anos e
todos os xéneros
A editorial Espiral Maior nacía
hai doce anos con dedicación
completa á poesía, xénero no
que leva publicados arredor de
180 títulos no que conforman o
fondo editorial máis amplo da
historia da literatura galega e un
proxecto sen parangón na Península. Tres anos despois a empresa dirixida por Miguel Anxo
Fernán Vello abriríase a novos
xéneros comezando a publicar
en narrativa e ensaio. Co teatro
a editorial que é referencia no
panorama da poesía galega abre
as súas portas a un xénero tamén minoritario pero igualmente de grande riqueza creativa.
En breve a editorial presentará novos títulos a engadir ao seu
fondo poético. Aparecerán ao
tempo nas librarías os novos poemarios de Xela Arias, Marta

Dacosta, Mª Carme Kruckenberg
e unha antoloxía con textos inéditos de Arcadio López Casanova. Tamén haberá novidades na
colección que a editorial promove en colaboración con AULIGA
(Asociación Internacional de
Amigos da Universidade Libre
Iberoamericana en Galicia) que
ten como obxectivo a comunicación poética entre varias culturas.
Verá a luz unha antoloxía do poeta gaditano Angel García López
traducida ao portugués polo escritor Egito Gonçalves no que é o
último traballo realizado antes da
morte. Tamén se publicará a poesía do surrealista rumano Gellu
Naum con idea de difundila no
mercado español que descoñece
a este escritor que compartiu o
consello de redacción da revista
Minotauro.♦
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Os osos
toman Sicilia

Os textos híbridos de Yolanda Castaño
O libro da egoista xoga coa prosa poética breve
Título: O libro da egoísta.
Autora: Yolanda Castaño.
Edita: Galaxia.

No labor de remodelación que se
está a levar a cabo en Galaxia, O
libro da egoísta, de Yolanda
Castaño, (re)abre (xunto a As torres no ar, de Avilés de Taramancos) a colección de poesía
Dombate. Pero ademais de ser
partícipe desta cerimonia de reapertura, O libro da egoísta Estamos
encerra outro
proceso que se diante
pode resumir dunha
nunha dupla escrita
exploración. A fronteiriza
primeira, a in- entre a
trospección, poesía e
unha análise a prosa,
interior incesante, inacabá- híbrida,
bel, que nunca axenérica,
resulta satisfac- marxinal.
toria. A segunda, que camiña
da man da anterior, a necesidade de achar novos camiños para a expresión
(cando menos novos na historia
da experiencia persoal) que ofrezan aínda que sexa o desafogo
ilusorio de que algo se move.
A novidade que representan
ambas e dúas exploracións é,
sen embargo, máis aparente
que real. Hai vontade de ruptura e inclusive ruptura, pero non
hai nada que non estivera
anunciado na obra anterior,
pois non é excesivamente complexo atopar poemas húmidos
de amargor e mesmamente prosas poéticas, en realidade xa no
primeiro título (Elevar as pálpebras) se poden atopar. O que
acontece é que en O libro da
egoísta, isto deixa de ser ocasional para converterse en ha-
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bitual. E aquela gozosidade,
con tanto de carpe diem, que se
bebía nas palabras de antes, vai
deixando lugar a angueiras
máis existenciais, inclusive o
amor remata por se tornar fícticio, puro desexo.
Polo que respecta á forma,
agora predomina a prosa ultrabreve e poética sobre a poesía,
que se encolle e contorsiona
ata, por exemplo, ficar reducida
a títulos (por exemplo o da terceira parte) ou a algún poema
complementario da prosa, acadándose unha expresión con
evidentes puntos de contacto
coa de Chus Pato. Non é casua-
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lidade que este libro se despida
cunha carta a esta outra poeta.
Estamos pois, diante dunha
escrita fronteiriza, principalmente, entre a poesía e a prosa,
híbrida, axenérica, marxinal tanto desde as querencias prosistas
como das poéticas, unha escrita
de mal acomodo nos canons tradicionais que non, xa non, se debe seguir considerando capricho
ou xenialidade a-normal.
Desde onde mellor se explican escritas con estas características é desde fiestra que dá á
Literatura Mínima ou Ultrabreve ou Microliteratura. Unha literatura desxenérica, que se de-

senvolve á marxe dos xéneros
tradicionais, dos que bota man
cando lle apetece pero sen deixar asimilar por ningún deles, e
que emprega, sen distinción, recursos literarios e paraliterarios. Unha expresión, que leva
camiño de se consolidar como a
fórmula literaria deste século,
que ten na brevidade (máximo
inferior á páxina e media, a redor das 30 liñas) unha esixencia
básica, aínda que por si mesma
non é suficiente para explicala,
que fai da suxerencia arte e procura un lector intelixente que
extraia do texto moito máis do
que se di, diametralmente oposta á literatura paixonal, esa que
se limita a xogar coas paixóns
do leitor, esta non existe se non
provoca e estimula o mundo
cognoscitivo de quen a le.
Así, non estraña, entón, que
primeira parte de O libro da
egoísta consista nunha mistura
de prosa poética ultrabreve, outras moi próximas ao aforismo
lírico e mesmo algún microconto (tamén moi lírico, referímonos a “Pero eu, filla, das miñas
fillas”); que a segunda parte
dea entrada á epístola, ao esquematismo (das preguntas vitais), ou a ese desdobramento
(tan de Borges) que aquí dá nun
teatral labirinto de espellos; nin
que a terceira parte se acolla á
fórmula do diario (aínda máis,
do diario comentado) onde a hibridación entre poesía e prosa é
particularmente notoria. O que
é un proceder típico da Literatura Mínima, tanto como esa temática, xerada pola fugacidade
e inconsistencia do ser, que a
cotidineidade fai aínda máis
presente, máis abusadora.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Tabela das letras

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.

FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. O SANGUE DOS CAMIÑOS.
Ramón Caride Ogando.
Sotelo Blanco.

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

2. MENINO MORREU.
Luís García Mañá.
Xerais.
3. RELATOS MARIÑEIROS.
Xosé Neira Vilas.
Xerais.
4. RESISTENCIA.
Rosa Aneiros.
Xerais.
5. POLOS FILLOS DOS FILLOS.
Xosé Manuel Sarille.
Candeia.

2. AS MARÉS NEGRAS.
Adela Leiro (Coord.).
A Nosa Terra.
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.

A NOSA TERRA

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

A famosa invasión de Sicilia
polos osos, de Dino Buzzati, é
unha preciosista obra para nenos e mozos que se converteu
nun clásico da
literatura
italiana.
Conta a
historia fabulosa da
conquista
da illa mediterránea
por unha
comunidade
de osos.
Metáfora dos perigos do poder
e fábula da puxa por construír
unha sociedade xusta. Historia
humana na que os animais son
protagonistas. A edición galega de Kalandraka inclúe debuxos do autor. Tradución de
Mónica Rodríguez.♦

As aventuras
dun pingüín
Xerais edita catro volumes
das aventuras do pingüín Dani, de Max. ¿U-la neve?,
¡Cantos
amigos!,
¡Xa sae o
sol! e ¡Tódalas
cores! recollen
historias
deste
pingüín, súa
familia e a
ra Renata,
mascota e
amiga inseparábel do
protagonista.
Libros indicados para os
primeiros lectores, con
páxinas de cartón duro e
contidos precisos para
empezar a coñecer o contorno
dos pequenos. Un éxito internacional que agora chega en
tradución de Mª Dolores
Torres.♦

Poemas ilustrados
O texto é de João Pedro Mésseder e as ilustracións de
Gémeo Luís. En O g é um gato enroscado, editado por Caminho, inclúense unha serie
de poemas acompañados de
xenerosos e coridos debuxos.
Os autores lusos percorren coa
súa arte grandes temas,
acondicionados para os
máis novos. O
paso do
tempo, a
importancia dos libros na
nosa vida,
a estética
das letras,
a vida cotiá, a noite, as
estacións, os recordos, a
infancia, a natureza, o
espacio, os soños, os desexos,
os heroes. Incluso as sumas
son tema útil para descubrir a
cada intre.♦
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Coñecendo a desfeita do Prestige
Novo libro colectivo sobre as consecuencias da catástrofe
Título: Prestige: a catástrofe que despertou a

Galiza?
Autor: Varios.
Edita: Candeia Editora.

Segundo Elias Torres “editar
deve, em situaçons como esta,
constituir um compromisso
com a cidadania”. Dende a calmaria que provoca a reflexión
nace este libro. Cómprelle ao
leitor manter na retina as imaxes que apareceron nos medios
de comunicación para manter
vivo un recordo, imaxes que en
palabras de Xosé Luís Barreiro
Rivas no terceiro capítulo, Viaxe cara ningures: unha visión
politolóxica do caso Prestige,
escribía “foron sobre todo a visión duns mariñeiros que se
movían no mar como se moven
os peixes, e que, lonxe de
tantas noticias
que falan de É un libro
sobreexplota- que ten
ción e maltra- un claro
to ás augas do ensisgo,
mar, parecían dar a
dispostos a coñecer
coidalo e lim- a realidade
palo como só dunha
pode
facer desfeita,
quen é cons- baseándose
ciente da súa nos feitos
i n t e r d e p e n - ‘sem
dencia vital. A fazermos
sociedade ci- juízos
vil tomara o apriorísticos’
relevo na defensa do mar
e da dignidade dun pobo
que se sentira asoballado e
abandonado, e poñía en pé un
proceso político que ameaza
con cambiar a recente historia
de Galicia”.
Acompañan ao ex vicepresidente da Xunta o xornalista
Xan López Rico, Xoán Ramón
Doldán Garcia, Miguel Anxo
García Álvarez, María Paz
García Rubio, Primitivo B.
Gónzalez López, Carlos Martínez-Buján Pérez e o investigador do Instituto de Investiga-
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cións Mariñas, Miguel Anxo
Murado, cada un dende a súa
especialidade –economía, polí-

tica, dereito, especialistas en
técnicas de construción naval,
psicoloxía, ecoloxía– fan unha

análise polo miúdo do que supuxo a catástrofe tentando dar
unha visión global da traxedia

e que sexa o leitor quen tire un
xuizo crítico poñendo ao seu
dispor todos os dados.
É sorprendente, que a ciencia que tanto tiña, e ten que
aportar a unha desfeita coma a
do Prestige, problema que por
certo aínda está sen resolver, só
teña un capítulo no libro, A
desfeita do Prestige e os efectos ambientais da contaminación por petróleo de Miguel
Anxo Murado, quen dende a
experiencia directa fai unha
analise didáctica, traslúcida sen
perder a rigurosidade, fornecendo ao leitor de dados non
doados de atopar agás en publicacións especializadas sobre a
contaminación por petróleo e
os seus efectos, fai fincapé o
investigador na biorremediación (Biorremediación. Fundamento, modalidades e problemas) que esta a levar adiante na
illa de Sálvora e que levaron ao
científico a escreber nun ton
decepcionante “É mágoa, certamente, que o primeiro ensaio
de biorremediación a mesoescala que se fai en Galicia vaia
defrontarse precisamente cuns
materiais tan recalcitrantes coma os do Prestige, circunstancia que talvez dea unha medida
esguellada das posibilidades do
recurso con petróleos crús” os
resultados deste método de recuperación das nosas costas.
Prestige: a catastrofe que
despertou a Galiza? É un libro
que ten un claro ensisgo, dar a
coñecer a realidade dunha desfeita, baseándose nos feitos
“sem fazermos juízos apriorísticos” como escrebía o editor
no introito e que contén o obxectivo claro da obra “Sirva este volume para encontrar repostas ou acompañar a súa procura” responsabilidade que lle
corresponde ao leitor, o libro só
lle garante a reflexión, analise
dos feitos levada a cabo polos
autores.♦
XOSÉ FREIRE
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Pueblos
Nº 6. Xuño de 2003.
Coordina: Luis Nieto.

Vademecum do teatro balear
Un instrumento indispensábel que debería ser imitado
Título: Diccionari del Teatre a les Illes Balears.
Autor: Varios.
Edita: Leonard Montaner Editor & Publica-

cions de l`abadia de Monstserrat. Palma /
Barcelona, 2003.

A bibliografía sobre o teatro
mallorquino, sen ser pobre, non
é moi ampla, ben que nos últimos anos aumentou de maneira
considerábel. Agora ven de aparecer un deses libros indispensábeis en calquera literatura. Estamos a falar do Diccionari del
Teatro a les Illes Balears, dirixido por Joan Mas do Departamento de Filoloxía Catalá e
Linguística Xeral da Universidade das Illas Baleares, coordenado por Francesc Perelló e cun
consello asesor formado por
Ramon Diaz i Villalonga, Josefina Salord Ripoll e Marià Torres Torres, e redixido por un total un total de 82 estudiosos do
teatro mallorquino, e a axuda de
varios bolseiros. O libro esta
subvencionado pola caixa de
aforros das Illas (Sa nostra), o
Goberno Balear e mais o Instituto d’ Estudis Balearics.
En primeiro lugar, digamos
que se trata do primeiro volume, letras A-O, cun total de
525 páxinas, en apretada letra e
de
tamaño
considerábel
(17x24). O volume non só é un
diccionario dos homes e mulleres que fixeron, e fan, posíbel o
teatro mallorquino de todos os
tempos, senón que o lector pode saber tamén de todos os locais teatrais que hai e houbo
nas Illas, tanto na de Mallorca
coma nas outras. Á parte, é un
diccionario non só do teatro
mallorquino, é dicir, catalán,
senón en calquera lingua,
maiormente español. É dicir,
reséñase todo o referente ao teatro nas Illas Baleares.
A obra, como di Joan Mas
na presentación, móvese entre
a “investigación e a síntese. En
primeiro lugar, o diccionario
reflicte o que na actualidade
sabemos sobre o teatro nas illas
Baleares [...] moitos outros
sectores da historia do [noso....] teatro foron máis desatentidos pola crítica ou a erudición, e tamén quixemos que tivesen un tratamento adecuado
no diccionario, Neste sentido
tamén é un traballo de investigación e de documentación”.
¿Cales son estes sectores?, normalmente a reseña de locais teatrais das diversas illas, con
descrición arquitectónica, características, etc., dos lugares
onde se representaron ou representa teatro. Un bo traballo de
investigación e descrición dos
diversos espectáculos parateatrais, musicais, etc., populares
baleáricos, entradas referidas a
cantantes líricos, empresarios,
productores, músicos, escolas
de música, de danza, escolas de
teatro, fundacións de apoio ao
teatro, promotores, as diversas

Xulio Ríos reflexiona sobre os
cambios producidos no Partido
Comunista da China. Rubén
Campos dá conta das tensións
que se viven en Caxemira,
rexión do norte da Península Indostánica, disputada entre a India
e Pakistán.
Inclúese un
resumo da
situación
política de
Indonesia,
da man do
Partido
Democrático
do Pobo. Tamén se publica unha entrevista con Eva Olaren, representante do ‘Movimiento por la
paz’ en Mindanao (Filipinas).
Agustín García envíalle unha
carta ao seu ex alumno Julio
Anguita Parrado, morto na Guerra do Irak.♦

Hika
Nº 143-144. Abril-maio de 2003. Prezo 5
euros.

Representación nas rúas mallorquinas.

feiras e mostras de teatros, etc,
sen faltar as entradas aos autores, actores, directores, grupos,
iluminadores, escenógrafos,
traductores, empresarios, etc é
dicir, unha reseña total de todo
canto se sabe sobre o teatro que
se fixo e fai nas Illas.
Traballo de investigación e
recompilación que serve para ir
trazando unha historia rigorosa
do teatro nas
Baleares (e do Agora só
teatro mallorcaben dúas
quino) desde a
Iade Media á cousas,
a c t u a l i d a d e . esperar con
Por outra parte, avideza o
o diccionario, segundo
entre outros, volume e
ven encher un que no
baleiro: o denoso país
senvolvemento
do teatro en se faga
Menorca e nas unha cousa
Pitiusas (Ibiza semellante.
e Formentera),
terreo, ata hai
ben pouco,
completamente ermo. O lector
galego notará a importancia que
tiveron para o seu desenvolvemento, e para a creación dunha
afección, os Círculos de ObreiAntigo edificio do Teatro Balear.

ros Católicos (esquezamos o lado propagandístico).
Á parte, o lector poderá
achar entradas que lle parecerán, nun primeiro momento, curiosas: Molière, Ibsen, Robert
Graves, etc. Non se trata de reseñar, simplemente, as traduccións ou representacións que
destes autores se fixeron nas
Illas, senón que, por exemplo,
na entrada dedicada a Moliére o
lector acabará por saber que o
dramatugro francés é traducido
por vez primeira ao catalán por
un mallorquino, e que durante a
ocupación británica de Menorca, é cando Molière é traducido
e comeza o seu roteiro no teatro
catalán contemporáneo. Saberá,
na entrada dedicada a Robert
Graves, que o escritor inglés,
que viviu na poboación mallorquina de Deia (morreu en Palma
en 1985), fundou nesta localidade o Anfiteatre Robert Graves,
onde estreou diversas obras da
súa autoría coa axuda dun grupo
de amigos –faise unha pequena
descrición das obras. Ou Ibsen,
de quen se documenta que as
súas principais obras foron estreadas en Palma en 1901 por
unha compañía italiá.
A carón de todo isto, o lector poderá ler excelentes entradas dedicadas a autores como
Alexandre Ballester, Joan
Guasp, Bertomeu Ferrà, Guillem Colom, Pere Capellà, Blai
Bonet, Gabriel Cortès, e de todo canto dramaturgo conta (e
non conta) no teatro mallorquino. Entradas que son á vez informativas e reseñas críticas.
Poderá coñecer de que van e
como son un senfin de obras
anónimas ou de autor coñecido, reseñadas con saber e obxectividade; saberá dos distintos espectáculos teatrais e parateatrais populares, da biografía
dos actores máis populares do
teatro mallorquino de todos os
tempos, sobre todo Xesc Forteza, Cristina Valls; da historia
das compañías máis importantes de Mallorca, como a Cati-

na-Estelrich, a Artis, a de Xesc
Forteza. O volume complétase
cunha serie de documentos
gráficos de grande interese e
excelentemente reproducidos e
unha completa bibliografía.
En suma, un instrumento de
traballo, un diccionario agradábel de ler, onde a universidade,
unida a outras institucións (sobre todo a Consellaría de Educación e Cultura do Goberno Balear) dá unha lección de como se
serve a cultura e a un pobo. Unha lección para moitos gobernos
autónomos (e non quero sinalar
a ninguén), mais sabendo que o
actual conselleiro de cultura das
Illas Baleares é un dos colaboradores que asinan as entradas,
acho que xa se din moitas cousas. Ou simplemente, que se trata dun conselleiro que non confunde cultura con agricultura, as
dúas importantísimas, pero cada
unha no seu lugar.
Agora só caben dúas cousas,
esperar con avideza o segundo
volume e que no noso país se faga unha cousa similar. Temos
unha base, o Dicionário do teatro galego de Pillado/Lourenzo.
Publicado hai anos, quedou obsoleto. Hoxe, pensamos, á parte
de ampliarse, debe o novo diccionario que se faga encher moitos valeiros, e ese xa é traballo
dun equipo. E, ademais, debe
ser, xa, o diccionario do Teatro
na Galiza, no idioma que for,
pois as influencias tamén veñen
doutras bandas, e, ademais, temos dereito a saber que teatro
vían os nosos devanceiros –e
que teatro se ve aínda hoxe. Quizais non sexa este un traballo
brillante, mais é máis necesario
que nunca. Temos unha boa base (aí esta o Arquivo-Biblioteca
Francisco Pillado, o seu equipo
e as súas publicacións) e bos estudiosos, só se trata de pór á
xente de acordo e que as institucións paguen un duro e ás veces
pouco satisfatorio labor. As institucións, eis o problema.♦
X.G.G.

Ion Arregi explica o sistema de
ocupación que realizan os EE
UU no Irak. Kepa Bilbao reflexiona sobre as ‘identidades
fronteirizas e os federalismos
multinacionais’. Antonio Duplá
entrevista a Emilio Guevara,
candidato independente
do PSE e
ex militante do PNV.
Tamén hai
unha
conversa
con Inaki
Irazabalbeitia, de
Aralar. Josetxo Fagoaga
entrevista a
Oskar Matute, parlamentario
autonómico de Ezker Batua.
Agustín Unzurrunzaga explica
o novo Plano de Inmigración.♦

Página abierta
Nº 138. Xuño de 2003. Prezo 4 euros.
Dirixe: Manuel Llusia.

Guillermo Múgica tenta explicar os porqués da toma de
postura papal na Guerra do
Irak. Alfonso Bolado
relaciona o valor dos xiítas
coa reconstrución do
estado
iraquí.
Jorge
Álvarez e
Carmela
García
analizan as
consecuencias
sociopolíticas do naufraxio do
Prestige. Raúl Zibechi dá conta das causas do amago de retorno de Carlos Menem. José
Manuel Pérez reflexiona sobre
o fenómeno da piratería musical. Carmen Briz entrevista a
Pere Joan Ventura, director de
O efecto Iguazú.♦
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Xornalista e escritor, Xosé Fernández Ferreiro considera que
un suceso pode ser materia literaria e que en toda ficción hai
unha boa dose de realidade.
Autor de western, novela negra
e de ciencia ficción, Fernández
Ferreiro retratou tamén a vida
da aldea en boa parte das súas
obras. E a aldea era sempre a
súa de Nogueira de Ramuín.
¿Gústalle que os seus
compañeiros escritores vaian
o sábado a Nogueira de Ramuín para conmemoralo?
Non son amigo das homenaxes pero esta gústame e decidín
aceptala porque se fai no lugar
onde nacín, na miña terra. Vivín
alí os dez primeiros anos da miña vida, como un neno da aldea,
andando con zocos, indo ás vacas ou chovendo á escola. Levo
toda a vida fora aínda que seguín
tendo relación con ela. Das cinco
partes nas que podo dividir a miña vida que son a aldea, Ourense, Madrid, Santiago e a Coruña,
foi a que máis me marcou, alí están as miñas raíces,o meu paraíso perdido. A miña casa agora
está a caer e eu quero que se derrube, que sexa o monumento funerario dos Ferreiro. Alí os veciños puxéronme unha placa en
barallete o Día das Letras Galegas. Síntome aldeán, labrego,
afiador, fillo de emigrantes, aínda que sexa un animal urbano.
¿Que pasou de Nogueira
de Ramuín a súa literatura?
Algúns libros meus están
desenvolvidos alí totalmente,
outros parcialmente e outros
mentalmente. Da miña aldea tomo moitos aspectos que meto
nas novelas que son reais aínda
que só eu sei o que é verdade e
o que non. A novela Morrer en
Castrelo de Miño situeina en
San Estevo de Ribas de Sil porque era o que coñecía ben. Cando falo dunha aldea sempre é a
miña porque é da que sei e á que
de verdade amo, aínda que faga
unha homenaxe a todas. Salvo
catro ou cinco novelas o resto
están desenvolvidas na aldea e
algunhas totalmente como A saga dun afiador ou Agosto do 36.
En A saga dun afiador
mesmo busca recuperar o seu
vocabulario.
Trátase dunha lingua que xa
non sabe ninguén porque xa non
hai afiadores. Cando vexo un falo con el e doume conta de que
xa ninguén coñece o barallete.
Na miña aldea, cando neno, en
toda a casa había un afiador e nas
conversas diarias empregábanse
moitas palabras do barallete. Esa
novela naceu coa vontade de ser
unha homenaxe aos afiadores.
Pasaron uns anos nos que o
ruralismo non era ben visto...
Era cando se dicía que a nosa
literatura só falaba da aldea, que
eramos uns paletos, pero está aínda sen escribir a grande novela
rural como aínda falta a grande
novela urbana e da emigración.
Agora parece que se dá unha volta cara a aldea, precisamente porque está desaparecendo. Novoneyra dicíame que el e máis eu
eramos a ponte que unía a aldea e
a cidade porque os dous vivimos
alí a infancia e iso marca.
¿Coida que era un prexuízo?
Polos anos sesenta cando a

Xosé Fernández Ferreiro
‘Nos anos sesenta todo o mundo
quería escribir o seu Ulises’
CARME VIDAL

O próximo día 28 a Asociación de Escritores en Lingua Galega renderalle unha homenaxe a Xosé Fernández Ferreiro en Nogueira de Ramuín, o concello no que naceu en 1931.
Ao autor de novelas como A morte de Frank González, Morrer en Castrelo de Miño, Corrupción e morte de Brigitte Bardot, O minotauro, Agosto do 36 ou Millo verde, entre outras,
gústalle especialmente que os seus compañeiros vaian ao que é o seu paraíso literario, a aldea que pasou con forza á súa literatura e que marcou de forma singular a súa vida.

A. PANARO

Nova Narrativa Galega todo o
mundo quería escribir o seu Ulises pero logo volveron ao clásico
de sempre, claro, poñendo as
cousas ao día porque non se pode escribir hoxe como hai cincuenta anos. Non sei se sabes
que eu fun o primeiro que falou
de Nova Narrativa Galega, na revista Destino de Barcelona, tomando o nome da Nova Cançó.
¿Ao seu ver era un excesivo experimentalismo?
Era. Tanto é así que Carlos
Casares escribiu Cambio en tres
e nunca máis quixo reeditala.
Di que lle puxo nome á
Nova Narrativa Galega e vénseme á cabeza que tamén vostede bautizou os Brais Pinto.
Era o nome dun afiador.
Cando eses mozos galegos que
andabamos por Madrid fundamos o grupo en 1958 había que
poñerlle un nome e eu fixen esa
proposta. Brais Pinto era un
afiador de Nogueira de Ramuín
que estivo en Rusia e foi atropelado por un autobús na Praza da
Cibeles de Madrid. Brais Pinto
era un grupo literario e político
nacionalista e ademais era tamén unha editorial que publicaba libros en galego en Madrid,
cousa que se facía por primeira
vez. Cando levabamos dous libros recibimos unha carta de
Ramón Piñeiro na que dicía que
Brais Pinto pertencía xa á historia da literatura galega. ¿Existiu

ou non? ¿É o verdadeiro nome
ou foi inventado por min? Nunca respondo a estas pregunta pero o que realmente importa é
que afiador de Nogueira está na
historia da literatura galega. Prefiro que siga a lenda. Eramos un
grupo moi interesante que queríamos ter unha Galiza nova.
O pasado ano cumpriuse
medio século do seu primeiro
libro que, singularmente, é
de poesía.
Ribeirana do Sil saíu publicado en 1952 cun prólogo de
Florentino López Cuevillas e o
último é Millo Verde do pasado
ano. Cando comecei era moi
novo, excesivamente, para escribir un libro non xa bo senón
mediano. Pero de todos xeitos é
moi sentido e leva á poesía a comarca de Nogueira de Ramuín.
Pero en seguida se converte en narrador e despois
de A noite (1959) non volve a
publicar un libro poético.
Teño publicados algúns poemas na revista Dorna, moitos
dedicados ao afiador e con eles
gustaríame facer un libro. Estiven moito tempo sen dedicarme
á literatura. Metinme no periodismo e por iso mesmo escribía
moito, crónicas, reportaxes... Fixen moito xornalismo e logo pasei á narrativa definitivamente.
Fun amigo dos tres grandes ourensáns, de Risco, Otero Pedraio
e Cuevillas, a quen lle estrañaba

que sempre escribira en galego.
Desde os comezos parece
que tivo claro que o galego era
a súa opción de lingua literaria.
Porque nacín na aldea falando galego. Cando cheguei a
Ourense quería falar castelán
pero non sabía. Era un complexo que tiña ata que o superei.
Lin moi pronto a Curros e aos
nosos clásicos e cando comecei
a escribir foi xa en galego.
Antes dicíame que faltaba
a grande novela da aldea ou a
emigración e, cando vostede se
mete na narrativa dá a impresión de querer ocupar baleiros.
O do western, poño por caso.
Tiña a manía de buscar camiños novos e, de feito, son o
primeiro e o único que publicou
un western e o autor da primeira novela de ciencia ficción que
foi Reportaxe cósmico. Escribín
tamén a novela negra Corrupción e morte de Brigitte Bardot.
¿Por que esa teima de visitar todos eses xéneros?
¿Sabes por que escribín A
morte de Frank González? Polo
papanatismo que había naquela
época, cando todo o mundo
quería ser Joyce. Os libros que
máis se lían eran O catecismo
do labrego e Memorias dun neno labrego e nese mesmo tempo
todos querían fuxir da aldea e
facer cousas que non se vendían
nada. Entón eu apostei por darlle ao lector unha literatura sin-

xela, que entendese, para cando
estivese máis preparado darlle
cousas máis complexas.
¿Tiña a idea de que facendo western en galego podía
chegar a máis lectores?
Pensaba que facendo cousas sinxelas facilitaría ter máis
lectores pero resulta que non
foi así. O libro vendeuse pouco. O certo é que aquí ninguén
le e o futuro da lingua é preocupante. Estase retrocedendo
no número de lectores. Ademais os nenos teñen que ter na
casa un ambiente propicio porque o galego non hai só que falalo senón tamén que sentilo.
Moitas das súas novelas
teñen unha referencia clara
en certos episodios reais, ¿influencia do xornalismo?
Nas historias de ficción sempre hai realidade. Aldous Huxley
dicía que non se escribe nada
máis que aquilo que se coñece.
Na miña narrativa non hai só
presencia do xornalismo senón
tamén do cine que sempre me
gustou. Eu traballei en Madrid
no departamento de propaganda
de Cesáreo González, o home
que lanzou a Sara Montiel, Carmen Sevilla, Marisol ou Joselito.
Tiña que ver moitas películas e
téñenme dito que as miñas novelas son moi cinematográficas. En
Corrupción e morte de Brigitte
Bardot emprego técnicas do cine
e esa é unha novela que non podería escribir se non traballara
con Cesáreo González que cada
semana recibía cen cartas de rapazas que querían ser estrelas.
Esta é a novela que máis traballo
me custou escribir porque hai
unha ruptura permanente do argumento e foi un libro que case
pasou desapercibido. Agosto do
36 é a miña novela máis vendida
e non creo que sexa a mellor que
para min son a de Brigitte Bardott e O minotauro.
¿Como explica entón o
éxito de Agosto do 36?
Porque o tema da guerra
aínda chama e mesmo agora
vai saír en portugués. É unha
novela moi dura pero pode ser
que funcionase porque moita
xente tiña cerca unha historia
de represión.
Millo verde, a súa última
novela, é das máis pegadas ao
xornalismo. Nos medios de
comunicación saíra a noticia
dun profesor acusado de violar a unha alumna.
Pódese considerar unha reportaxe. Este caso pasou na
Coruña e eu fíxenme coa sentencia do xuízo porque me interesou especialmente. O xornalismo está moi cerca da novela. Para min os grandes escritores son xornalistas como
Saramago, Hemingway, Camus ou Delibes. Dun suceso
pode saír unha novela.
¿Que balance fai do seu
medio século de traxectoria
literaria?
Que sempre podería ser mellor. Gustaríame reescreber todas
as miñas novelas porque pasado
o tempo considero que sairían
doutra maneira pero iso é algo
que lle pasa a todos os escritores.
Aínda que viva mil anos non sería capaz de escribir todas as novelas que teño dentro de min.♦
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Seguro Azar

Anticlerical
A súa é unha carreira sorprendente e aplaudida pola
crítica.
Se contamos A vida que nos
mata que sairá publicada en
novembro son seis novelas e
tres en once meses pero todo
isto é moi aleatorio. O mercado
editorial é lento e leva un ritmo
distinto ao da escrita. Non me
podo queixar das críticas que
foron maiormente boas, de todos xeitos, cando aparecía algunha mala o que me provocaba era botarme a escribir de inmediato.
Opta de maneira clara
pola novela como xénero, por
obras cheas de materiais e
cunha grande variedade temática.
Á poesía téñolle moito respecto e nunca se me deu. Se o
canon vai esmorecendo foi na
poesía por onde primeiro se perdeu. A novela aínda ten uns parámetros que hai que cumprir.
Por moi posmoderno que sexas
tes que obedecer aos pousos canónicos do xénero. A min, por
outra parte, o relato non me chega para desenvolver unha historia e a novela permíteme un
campo onde se pode meter de
todo e con tempo para a reflexión. Na miña carreira dase unha continuidade clara. Cheguei
a ser escritor desde a miña condición de lector e por iso non teño unha opinión distinta do que
ten que ser a literatura da que tiña antes. Para min, por exemplo, a cima da literatura segue a
ser a novela e vivo desde fóra
calquera tipo de polémica sobre
a súa desaparición.
Pasa por ser un dos escritores “renovadores” da narrativa actual e sorpréndeme
defendendo os “parámetros”
que ten que cumprir a novela.
É certo que as críticas positivas que tiven sempre foron
referidas ao vangardismo, á
metaliteratura ou á experimentación literaria da miña obra.
Como o nome da novela indica
sempre leva implícita unha novidade, teñen que aportar algo
e, polo tanto, renovar. Na literatura galega estase facendo
esa renovación pero temos unha narrativa cunha traxectoria
curta que asumiu en dúas décadas os experimentos formais e
vangardistas que tivo Europa
durante os últimos cen anos. O
ruralismo foi tamén un lastre e
aínda hai un exceso de autores
que se achegan por primeira
vez a escribir en galego botando man desa temática. Tamén é
certo que moitas veces escribimos sen pensar no lector que
hai detrás. Eu, por exemplo, teño unha novela moi experimental que sei que nunca se vai
publicar. Cando se fala dun lector cómplice ás veces do que se
trata é dun autor soberbio.
¿Está relacionada a experimentación cunha maior
complexidade?
Por ser experimental non
ten por que ser de máis difícil
lectura. Temos os exemplos
dalgunhas novelas de Jaureguizar, Manuel Darriba ou Borrazás que o confirman.
¿Son estes os renovadores?

Xabier López López
‘Cando se fala de lector
cómplice ás veces deberíase
dicir escritor soberbio’
CARME VIDAL
Con A vida que nos mata Xabier López López (Bergondo, 1974) ven
de gañar o premio García Barros pero quen vaia agora ás librarías
atopará outras dúas novelas do autor de moi recente publicación, A
extraña estrela (Galaxia) e O mono no espello (Sotelo Blanco, premio
Lueiro Rei). Estes tres títulos súmanse a Biff, bang, pow! (1997),
Doutor Deus (1999) e O caderno (2001, premio Risco de Literatura
Fantástica) para trazar a sólida traxectoria narrativa deste escritor, avogado de profesión e novo concelleiro do BNG en Betanzos.

A. PANARO

O noso sistema é lento e na
mesma bolsa métense autores
que nos levamos arredor de
quince anos. Diría que a renovación é natural e dáse nestes
momentos como noutros. Non
atopo, pro exemplo, unha similitude estilística no que estes
escritores fan.
¿Que marca para vostede
os límites da novela?
Eu diría que a existencia
dunha personaxe. Tamén é certo que case todas as novela
continúan tendo plantexamento, nó e desenlace.
Un personaxe dille ao señor Deus da súa novela que a
literatura é como o amor, co
tempo a paixón acaba converténdose en oficio. ¿É esa a
súa idea?
Pode que haxa algo diso pero tamén é cero que en literatura non todo é oficio. Ás veces
precisamente déixaste guiar
por esa práctica e dáste conta
de que, por exemplo, antes era
máis apaixonante debuxar un
personaxe. Procedo de todo o
que lin e o que tentaba cando
me fixen escritor era poder
contribuír a dar lecturas da

mesma maneira que mas deron
a min. Considéronme igual de
escritor agora que cando non
tiña ningunha novela publicada, mesmo diría que antes era
máis épico.
Nas súas novelas hai moita literatura, unha bagaxe
que se aprecia con facilidade.
A literatura non pode levar
notas a pé de páxina pero é un
canasto que está composto por
distintos vimbios dos que non
hai que indicar a procedencia.
Tento documentarme á hora de
escribir unha novela pero non
fago aplicación directa nin
alarde desa preparación.
O señor Deus recibe tamén un consello de seu pai.
Dille que escriba historias
non novelas.
Ten algo de autoparodia
porque é unha cortapisa que tamén eu me poño. Na novela cabe todo pero moitas veces
compre poñer freo á divagación porque o lector espera o
curso da historia. Unha novela
precisa dunha historia e desde
ese punto de partida pódese
abrir a calquera cousa. Se o
pensas ben é imposíbel que

cunha vida tan prosaica como a
que temos exista algo como a
literatura. Mesmo a novela
máis sesuda é humorística.
Vostede fai parodia, por
exemplo, dos propios xéneros
ou da condición do escritor
–aí está o “escritorciño” de O
caderno-, ri dunha tradición
na que se inclúe.
O humorismo comeza por
se rir dun mesmo, é un dos segredos para non sucumbir. Tendemos a sacralizar todo e a darnos moita importancia. O “escritorciño” é un profesor de
instituto, como a maior parte
dos autores deste país e a verdade é que os escritores son
personaxes que me interesan literariamente.
Nas súas novelas hai un
claro protagonista arredor
do que xira a historia, ¿a literatura convértese así en reflexión sobre a condición humana?
A fin de contas é o que é. E
non só a literatura senón a vida toda xira en torno a unha
persoa que somos nós mesmos. Os demais existen porque existimos nós e á hora de
contar unha historia non hai
un cambio de prisma importante. Todo o que pasa nunha
novela por moi extraordinario
que sexa non acaba por romper uns límites a non ser que
sexa claramente unha novela
fantástica. Tamén na vida
existen eses espacios escuros
para os que non hai explicación. Ás veces fálase de realismo pero na vida de cada un de
nós podemos contar media ducia de sucesos que non encaixan nas coordinadas da racionalidade.
Imaxino que os seus lectores ficarían sorprendidos con
A estraña estrela, onde fai unha recreación das novelas do
século XVIII.
Contra o que se poida pensar son moi divertidas e pouco
coñecidas. O Cándido sorprende pola súa modernidade e A
estraña estrela é unha clara
homenaxe. Tendemos a xulgar
o que veu antes como perdido
no abrente dos tempos e a novela do XVIII é puramente
moderna. A fin de contas a literatura conta a vida humana e
os problemas son os mesmos
agora que antes. Na miña novela trato de reivindicala e tamén de desacralizar o mito sobre o pasado e o filósofo. Procuro facer sempre algo distinto
e aburriríame inmensamente
escribindo sempre a mesma
novela. Recoñezo que isto é
complicado á hora de ter un
lector fixo que ten unha predisposición a atopar unha nova
obra pero asumo eses riscos.
Fai homenaxe ao Cándido
pero non por iso deixa de
aparecer o humor e a ironía.
Como escritor estou vingándome de todo o que lin pero non de forma malintencionada senón que volvo aos mesmos espacios que visitei como
lector. Non sei por que estraños
designios víngome mesmo do
que me gusta. Aínda que me
apaixonase a novela negra nunca a faría de xeito canónico.♦

DAMIÁN VILLALAÍN

O

anticlericalismo en
Galicia nunca foi un
asunto importante.
Nesta terra, tan apegada ás
tradicións, pouco urbanizada e
chea de propietarios, a Igrexa
Católica non se erixiu case
nunca en motivo de conflicto
nin en símbolo de opresión. O
mesmo ocorreu en Cantabria,
a vella Castela ou o País Vasco. O célebre anticlericalismo
español foi en realidade cousa
de tres ou catro sitios –Andalucía, Madrid, Valencia,
Barcelona– lugares onde coexistía un masivo proletariado
urbano ou campesiño cunha
notable presencia social
daquela burguesía republicana
e de esquerdas, hoxe case inexistente, filla do ideario
liberal e ilustrado exaltado pola Revolución Francesa.
Foi nesas zonas onde se
queimaron igrexas durante a
Guerra, onde se inmolaron sacerdotes e se violaron
monxas. Eses excesos e
atrocidades non lle restan, sen
embargo, fundamento ningún
ás posicións decididamente
anticatólicas da mellor
tradición democrática española. O papel desempeñado pola
Igrexa Católica na España
moderna é tan pasmosamente
arrogante, despótico,
hipócrita, oportunista, regresivo e lamentable que resulta
difícil non caer en actitudes
de fobia histórica cara esa
cínica e sinuosa institución. E
isto non tanto por razóns de
radicalismo antirrelixioso
como por un cúmulo de cuestións de índole política, cultural, social e económica: en realidade, e como todo o mundo
sabe, bispos incluídos, a Igrexa Católica ten moito que ver
co césar e moi pouco que ver
con Deus.
A Constitución de 1978
instituíu un Estado non confesional e a liberdade relixiosa,
pero aínda así a Igrexa Católica, tan teimuda cando se trata
de defender os seus
privilexios, conseguiu ser explicitamente mencionada na
Carta Magna, preparando asi
o terreo para posteriores ofensivas. Agora, un cuarto de século despois e baixo o amparo dun goberno amigo e dunha ministra ex-comunista, logra o seu obxectivo de
reimplantar na escola pública
a Relixión Católica como materia avaliable no ensino
secundario. E segue a pugnar
nese estilo seu, sibilino e
untuoso, para que na
Constitución Europea, mesmo
en desacordo coas pretensións
das igrexas protestantes,
figure unha referencia inequívoca ao cristianismo (que non
á tolerancia politeísta grecoromana, ao Islam, ou ao puro
e simple ateísmo) como
conformador espiritual da Europa actual.
Creo que nesto do anticlericalismo eu me sinto cada día
máis español que galego.♦

Benvidos ao
PAÍS DE NUNCA
MÁIS
MAR BARROS

Se Muxía se considerou a Zona
Cero a partir do 13 de novembro,
sete meses despois, Carnota vén
de converterse nun enclave fundamental de loita contra a marea negra e na capital da cultura galega,
aínda que só fora por uns días.
Despois de recibir moreas de
chapapote nas súas praias durante todos estes meses, a fin de
semana pasada a vila recibiu unha nova marea de humor negro e
protesta contundente. Artistas
destacados do mundo das artes
escénicas e do panorama musical desfilaron polo escenario da
Carpa Voluntaria da plataforma
cultural Burla Negra aguilloando
aos políticos en cada unha das
actuacións ao tempo que inxectaron “unha dose de vitalidade”
nos máis de mil espectadores
que alí se reuniron.
Coa intención de aglutinar
baixo un toldo todas as iniciativas culturais que foron xurdindo
dende o afundimento do Prestige, “para acentuar a importancia
destas manifestacións, poñer de
manifesto a existencia dunha
cultura reivindicativa e contemporánea que mira cara fóra –como indica Xesús Ron- e demostrar que é posíbel facer cousas
moi interesantes sen estar pendentes da administración” aterrou na Costa da Morte a carpa
do País de Nunca Máis.
Baixo un nome que alude ao
berro da cidadanía e que se presenta como un chisco ao Neverland, o país da liberdade e a fantasía do Peter Pan, a carpa acolle
a exposición Botella ao mar, con
pinturas, debuxos e esculturas de
máis de trescentos artistas, que
xa fora exposta en Vigo e Compostela, ademais de vinte traballos de vídeo, cine e documental
do Arquivo de Imaxes da Marea
Negra, recadadas dende o día do
afundimento. Os artistas quixeron
ademais compilar todas as publicacións, camisetas, chisqueiros,
pegatinas, escarapelas, pósters,
paraugas e demais obxectos e
mostralos no que concibiron como “o quiosco”, para que o público puidese “mercar e curiosear”.

escritora Rosa Aneiros a carpa Voluntaria na costa da Morte, disparo
de saída para unha marea continua de actividades e de xentes.
Música e teatro nas noites de
Carnota, igual que acontecera
nas xornadas de Culleredo e como se ten previsto que suceda
na estadía da carpa na cidade de
Pontevedra esta fin de semana.
O espectáculo musical correu
a cargo das principais figuras da
música folk galega. Conducido
por Uxía Senlle, no escenario déronse cita varios músicos de Berrogüetto, Xosé Manuel Budiño
ademais dos gaiteiros de Treixa-

dura, Rodrigo Romaní e Emilio
Cao. “O interesante é que os
contido musicais vanse variando
–explica Xesús Ron-. En Culleredo foi unha actuación máis rock,
con Siniestro Total ou Transportes Hernández y Sanjurjo e nesta
escollemos o folk como eixo central”. E engade “cada vez que soben ás táboas, os grupo renuncian ao seu nome e fúndense en
bandas inesperadas, irrepetíbeis,
establecendo unha comunicación
directa co espectador”.
Os actores e as actrices tamén tiveron a súa propia noite, o
Gran Espectáculo de Varieda-

des, un dos puntos centrais dentro das actividades da carpa e
dos máis agardados do verán.
“¿E se eles tiveran razón?”,
comeza ironicamente Carlos
Blanco a presentación do espectáculo, “¿e se disolvemos o negocio da plataforma Nunca Máis
e facemos a do Outro Máis?
Igual eles teñen razón”. Sen
máis complemento escénico que
unha imaxe despregada da manifestación ateigada de paraugas
de Compostela ao fondo co símbolo do colectivo Burla Negra comezaron a mesturarse as imposíbeis receitas que Mofa e Befa

Noites de festa
“Existe un paraíso como oposición
e como salvación. Antes foi a carpa
da Confraría de Lira. E agora é a
do país de Nunca Máis, onde baixo
un ceo de lona, centos de creadores ofrecen as súas miradas libres para simbolizar o sentimento
dun pobo”. Así abría o pregón da
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presentan na súa Cociña económica coas cancións da Década
Prestixiosa de Chévere. Xosé
Oliveira Pico, Cándido Pazó, Rafa Xaneiro, Carlos Santiago, Os
Contracontos, San&Sans, Pepo
Suevos, Enma Silva, Félix e o
acompañamento musical de Ramón Orencio e de Mera nas guitarras e de Chus coa frauta completaron o cartel do Gran Espectáculo de Variedades.
Pero, ¿como se consegue
superar as expectativas de
afluencia de público e converter
ao País de Nunca Mais nun punto de referencia? A resposta deuna Xesús Ron, xusto antes da
súa actuación con Chévere, “porque a carpa non só é unha plataforma para a protesta, senón que
se converteu na expresión dun
humor intelixente e aplastante e,
sobre todo, nun punto de encontro aberto entre os creadores e
os espectadores sen ningún tipo
de intermediarios que enrarezan
a comunicación”.♦
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As malas artes do
PRÊT-À-PORTER
MAR BARROS

¿Arte, deseño? Capaz de levantar grandes imperios económicos, a moda tamén pode inspirar a reflexión dos artistas plásticos. A exposición Prêt-à-porter recolle as creacións de
dez autoras que abordan o tema da vestimenta dende a perspectiva da arte e do deseño.

Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

Nunha cultura como a actual onde a moda está presente na existencia de cada un de nós de xeito irreversíbel e nun país como a
Galiza onde a industria téxtil está
acadando cotas insospeitadas, a
exposición Prêt-à-porter adquire
unha dimensión especial. Nesta
ocasión dez artistas noveis reflexionan dende diferentes campos
sobre o mundo do deseño. A viguesa sala dos Peiraos acollerá
ata o vindeiro 27 de xullo esta
mostra, comisariada polo profesor de Belas Artes Xosé M. Bu-

xán, unha nova serie dentro da
iniciativa Malas Artes, coa que se
pretende, dunha banda, a recuperación dun espacio esquecido
e, doutra, ofrecerlle aos novos
creadores un lugar de exposición
para as súa obras.
O bombardeo e o poder da
publicidade, as revistas de moda, os complementos, as distintas teas e materiais e os corpos
que cobren suxeriron composicións creativas e reflexivas nas
que a roupa adquire un carácter
singular e se sitúa na sutil fron-

teira entre o seu uso práctico e a
imposibilidade de ser vestidos.
Os traxes de papel confeccionados por Celia Lago, os de pétalos de Celeste Garrido ou o vestido forrado con pelo de Andrea
Pazos mostran ese carácter efémero e controvertido do prêt-àporter.
Os fíos, as agullas, os alfinetes, os botóns, a la, os bordados, as flores convértense en
materias plásticos e reflexivos
para as dez mulleres presentes
na exposición, entre elas Nuria

Buxán, Agar Fernández, Marieta
González, Rebeca López, Lorena Pita, Pilar Rodríguez e Sara
Sapetti.
Vestidos de papel, follas de
revistas manipuladas, colas de
serea, bustos ateigados de botóns, medias pintadas. Malas Artes 2003: Prêt-à-porter presenta
unha moda terxiversada, baleirada e pervertida a partir da realidade artística, económica, social
e a visión persoal de cada autora, unha metáfora do mundo actual e as súas xentes.♦
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Francisco
Sobral Crespo
‘Os alcumes
tamén forman
parte da nosa
identidade’
A.N.T.
Vén de presentar en Vigo o
libro Alcuños de Redondela,
de Edicións Cardeñoso, no
que inclúe máis de dous mil
sobrenomes. ¿Como foi o
proceso de recollida?
Hai uns anos que me atopei coa viúva de Xeneroso
Becerra, un home con inquedanzas artísticas, e comentoume que antes de morrer fixera unha listaxe con máis de
mil alcuños de Redondela. A
partir de esa base empecei un
estudio máis completo a nivel etimolóxico e antropolóxico, afondando ademais na
literatura e na historia. Busquei novos alcumes da man
dos vellos do lugar e fixen
unha clasificación. Nun momento de impersonalidade e
desarraigo, co libro intento
dar unha volta de torca a conservación da nosa identidade.
Existen algúns alcuños
moi curiosos
Neste rastrexo, atopeime
con algúns moi simpáticos
como Xan Carallás, A Cachamoura, Agarra cancelas,
Caga pola banda, Berra polo caldo. E hai moitas anécdotas. Por exemplo, cando
chegou un mestre por primeira vez a Redondela, os
veciños advertíronlle na taberna de que era costume alcumar aos novos, e contestou que xa viña prevenido. E
quedoulle Prevenido. Tamén
nos chamamentos para a limpeza dos montes e na igrexa
se utilizaba o sobrenome.
¿De onde proceden os
alcuños?
Sempre hai un sentido
detrás e poden ter unha orixe
natural, facendo referencia a
animais, plantas e minerais,
pero tamén social, relacionado coas profesións ou os instrumentos. Aí está por exemplo O Alcaiata.
¿En que medida se seguen utilizando os sobrenomes?
Na Galiza os alcumes teñen unha raíz moi fonda, a
pesar de que historicamente
os aristócratas os rexeitaran.
Sen embargo, hoxe en día
ese costume estase a perder.
Séguense a empregar, pero
moito menos e o seu uso restrínxese aos círculos máis
achegados e tamén a certas
profesións como os futbolistas ou os toureiros.♦
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Nena morta con cadaleito.

Grupo diante dun pendello.

Lugo.

O mendigo “Trangallada”.

Muller, neno, nena e bebé.

REBOREDO e o Lugo humilde
MAR BARROS

Fotógrafo descoñecido de finais do século XIX, Maximino Reboredo plasmou a través das súas placas o rebulir do Lugo rural e do urbano da época. Recuperadas hai uns anos, as súas fotografías
conforman a exposición Maximino Reboredo. Fotografías (1892-1899), que acolle a sala de Caixa
Galicia ata o mes de agosto.
Nos últimos anos do século XIX
agromaron por todo o país un
amplo grupo de fotógrafos afeccionados, entre os que se encontra Maximino Reboredo (18761899). Ao igual que moitos dos
seus contemporáneos, este pintor lugués, de vida un tanto bohemia, atopou na súa veciñanza
os modelos e figurantes idóneos
para inmortalizar na súa fotografía, testemuña dunha época e
dunha sociedade.
A fotografía de Reboredo
cataloga amizades, caseiros e
rendeiros cumprindo a función
social de achegar a fotografía á
aldea e á rúa. Así, aparecen re-

tratados nas súas placas campesiños e pequenos comerciantes
de Lugo e o seu contorno, xentes humildes ou dunha discreta
clase media, militares, na súa
maioría soldados rasos, pero tamén esmoleiros, marxinados e
personaxes pintorescas.
Con poucos medios, un pequeno estudio e fondos simples,
que en moitas ocasións se resolvían cunha saba ou unha colcha,
Reboredo recolle ademais da
paisaxe urbana de Lugo, chea
de xentes nos mercados das rúas, nos espectáculos ao aire libre ou nas conmemoracións da
época, o medio rural, a través de

retratos familiares nas casas,
diante de medas ou nos alpendres.
Outro dos motivos que fotografía Reboredo é o da morte.
Decenas de fotografías de cadáveres de nenos e adultos nos seus
cadaleitos ou sobre as camas foron o último recordo que conservaron as xentes humildes dos
seus familiares mortos.
Esquecidas nun recuncho da
súa casa familiar, hai só uns
anos que reapareceron as moreas de placas que foi sacando o
autor ata a súa morte en 1899,
con pouco máis de vinte anos.
Agora, por primeira vez serán

mostradas ao público no seo da
exposición Maximino Reboredo. Fotografías (1892-1899),
que acolle a Sala de Exposicións de Caixa Galicia na cidade luguesa ata o vindeiro 31 de
xullo.
Máis dun século despois da
súa morte, as fotografías de Reboredo adquiren un gran valor
para historiadores e antropólogos, superando a función de mera lembranza que tiveron no seu
momento.♦

Maximino Reboredo (?)
á dereita coa cámara.
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Dicotomía
público ou
privado
XURXO G. LEDO

U

n debate interesante
que se está a producir é
o referido a dicotomía
público/privado. Xestión
pública ou privada, inversión
pública ou privada,
instalacións públicas ou
privadas. A transcendencia do
debate é suficientemente
importante porque nel está
implícito o modelo de
sociedade e por extensión a
ideoloxía política.
O primeiro que compre
suliñar é que o plantexamento
de opostos enfrentados como
opcións únicas e
contrapostas, non me parece
axeitado, pola contra entendo
que é interesado coa
intención de limitar, igual que
noutros moitos temas, as
posibilidades de pensamento
e acción.
Persoas individualmente e
organizacións políticas colectivamente argumentan en
duas direccións principalmente: 1) as infraestruturas deben ser construidas con cartos
públicos. 2) A xestión debe
facerse por parte da administración pública ou por parte
das empresas privadas.
No que parece haber acordo é na necesidade de que sexan as institucións públicas as
que aporten os cartos para infraestruturas e dotacións pero
cando a cuestión é decidir
quén debe xestionar éstas o
acordo esmorécese.
Unha versión, catalogada
de direitas e con suposta visión
de eficacia, proclama a inoperancia da administración e dos
traballadores para levar a cabo
unha xestión digna e honrada,
argumentando ademáis que os
custos son maiores.
A outra versión, neste caso da líña esquerda, propón a
xestión por parte da propia
administración cos medios
que esta posúe tanto a nivel
humán como lexislativo.
O curioso do asunto é que
a primeira versión non quere
saber nada daquelas
infraestruturas e servicios que
son deficitarios, asumindo
que nese caso se faga cargo o
órgano público pertinente.
Namentras a segunda versión
ten tendencia a esquencer o
control lexislativo e executivo
sobre o funcionamento da administración.
Nin unha nin a outra
versión poden plantexarse como solucións definitivas e
contrapostas e teñen que
entender que alcaldes, conselleiras e presidentes son elexidas polo público e pagados
con cartos tamén públicos, e
se poñen en cuestión ás
persoas traballadoras eles
mesmos deben poñerse en
cuestión.♦

Sitios

M. Veiga

A historia de Cavi, fábrica de caramelos
Na rúa do aviador Loriga, en Vigo, un pouco máis abaixo de onde medraba en tempos unha importante xunqueira, encóntrase
un tradicional lugar de peregrinación de nenos e grandes. Trátase da fábrica de caramelos Cavi, fundada nada menos que en
1927. A fábrica pechou hai dez
anos (a maquinaria pode verse
algo enfurruxada na parte de
atrás), pero a tenda segue aberta
e cun público fiel, ao que non lle
importa facer cola. Cavi detentaba a licencia número 285 das
fábricas de caramelos de todo o
Estado Español. Hoxe non quedan máis de dez produtores, a
maioría situados no Levante.
“Os caramelos comezaron a importarse”, explica Ramón Novo.
“Os Sugus veñen da Arxentina,
outros proceden de Suíza”.
Antes as fábricas de caramelos non eran raras nas cidades.
En Vigo había outra que se chamaba Jercy e na Coruña eran sonadas as lambetadas de Venus.
Tan frecuentes como as fábricas
de gasosas ou de chocolate. Precisamente, douscentos metros
máis abaixo de Cavi, en plena
rúa do Príncipe, estaba a factoría de gasosas Troncoso, coa súa
flotilla de camionetas e a penas
cincuenta metros máis arriba, na
rúa Ecuador, encontrábase a fábrica de chocolates El Pilar.
As produtoras de caramelos
requerían un persoal especializado. Un dos xefes carameleiros
de Cavi foi logo iniciador da famosa Conguitos, ubicada en Za-
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ragoza. E tamén cumpría moita
man de obra para a embalaxe:
os caramelos con agasallo requerían un envoltorio a man individual, os terróns de zucre para cafeterías, levaban no papel o
nome de cada establecemento e
polo tanto eran diferentes uns
doutros. Pero máis difícil aínda
resultaron sempre os subministros. O azucre era un produto estanco, como o tabaco. En tempos viña de México ou de Cuba.
Noutros momentos utilizouse a
remolacha do Órbigo e a cana
de Salobreña e Motril. O pago
era por adiantado. E nalgunhas
épocas os fabricantes tiveron
que mercalo nos coloniais de
alimentación, ao prezo de venda

ao público. Tamén era difícil de
conseguir o papel e o celofán.
Nalgún momento Cavi chegou a
utilizar recortes de papel da imprenta de Faro de Vigo. “Ninguén se fixo rico co traballo
honrado”, di agora Ramón Novo. “Daquela a maioría dos que
prosperaban era gracias a favores do Estado. Aos demais facíasenos todo moi difícil polo papeleo e as trabas burocráticas”.
Cos anos Cavi mecanizouse. O tellado da fábrica que tivo
a empresa perto do Aeroporto
levouno o ciclón Hortensia.
Volveu para Loriga e en 1993
cesou definitivamente na produción propia. Fóra das primeiras factorías en dispoñer de seis

Meu Santo, Miña Santiña

furgonetas para os viaxantes.
Se antes a complexidade estaba nos subministros, agora está nos gustos do cliente. Hai
máis de seis mil artigos diferentes, só de caramelos. Puxéronse
de moda as cucañas nos cumpreanos. Fanse caixas para comuñóns e bodas. E, sobre todo, boa
parte da venda é personalizada.
“Todo o mundo quere bolsas especiais, uns sen chicles, outros
sen caramelos de menta, parte
con lazo azul para os nenos e rosa para as nenas”, explica Novo.
O que non mudou cos anos foi a
afección da xente polos doces,
polos caramelos de ananás, platano, anís, coco, mandarina e
amorodo de Cavi.♦

francisco a. Vidal

San Marcial camiñaba
apoiado no báculo de san Pedro
Nunha representación do século
XII, Marcial aparece flanqueado
por dous pavos reais, a quen el
suxeita polas patas e ao mesmo
tempo eles cólleno a el co peteiro polo ombro, formando unha
equilibrada e simétrica figura
circular que nos lembra algunhas
representacións persas para simbolizar a cosmoloxía universal;
pois aos pavos, polas coloridas
colas, atribúeselle de antigo a representación da unión de todas
as cores e a harmonía do cosmos
e das forzas da natureza.
Os romanos outorgábanlle a
virtude da continuidade e da inmortalidade, dada a súa capacidade para renovar a plumaxe, e por
iso era o símbolo das princesas casadeiras. É a ave consagrada a Xuno, a deusa dos primeiros días de
cada mes, protectora dos matrimonios, dos recén nacidos e do porvir.
O cristianismo medieval acolleu os pavos para simbolizar a
dualidade humana, esa especie
de conxunción do ben e do mal
que nesta representación Marcial
parece dominar ao tempo que as
aves se alimentan da súa divindade; unha especie de matrimonio místico do que nace a fe.
Por extensión, baixo o punto

de vista cristiá, os pavos tamén
representan a inmortalidade da alma, como parte do home que pervive máis aló da morte biolóxica.
Todo un cúmulo simbólico
para nos dicir que Marcial soubo
dominar as concepcións preestablecidas nas terras por onde andou para converter a un grande
número de paisanos á nova relixión, sacándoos das tebras espirituais do paganismo para introducilos na luz da Fe; que soubo
atraer á súa predicación e trocar
as antigas crenzas co colorido
das súas moitas milagres aínda
que ás veces, estas puideran parecer trucos de embaucador que,
posiblemente, como veremos, a
quen estaba máis próximo a el
non lIe gustasen demasiado.
Marcial era hebreo de nacemento, e parente de san Esteban,
aínda que polas datas que nos dan
da morte dun e doutro, debía ser un
rapaz cando finou o protomártir.
O mesmo san Pedro, antes de
partir para Roma, bautizouno e
tomouno como discípulo, pero
unha vez na capital do imperio e
feita unha análise pormenorizada
da situación que se vivía en Roma
e nos territorios de provincias,
Pedro deulle un cursiño acelerado

e entregoulle o seu báculo, encargándolle viaxar a Limoxes para
combater o paganismo; e din as
haxiografías que, por esa razón,
ao longo dos séculos, o Papa non
usou báculo, agás cando entraba
na catedral de Limoxes, que é onde Marcial o deixou cando lIe tocou abandonar este mundo.
Acompañado de Amador e
Verónica, aquela que recibira no
pano a imaxe suada e ensanguentada de Cristo cando ía camiño do Calvario, Marcial viaxou cos pés descalzos e alimentándose, cando podía, de pan e
auga, para cumprir coa misión
que Pedro lIe encomendara.
Durante o camiño, Marcial
predicaba en canto vía un grupo
de xente, e acompañaba a súa
prédica de milagres e portentos
atribuídos ao influxo do báculo
do apóstolo, co que atraía a curiosidade dos paisanos e convencíaos moi doadamente de que estaba na posesión da verdade e
amparado polas forzas da divindade, que escoitaba e obedecía
en todo a canto lIe pedían.
En privado, Verónica contaba
as anécdotas da súa vida e falaba
da relación que tivera con María, a
nai de Xesús, mentres Amador es-

coitaba, aprendía e convencíase da
verdade do Nazareno, e que tal
verdade non necesita trucos de
maxia para ser exposta nin proclamada, ata que nun momento determinado, non moi seguro dos métodos evanxelizadores de Marcial,
decidiu deixar os portentos milagreiros do seu mestre para vivir
como anacoreta sobre unha pedra,
facendo penitencia e predicando
as virtudes da Nai de Xesús, ata
que xuntou unha boa cantidade de
siareiros da súa palabra e ergueu
unha capela baixo a advocación de
Nosa Señora de Rocamadour ou
da Rocha de Amador.
Mentres, Marcial e Verónica
seguiron o camiño predicando e
apoiando as súas explicacións
con grandes milagres atribuídos
ao santo báculo, que día a día aumentaba a cantidade de bautizados unidos á causa cristiá.
Xa en Limoxes, fundou varias comunidades relixiosas e
igrexas, das que el foi o primeiro
bispo, ata o día da súa morte, no
ano 73 da era cristiá, segundo as
contas dos expertos haxiógrafos
aos cincuenta e nove anos de
idade, deixando o báculo de san
Pedro como prenda venerada na
Sé limoxense.♦

Carrilanos
FRANCISCO CARBALLO

A

TVE/2 emitiu, no
mes de maio,
“Carrilanos”, un
documental guión e
dirección do xornalista
Rafael Cid. Unha emisión
desta calidade humana e
testemuñal ocorre en casos
contados. Carrilanos
recolle dados, dialoga con
testemuñas, retrata
persoas vivas que
traballaron na construción
da vía do camiño de ferro
Zamora-Ourense, 19271958. Acontecemento de
valor histórico. No 1870 os
camiños de ferro MadridVigo ían por Venta de
Baños, León, Monforte.
Unha locomotora lembra
en Ourense a satisfacción
de Curros ante feito tan
imprescindíbel como
retrasado.
Os ferrocarrís e os
portos foron unha
constante na preocupación
dos galegos dos ss. XIX-XX.
Inda segue o desaxuste
destas infraestruturas. Inda
pode calquera galego
desperto analizar a
incompetencia, incuria e
abandono dos poderes
públicos co noso país. Os
camiños de ferro e a
navegación de vapor
significaron a revolución
industrial. Quen os tivo á
man desde o inicio, saiu
adiante e gañou tempo.
Quen careceu desa
prioridade, retrasouse;
quen segue co desaxuste,
está ao pairo: largo e
dubidoso sair do comboio
de cola.
O documental
Carrilanos non só acredita
feitos dunha dureza
escravista, dunha grandeza
de seres humanos heroica,
tamén acolle todo o clamor
cívico dos obreiros e dos
campesiños das sociedades
agrarias e do galeguismo en
xeral ante tanta
servidumes, co engadido da
insolidaridade de Prieto
–ministro dos gobernos que
suspenderon as obras da
vía. Rematou a construción
desta vía no franquismo e
así consta nos no-dos dos
anos “da longa noite de
pedra”.
Coñecín obreiros do
ferrocarril coa saúde
crebada pola silicose;
coñecín familias arruinadas
co seu pai enfermo e sen
axudas. Parte da terra de
Maceda compartiu as
aventuras do ferrocarril
Zamora-Ourense; mais
quen estivo de cheo nesa
urdime de tuneis foron os de
Vilar de Barrio, Sarreaus,
Xinzo, Verín etc. Cos
“carriláns” creceu o
sindicalismo obreiro, a
conciencia social, a ollada
de futuros logo frustrados.
Carrilanos, documental
para ver, debater, para
resgatar a nosa historia, un
combate contra as
adversidades só vencidas
♦
polo coraxe.♦

Nº 1.088 ● Do 26 de xuño ao 2 de xullo de 2003 ● Ano XXVI

Anacos de Borobó

O exemplo de Antón Beiras García
Coido que coñecín a Antón Beiras unha ducia de anos antes que
a seu irmán maior, Manuel. Debeu de ser cando os ultreyas, co
seu adail, Álvaro das Casas, á
frente, viñeron ao Ullán, nunha
das súas excursións culturais. No
quinto distes exemplos, que adiquei ao fantástico fidalgo ourensán, fundador dos ultreyas, lembrei aquela xornada, que medio
século antes evocara xa na Noite.
onstituida a organización dos ultreyas por
mozos galeguistas que
en boa porción estudiaban na
Universidade de Compostela, algún deles era condiscípulo meu,
na Facultade de Letras; tal coma
Juan Astorga Anta, quen sería o
cronista da excursión marítima
dos ultreyas pola Ría de Arousa,
como único escrito daquel inagotábel conversador e fabulador, tamén ourensán, tan amigo, en tempos, de Montero Díaz e de Caro
Baroja, de Álvaro Cunqueiro... e
meu, e do que puxen asemade
aquí o seu exemplo (o nº 36)

C

■ OS ULTREYAS VISITAN HERBÓN. Poido ser Astorga quen me
presentou, indo pra Porto visitar a
Cerámica Celta, a Antón Beiras,
que tiña fama de ser o ultreya favorito do egrexio fundador. Debía
estar acabando a carreira de Medicina, circunstancia que explica o
noso descoñecemento en Santiago, así como o feito de que eu non
figuraba entre aqueles rapaces que
(tras disolverse os ultreyas formarían o núcleo principal das Mocedades Galeguistas, con Fernández
del Riego á testa.
Aínda que cabe que a presentación fose unha hora despois,
andando xa pola vía do tren, cando, ao pasar pola vella ponte de
ferro, lles indiquei:
—Augas arriba queda Herbón...
Indicación que inflamou a
oratoria asiática de Álvaro das
Casas, quen falou así aos seus ultreyas (conforme ao que escribín
no anaco nº 73 de La Noche).
—¿Non coñecedes Herbón?
Alí está o convento franciscano,
cheo de silencio e beatitude. ¡Se
San Francisco volvese ao mundo, escollería, sen dúbida, o cenobio de Herbón, entre todos os
da Orde pra vivir de novo...!
Seguímos logo pola beira dereita do Ulla ata a ubérrima e seráfica aldea dos pimentos e das lampreas... e dos frades de Herbón.
Aos que don Álvaro marabillou, escoitando o encanto das
súas palabras ao explicar aos ultreyas a lenda das palmeiras que
Frei Rodríguez de Padrón trouxera de Terra Santa.
■ MORANDO NA CASA DOS
BEIRAS. Non souben máis de
Antón Beiras ata que empecei a
tratar a seu irmán Eu-Ben-Sey,
cando viña no ano 1947 a entregar a súa colaboración na Noite,
e eu acababa de incorporarme á
redacción. De alí a pouco facilitoume o aluguer do baixo da casa propiedade da súa nai, na Porta da Pena. Foi o segundo fogar
que tiven en Santiago, tras vivir
un par de anos moi perto, na ca-

A

Antón Beiras García.

sa dos Rúa Pintos, na rúa dos
Loureiros, tamén no baixo.
O da casa dos Beiras contaba
cun xardinciño e un galiñeiro que
limitaba cos muros do antigo
Mosteiro de San Martiño Pinario
convertido en Seminario Conciliar. Do outro lado estaba o amplo patio onde xogaban ao balompé os seminaristas, entre eles
Paíño, o futuro dianteiro centro
internacional, quen penso que
meteu entón un gol tan trascendental para min, coma o que marcou a Rusia, para satisfacción do
patriotismo futbolístico español.
a non vivía a avoa de
Xose Manuel Beiras na
casa en que criara seus
fillos, pois coido que se trasladara a rúa de Bautizados, onde a familia posuía unha tenda de mercería. Pero ocupaba aínda, e por
moitos anos, o piso principal,
seu outro fillo, Amador, casado
con Marujita García del Río, sobriña carnal e predilecta do ensaista D. Victoriano García Martí. Amador Beiras fundara, xunto
con Ricardo Bescansa (jr), a industria Televés que sería a máis
adiantada e de maior desenrolo
en Compostela.
No segundo piso moraba Rosita Camba, secretaria particular
permanente de cantos alcaldes
composteláns pasaron pola época
e desfilaron polo palacio de Raxoi.
Persoa amabilísima, coma as súas
irmás que vivían con ela: María e
Catalina, naturais da Gudiña, que
desbordaban de ledicia cando as
visitaba o tenente de alcalde Daporta, que aínda conservaba a súa
vocación de director de escena.

X

■ NACERON NA CASA DA INQUISICIÓN. Naquil baixo moramos unha ducia de anos, e alí
nacéronos o noso único fillo varón e unha das catro fillas: Beatriz, a actual arquiveira da Fundación Pablo Iglesias. Son datos
que están de máis ao tratar de

polo, daquela recén fundado, Patronato Rosalía de Castro.
Cando ía a cumprirse medio
século de tan memorábel excursión literaria, videoficouse unha
vella película na que aquela quedara filmada. Causando o asombro
da xente madura e, naturalmente,
da xente nova, que ignoraba, tan
siquera, a posibilidade de tal manifestación de atrevida galeguidade,
dentro da tiranía franquista.
Os xornais promotores da divulgación do histórico documental, rodado polo cameraman Pedro
Dopazo,
resaltaron
comenentemente a singularidade do vídeo, e as circunstancias e os protagonistas desta cinta sin precedentes... nin conseguintes. Agás outra,
consagrada a don Ramón Cabanillas, que eu vin proxectar no cuarto de Otero Pedrayo, do Hotel España. Cinta que non apareceu por
ningures; aínda que Antía Cal, a
admirábel viuva de Antón Beiras,
promotor das dúas películas tena
buscado por todos os recunchos,
ata hoxe, que eu sepa, en van.
ntía Cal figura entre as
persoas supervivintes
que foron entrevistadas
pra falar sobre o documental de
dezasete minutos, e co que coas
súas declaracións complementan
o vídeo financiado por Caixa
Galicia. Relatou Antía, con precisas palabras, a pequena historia
do pequeno filme que ideou o
seu home, o inxel inventor do
Vigoscopio.
Foi Antón Beiras o que achegou a idea. Celso Emilio Ferreiro escribiu o texto do documental e o cameraman galeguista,
Pedro Dopazo, “un deses mañosos que sabe de todo e que, á parte tiña unha maneira de ser moi
aberta e unha grande intelixencia”, fixo a gravación.
Un mal na vista levou a Luís
Iglesias, “un dos industriais máis
importantes de Vigo entón, á clínica de Beiras e así fraguouse a
amizade entre as dúas familias”,
apunta a viúva do oftalmólogo.
“A todos estes persoeiros que xa
van vellos era ben facerlles unha
película para que quedaran na
posteridade”, díxolle o médico ao
empresario. Luís Iglesias sumouse á iniciativa, facilitando a cámara coa que se rodaría a xira rosaliana e, máis tarde, a perdida cinta de Cabanillas, que era o persoeiro máis ilustre, dos que a mediados do século xa ían vellos.
A película, filmada o 15 de
xullo de 1951, no sesaxésimo
sexto cabodano do pasamento de
Rosalía, baixo a dirección de
Dopazo, foi gravada sen voz por
mor da tecnoloxía da época.
Houbo que revelala en París,
e dispoñíase dunha única copia,
que circulou durante unha tempada polas colonias galegas de
América. Moitos dos que saíron
nela non puideron verse na cinta
xamais. Borobó tivo que esperar,
confiadamente, corenta e nove
anos pra vela, por vez primeira,
cando os produtores do vídeo
proxectaron, en Trevonzos, a
histórica película debida ao fervor galeguista e rosalián, do bó e
xeneroso Antón Beiras.♦

Antón Beiras, pero reflexan o
perto, veciñal amistosamente
que estivemos da súa familia, na
Casa da Porta da Pena. Na que,
por certo, pouco despois de deixar de vivir nela, atopei nun tomo de Galicia Diplomática, unha referencia histórica que me
sorprendeu de abondo, malia ser
nises anos cronista oficial eventual de Santiago de Compostela.
a que non me enterara,
ata ler na erudita revista
de D. Bernardo Barreiro
de V. V., que a casa na que vivín
tantos anos, fora a da Inquisición
en Santiago, namentras non se
trasladou o Santo Oficio á enorme casona que sería derrubada
pra edificar o Hotel Compostela,
na confluencia da rúa do Horreo
coa Senra. E quedeime de pedra,
ao darme conta de que convivira
o mesmo que a casona, trocada en
hotel, coa fantasma de María Soliña, e as de tantas máis inocentes
persoas atormentadas pola Inquisición, mentras residín na querida
e inesquecíbel casa dos Beiras.
Onde se criarían, paradoxicamente, séculos máis tarde, no inmenso amor á liberdade e a Galicia,
coas suas irmás, Manuel, Antón,
Amador Beiras e outro irmán menor que era químico de Zeltia. E
que ocuparon, tamén meus fillos.

X

■ A PELÍCULA DA RUTA ROSATan minuciosos datos familiares suplen a escasez dos
meus recordos directos do oftalmólogo santiagués establecido en
Vigo e, polo tanto, bastante apartado do meu domicilio, que foi o
seu. Somentes tiña noticia dos
seus traballos, das súas importantes investigacións sobre a miopía e
outras doenzas dos ollos, polo que
me informaba o seu irmán maior
Eu-Ben-Sey. Mais quedoume ben
gravada no miolo a intervención
de Antón Beiras na filmación da
xira polas moradas da Cantora do
Sar, organizada no verán de 1951,
LIANA.
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O Trinque
Or well, o indiscutíbel

J. Torres
García
forma parte
da mostra
Seoane e a
vangarda
que
podemos
ollar na
sede desta
fundación
na
CORUÑA.

Hai cen anos que naceu no
Reino Unido George Orwell.
Escritor, brigadista internacional, activista político e
xornalista, a súa historia persoal e os seus escritos mere-

cen sempre atención.
A rebelión dos animais, 1984,
Días de Birmania ou
Homenaxe a Catalunya son
volumes que deberían estar en
todas as bibliotecas.♦

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O

D E

C U L T U R A

O Barco
Barco

Culleredo
Culleredo

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

ISABEL FERNÁNDEZ

AS CORES DO MAR
DE GALICIA

Mostra os seus gravados na sala de exposicións Caixanova.

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

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).

Betanzos

A Estrada

ÁRBORES
DOS NOSOS BOSQUES

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.

En Rota
O Concello de FENE organiza para o domingo 29 unha excursión a Celanova. A
viaxe comprende a visita ao mosteiro e polas principais rúas da vila ata chegar ao
Museo dos Poetas, onde se lembra a figuras como Celso Emilio Ferreiro, Curros
Enríquez, Castor Elices ou Méndez Ferrín.
Tamén se visitará Vilanova dos Infantes, a
pequena aldea de Milmada, así como os
xacementos castrexos. As inscricións hai
que realizalas na Secretaría da Comisión
de Cultura, Xuventude, Ensino e Deportes
(Avda. Naturais 44, entrechán) antes do
venres 27. O número de prazas é limitado
e a cota de inscrición é de 7 euros.♦

A Coruña
■ CINEMA

CGAI
Dentro do ciclo que lle veñen dedicando a John Ford,
poderemos ollar Rookie of
the year o luns 30 ás 20:15
h. O ciclo dedicado ao novo
cinema arxentino completa a
programación semanal: 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

JAVIER PAN MORÍ
A galería Coarte acolle unha mostra das súas pinturas.

MANUEL SANTIAGO
Poden ollarse as súas pinturas, ata o 30 de xuño, na galería Pardo Bazán.

CONFLUENTES
Ata o 30 de xuño poderemos ollar as obras de Nolo
Suárez na biblioteca González Garcés.

URBANO LUGRÍS

Burela
Burela
■ MÚSICA

LUME
Van tocar nesta localidade
mariñeira o venres 4.

Cambados
■ EXPOSICIÓNS

DANIEL BILBAO
Os traballos deste artista van
estar expostos na galería Borrón 4 ata o 2 de xullo.
■ 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)

As súas obras, pertencentes
aos fondos de Caixa Galicia, estarán expostas na sala de mostras desta fundación ata o 30 de 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.

FINA EIROS

Castro
Castro de Rei

Expón as súas pinturas no
hotel Meliá María Pita ata
este venres 27 de xuño.

■ EXPOSICIÓNS

MARUXA OLAVIDE

A MEMORIA DUN POBO

Os seus óleos están expostos na galería Winterthur.

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.

E S P E C T Á C U L O S

American Suitcase

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

SOLEDAD
BARBADILLO

E

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, New York. Cen-

to e medio de fotografías
percorren a súa carreira artística entre 1920 e 1976.
Imaxes orixinais positivadas por Adams, a maior
parte son vintages realizadas na mesma época que os
negativos. Inclue o primeiro portafolios de Adams do
ano 1927, con orixinais
pouco comúns e chamados
Parmelian Prints (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.

COLECTIVA
A galería Sargadelos reúne
os traballos de varias artistas ata finalizar xuño

Fene
■ ACTOS

Desde Noruega chega esta banda
para presentar o seu novo traballo
Summerman. Na súa primeira viaxe por terras galegas, interpretarán
temas deste traballo, no que combinan xogos de voces con soberbias
melodías, mais que dan un resulta-

do final maduro, facendo deste álbum unha xoia da música pop. Estarán na sala La Boite (Playa Club)
da CORUÑA o luns 30 ás 22 h. con
No Aloha como grupo invitado. En
VIGO na sala Oh Vigo (García Barbón 22) o martes 1 ás 22 h.♦

DEPORTE NA RÚA
Este domingo 29 de 11 h. a 13
h. a avenida Marqués de Figueroa converterase nunha
gran pista deportiva con inchables, xogos para crianzas, malabares, baloncesto en cadeira
de rodas, voleibol, chave, xogos de cartas, balonmán, tiro
con arco, dominó, etc.
■ CINEMA

OS LUNS AO SOL
Película de F. León de Aranoa, rodada en Vigo e na
que destacan os actores Luís
Tosar e Javier Bardem,
proxectarase o xoves 3 ás
22:30 h. no Adro da Igrexa
de Sta. Mariña de Sillobre.
■ EXPOSICIÓNS

LOLA OVIEDO
A coruñesa mostra os seus tapices na Casa da Cultura ata
o 28 de xuño. Emprega,
maiormente, cordas de xute
tinxidas artesanalmente, asi
como lá, seda, rafia e algodón. As composicións son de
cores moi vivas sendo propias ou inspiradas en obras de
Klim, Klee, Kandinsky, Hun-

dertwasser ou Ana Pillado.
■ MÚSICA

SWING
O venres 27 ás 22 h. terá lugar un concerto de jazzswing na praza do Ameneiral (Perlío). O concerto estará dado por un 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 CUADRILHA
DA MAROLA
O venres 4 ás 22 h. na praza
do Ameneiral (Perlío) van
actuar os 12 membros desta
banda que interpretan pezas
de música contemporánea e
tradicional portuguesa.

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

SGHN
A Sociedade Galega de His-

toria Natural abre 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 de visita 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.

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

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

Car teleira

☞

O INVENCÍBEL. Nos
anos previos ao nazismo,
un forzudo xudeu acude a Berlín a traballar nun espectáculo
dirixido por un médium, mentor espiritual do partido nazi
que en realidade é un impostor.

☞

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.

☞

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.

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.

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.

☞

☞

24 HOUR PARTY PEOBLE. Historia da música popular en Manchester nos
anos setenta e oitenta. Do punk

☞

XERACIÓN ROUBADA. Para encontrarse
coa súa nai, tres rapazas mestizas foxen do hospicio onde fo-

ron recluídas polo goberno
australiano co fin de “protexer” aos aborixes.

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. Apelícula 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.

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

☞

☞

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.♦

luns a venres de 18 a 21 h. e
os sábado de 11:30 a 14 h

III Fetival da Terra e da Lingua
festiva paras as crianzas, con música, teatro e xogos; ás 18 h. foro de
debate-exposición sobre o rexurdimento da cidadanía diante da globalización neoliberal; as 20 h., certame
poético dedicado a Roberto Vidal
Bolaño, con Xosé Leira, Rosa
Méndez, Ramiro Vidal, Antón
Cortizas e Miguel Vento; ás 22:30
pregón a cargo de Uxía Senlle, seguido da actuación de Gaitas de Artabria; ás 23 festival musical con As
Garotas (rap), Inadaptats (hardcore catalán), Matraca Perversa (fusión con base folc), Afro Vungo
(afro-portuguesa), Skarnio (ska).
Tamén haberá exposición e venda de
artesanía popular, gastronomía, animación musical por Gaitas de Trasancos, e zona de campismo e estacionamento.♦

Organizado pola Fundaçom Artábria de Ferrol, terá lugar no Muiño
do Pedroso, en NARÓN. Como obxectivo está a defensa da nosa lingua
e cultura, e por iso, se promocionan
expresións culturais, persoas e grupos comprometidos coa Terra e coa
Fala. O venres 27 ás 21:15 estará o
Mago Romarís; ás 22 a compañía
Os contracontos con Caperucitoloxía; ás 2 o grupo folc Cachimonia;
ás 0 h. repichoca de instrumentos
musicais, con participación libre. O
sábado 28, a partir das 12, exposición solidaria; ás 13 h. mostra de
mushing, con cans de arrastre, nun
circuito á beira do río; ás 14 h. xantar popular; ás 16 h. campeonato de
futbolín, xogos, deporte rural e mostra de pintura e debuxo, coa participación de artistas ao vivo; ás 17 h.

Illa de Arousa
Arousa

Alda Varez
canta no
Clavicémbalo
de LUGO
este
xoves 26.

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS

BIENAL
EIXO ATLÁNTICO
As obras gañadoras deste
premio estarán expostas no
Museo Municipal. Neste
mesmo lugar está aberta a
mostra Catro mulleres.

ROSALÍA PAZO

Ata este domingo 29 podemos ollar a mostra adicada a Alexandre Bóveda no Pazo de Mugartegui de PONTEVEDRA.

■ ACTOS

instrumentos. Tocarán no
Clavicémbalo a noite do
sábado 28.

REDES ESCARLATA

Marín

COAS XENTES DO MAR

O sábado 28 ás 20 h. no
Con do Forno, as Redes Escarlata e o colectivo cultural Dorna organizan un recital poético en homenaxe
ás xentes do mar. O acto vai
estar presentado por Carme
Hermida e nel participarán,
entre moitos outros, os poetas Darío Xoán Cabana,
Anxo Angueira, Pilar Beiro, Chus Pato, Iago Castro, Antón Dobao, Brais
González e Luz Fandiño.

Lalín

JOSÉ Mª ACUÑA
Os que queiran ver as súas
esculturas poden facelo, ata
o 30 de xuño, na sala de exposicións da Deputación.

COLECTIVA
Proposta da galería Clérigos para o verán.

AMORIÑOS MUTANTES

■ EXPOSICIÓNS

Na sala Wootelo pode ollarse esta mostra.

BIENAL PINTOR
LAXEIRO

MÓNICA ALONSO

As obras participantes neste certame están expostas
no museo Ramón M. Aller
ata o 30 de xuño.

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

M. REBOREDO PAZOS

■ MÚSICA

FESTA FOLQUE
DO CONSERVATORIO

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

Após dos seus primeiros catro
anos impartindo aulas, o Conservatorio Folque, dirixido
por Uxía Pedreira, celebrará,
o sábado 28, unha grande festa de fin de curso cos concertos dos Combos de alumnos
de todos os intrumentos.

A ESCEA DUNHA ÉPOCA

Lugo

As súas acuarelas están expostas na galería Puerta 11.

■ EXPOSICIÓNS

■ MÚSICA

CONTENEDORES

ALDA VAREZ

DE MEMORIA

A cerámica de Alberto Andrés está exposta na Capela de
Sta. María ata o 17 de agosto.

A cantautora embárcase no
seu primeiro proxecto en
solitario. Estará no Clavicémbalo este xoves 26.

MIGUEL CAAMAÑO

THE GROOVEFATHERS

O Edificio Administrativo
da Xunta alberga unha
mostra dos seus traballos de
xoiería e esmalte.

A banda folc lucense volve
á escena musical cunha
proposta fresca, orixinal e
innovadora nos temas e

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

JUAN PRADA

CONTRASTES
Alba Fernández é a creadora destas fotografías que estarán, ata o 5 de xullo, no Centro Comarcal Expo Lemos.

■ EXPOSICIÓNS

Oleiros
Oleiros

NENOS DA GUERRA

■ EXPOSICIÓNS

Fotografías de Gervasio
Sánchez. As imaxes de cómo as guerras afectan ás
crianzas, como ás persoas
que pasaron unha infancia
en situacións de guerra. No
museo Manuel Torres.

Monforte
Monforte
■ EXPOSICIÓNS

LATEXOS
Este é o título da mostra de
Estrella Naseiro que se pode ollar na Casa da Cultura
ata o 30 de xuño.

MANI MORETÓN

■ EXPOSICIÓNS

Ten unha mostra de fotografía na galería Volter.

X. M. “POLDRAS”

PORTADAS DA HISTORIA

Os seus gravados poden ollarse no Museo Etnolóxico, nunha mostra titulada Tanllas, ata
este venres 27 de xuño.

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

CARMEN GLEZ. BOAN
As súas pinturas poden ser
contempladas no Ateneo.

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.

Padrón

MARÉ NEGRA

■ EXPOSICIÓNS

Goldi, Cheverám, Belén
Constenla, Paula Carballeira, Patricia Vázquez, Berrobambám Teatro ou Santi Prego, entre outros. Da música encargarase Meljache, Bocixa, Pepa Yáñez, Filipa
Fava, Xurxo Souto, Toñito de Poi, Uxía Pedreira, Os Diplomáticos, Lamatumbá e Susana Seivane. Proxectaranse un
feixe de curtametraxes de
animación realizadas polo alumnado de escolas da
Costa da Morte. Ademais
de monicreques, maxia e
teatro na tarde do domingo 29 nun espectáculo
que animarán uns quince
grupos e compañías como
Tanxarina, Trompicallo,
Trinque-Trinque, Quinquilláns ou a Psicofónica. Máis información en
www.plataformanuncamais.com.♦

Título da mostra que Antonio Figueiras ten no Centro Cultural da Deputación.

AS IMAXES
DE CASTELAO
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
C.J. Cela en Iria Flavia.

Pontevedra
■ CINEMA

NÓMADAS
Proxectarase no teatro Principal este xoves 26 ás 20:30
h. dentro dun ciclo dedicado
a óperas primas españolas.
■ EXPOSICIÓNS

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 praza 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 Pinario 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 Girl-Diva; na Quintana o domingo 29 ás 24 h.,
Electroshok-Tarumba-The little old woman. Cynthia Pungngoc / 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.♦

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.

IMAXES MAIORES
Esta mostra fotográfica, homenaxe aos maiores, patrocinada por Caixa Galicia,
estará aberta na Casa da
Cultura ata este venres 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

Na Escola de Restauración
está instalada esta mostra
de Carmen Hermo.

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

AQUA

Santiago

Ata o 30 de agosto, estas
obras de Julia Ares van estar
exposto no Café Moderno.

■ ACTOS

PARTES

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

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

Ribadavia

RAMÓN CAAMAÑO

O País de Nunca Máis
Luís Tosar, Miguel de Lira, Manuel Rivas, Susana Seivane, Xurxo Souto,
Antón Reixa, Uxía, Guadi Galego ou Xulián Hernández participarán xunto
con máis de trescentos artistas no maior espectáculo
do verán: Nunca Máis.
Unha carpa con capacidade para 1.200 persoas percorre a xeografía galega
con música, fotografía, audiovisuais, teatro, animación, exposicións (Marea
Negra, fotografa; Humor
Negro, banda deseñada e
ilustración; e Botella ao
Mar, artes visuais). Zona
cíber coa presencia en rede
da catástrofe e o arquivo
de imaxes que está a organizar a Plataforma Burla
Negra. En PONTEVEDRA
estarán entre o xoves 26 e
o domingo 29, Mónica
Garcia presentará a sesión
teatral con Luís Tosar,

No Centro Cultural da Deputación poderemos ollar o
seu traballo Holograma roto. Xenealoxía do Espacio,
ata o 6 de xullo.

A MESMA HISTORIA
40 VECES

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

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, feitas de cartón pedra, 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. Hai outros,
chamados Festas, sobre temas ou un personaxe principal. No Espacio para Arte
de Caja Madrid.

TEATRO ALTERNATIVO
Do domingo 29 ao martes 1
vai ter lugar o congreso da
Rede de Teatros Alternativos na sala Galán.
■ CINEMA

VERSIÓN ORIXINAL

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

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.

PORTADAS DA HISTORIA

■ EXPOSICIÓNS

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

ICONOS RUSOS, CAIXAS
LACADAS E OVOS
PINTADOS
A pintura sobre ovos ten, case, dous milenios de antigüidade, 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

Nº 1.088 ● Ano XXVI ●
Do 26 de xuño ao 2 de xullo de 2003

Nº 1.010 ● Do 26 de

KAI TAKEDA
No coro da Igrexa da Universidade van estar, ata o 26
de xullo, as instalacións e
retais deste artista. A mostra,
dentro do programa Procesalia, pode visitarse en horario de martes a sábados de
11-14 h. e 17-20:30 h. e os
domingos só pola mañá.

M. PREGO DE OLIVER
A fundación Torrente Ballester acolle unha mostra
coas súas obras.

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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CÉSAR LOMBERA
Esculturas e fotomontaxes
deste artista no Colexio Oficial de Arquitectos.

Convocatorias

VALENTE E OS ARTISTAS

Organizado pola Asociación Xuvenil
Amencer de OURENSE, chega Portas
Abertas á súa XVI edición para crianzas
de entre 9 e 14 anos, de 10:30 a 13:30 e
de 16:30 a 19:30 e con inscripcion gratuíta. O campamento para crianzas de
máis de 15 anos (VI edición) realizase
cos mesmos horarios e condicións. As
inscripcións deben realizarse no local da
asociación: Praza de Don Bosco 1, baixo.
Máis información no telf. 988 218 123.

A palabra e a súa sombra.
José Ángel Valente, o poeta e
as artes, que é como se titula
a mostra, poderase ollar, ata
o 31 de xullo no Pazo de
Fonseca e na Igrexa da Universidade. Todos os libros do
poeta ilustrados por Tapies
Prtenheimer, Chillida, Rafa
Fortez, Manuel Falce e Jenne
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.

ALBERTO GULÍAS
Na galería José Lorenzo poderemos ollar a súa mostra El
buen salvaje ata o 30 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.

CAMPAMENTO URBANO INFANTIL

CURSO BÁSICO DE PÁXINAS WEB
Aulas organizadas polo concello de FENE e dirixidas á mocidade de entre 12 e
25 anos, con coñecementos básicos de
informática. A duración do curso será de
30 horas e haberá dúas quendas: do 1 ao
14 de xullo (9:30 h. a 12:30 h.) e do 15
ao 31 de xullo (11:30 h. a 14:30 h.) O
programa do curso consta dunha parte
introdutoria, un módulo de estrutura dun
documento html; outro de elementos do
corpo, follas de estilo CSS e Java Script.
O número de prazas é de 10 por quenda
(unha por computador). A matrícula
efectuarase na Secretaría da Comisión
de Cultura, Xuventude, Ensino e Deportes (Avda. Naturais 44, entrechán) e a
cota é de 12 euros (6 co carné xove).

IV MEMORIAL DE MÚSICA
RICARDO PORTELA
Celebrarase en Pontevedra o sábado 12 de
xullo e poderán participar agrupacións tradicionais galegas no formato de cuarteto,
quinteto ou sexteto. Cuartetos e quintetos
comporanse, cando menos, por dúas gaitas, tamboril e bombo; o quinteto poderá
utilizar unha terceira gaita, percusión (pandeiro, pandeireta, ferros, cunchas, etc.) ou
requinta, requinto, clarinete... Os sextetos

estarán compostos obrigatoriamente por
dúas gaitas, dúas requintas, tambor e bombo. Todos os instrumentos deber ser de
formato e feitura trdicional, estando excluídas a percusión de alta tensión e a gaita marcial. Os grupos vestirán o traxe tradicional. Establécense tres premios (1.500,
900, e 600 euros) e a posibilidade da contratación dos finalista polo concello. Haberá un premio especial Ricvardo Portela
(600 euros) á mellor interpretación dunha
peza do repertorio de don Ricardo (que estea gravada por este); e outro premio Seivane-Goretex (gaita creada especialmente
para esta edición) á mellor interpretación
en toque pecho. A inscrición debe facerse,
persoalmente ou por correo, no rexistro do
Concello de Pontevedra ata o venres 4 de
xullo. Só se considerarán inscritos os 25
primeiros grupos.

MATERIAIS E EXPERIENCIAS
EDUCATIVAS SOBRE O PRESTIGE
Nova Escola Galega organiza este encontro, entre o luns 30 de xuño e o mércores 2
de xullo no Pazo de Congresos e Exposicións de Galicia de SANTIAGO, co obxectivo de dar a coñecer e reflexionar sobre as
iniciativas e actividades que se están a desenvolver a raíz da catástrofe do Prestige.
Unha boa ocasión para que a escola reflexione e debata sobre as súas implicacións
educativas. O programa, que dará comezo
ás 9:30 h., inclúe unha conferencia inaugural a cargo de Suso de Toro; unha mesa redonda sobre a escola e os materiais didácticos en relación ao Prestige; unha
conferencia sobre o Prestige nos medios
de comunicación a cargo de Antón Losada; pola tarde, ás 16:30 h., haberá un vídeo-foro presentado por Isabel García e
Pablo Meira; das 18:30 h. en diante haberá varias comunicacións experiencias.

O martes 1 o programa comeza con O
Prestige dende a montaña luguesa, Experiencias desde Cataluña/Euskadi e Elaboración dunha webquest no centro de formación e recursos de Ferrol. Pola tarde,
ademais de escoitar de novo comunicacións e experiencias, falarase sobre a Cadea Humana na Costa da Morte. O mércores 2 haberá unha conferencia a cargo de
Marilar J. Aleixandre sobre o medio e a
actualidade como obxecto e recurso no ensino; ás 11:30 h. falarase sobre os 20 anos
de Nova Escola Galega, exporanse comunicacións e experiencias e celebrarase a
mesa redonda ¿Cara onde?, con profesores, membros de asociacións da Costa da
Morte, representantes de confrarías ou técnicos de medio ambiente. Ás 21 h. concluirán as xornadas coa entrega de diplomas e acto de clausura. Máis información
no telf. 681 562 577 ou en neg@iaga.com.
A cota de participación é de 36 euros (20
para parados, estudiantes e membros da
asociación) e o prazo remata o 1 de xullo.

CURSOS CONCELLO DE FENE
Durante todo o verán, a Comisión de Cultura, Xuventude, Ensino e Deportes (Avda. Naturais 44, entrechán) organiza uns
cursos e actividades nas que pode participar todo o mundo. Aula aberta: informática, internet, impresión de traballos, etc.
Ver@n@ventur@: a biblioteca abre as súas portas de 11 a 14 h. con todo tipo de actividades e pasatempos para crianzas, con
programas específicos por idades de 0 a 16
anos. Verán Máis Alá: na ludoteca, para
facilitar o contacto entre as crianzas, cunha chea de actividades para educación infantil (a partir de 4 anos) e primaria; o prazo para inscribirse remata o 30 de xuño e
as prazas son limitadas. Curso de tenis: os
os luns, mércores e venres, do 2 de xullo

ao 29 de agosto, para crianzas entre 4 e 13
anos. As inscricións deben facerse antes
do 30 de xuño cunha cota de 15 euros. Tetramaratón de verán: do 14 de xullo ao 14
de agosto, nas que van competir 12 equipos de 7 xogadores en fútbol sala, baloncesto, waterpolo e voleibol. Para participar
hai que ter máis de 16 anos e inscribirse
antes do 7 de xullo. Curso de piragüísmo:
nas praias de San Valentín e Almieiras, do
21 de xullo ao 29 de agosto, de luns a venres de 11:30 h.a 13:30 h. debendo inscribirse antes do 15 de xullo (20 prazas).

OCEOANOGRAFÍA E
TECNOLOXÍA ESPACIAL
A Fundación CETMAR e a asociación internacional de axencias espaciais EURISY
celebran, do 25 ao 29 de xuño en VIGO,
esta escola doutoral. O curso reunirá a 20
doutorandos e o eixo temático será a oceanografía e a utilización da tecnoloxía espacial en distintas áreas: pesca, meteroroloxía marítima, rescate, seguridade...
Abrirán o curso Johannes Ortner, vicepresidente de EURISY e Werner Alpers, da
Universidade de Hamburgo, a quenes dará a benvida Amancio Landín, director de
CETMAR. Durante estes días contarase coa
presencia de representantes da Comisión
Europea, Joint Research Centre, Centre
National d`Etudes Spatiales CNES, Nansen Environmental and Remote Sensing
Center. Durante o curso elaborarase o informe Impacto da Tecnoloxia Espacial
na Seguridade Maritima. Este foro está
copatrocinado pola Axencia Espacial Europea e o Instituto Nacional de Técnica
Aerospacial e organizado, co apoio de
Caixanova, Concello de Vigo, Autoridade
Portuaria e Centro Tecnolóxico do MarFundación CETMAR. Máis información en
eurisy.asso.fr ou cetmar.org.♦

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

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
2 de xullo, na galería Trinta.

YOLANDA HERRANZ
Hai unha mostra das súas
eculturas na Fundación Torrente Ballester.

IMAXES DO SOÑO
EN LIBERDADE

Sobre a
Bella Otero
trata a
mostra que
se encontra
no Pazo de
Fonseca de
SANTIAGO.

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.

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

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

do; 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 escena-

rio 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 ca-

EVA KOCH
O CGAC é o escenario desta mostra da artista danesa.
Presenta o seu proxecto Villar como primicia no Esta-

Barbara Hendricks
participa no Festival
Internacional de Música
en SANTIAGO.

CABO JAM LOURENZO

■ FESTAS

ATLÁNTICO

■ TEATRO

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 deste xoves 26 recuperando vellos sketchs
ou representando algúns
novos.

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA

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

Durante 16 días e a partir do
1 de xullo. Dará comezo na
praza da Quintana o martes
1 ás 22 h. cun concerto da
Orquestra Johann Strauss.
O mércores 2 ás 21 h. no
Auditorio de Galicia, recital
de Milagros Martín (mezzosoprano), Juan Lomba e
Guillermo Orozco (tenores), Juan Tomás Martínez (barítono) e o pianista
Antonio López. O xoves 3,
a orquestra Staatskapelle
Berlin, dirixida por Daniel
Barenboim, ofrecerá un
concerto no Auditorio de
Galicia ás 21 h. Nese mesmo lugar é tamén ás 21 h., a
soprano Bárbara Hendricks actuará xunto co pianista Michael Wendeberg
o venres 4.
Todos os mércores do mes de
xullo, das 22:30 h. en diante,
haberá na sala Nasa unha sesión de música improvisada.

■ MÚSICA

O XENIO DA CARICATURA

V FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
MÚSICA

O Auditorio de Galicia será
o escenario onde toque este
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.

SIDECAR
A compañía Belmondo representará esta obra na sala
Nasa o venres 27 e sábado
28 ás 23 h.

ULTRANOITE
Chévere Teatro irá as noites do venres 4 e sábado 5
(ás 23 h.) con esta proposta
escénica á sala Nasa.

Soutomaior
■ EXPOSICIÓNS

TRINTA E SEIS
ARTISTAS DO DEZA
O Castelo de Soutomaior
acollerá esta mostra ata o
vindeiro xoves 3 de xullo.

Tui
■ EXPOSICIÓNS

HONORIO RODRÍGUEZ
Espacios Abertos, título da

mostra fotográfica que podemos ollar na Área Panorámica ata o 29 de xuño.

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

RAFAEL ROMERO MASIÁ
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 domingo 6 de xullo.

Verín
■ EXPOSICIÓNS

SEIS ARTISTAS DE
GALICIA E PORTUGAL
Na Casa do Escudo pode
ollarse esta mostra.

Vigo
■ ACTOS

ORGULLO GAI
Legais organiza os actos conmemorativos deste ano. O
mércores 25 realizaron unha
xornada literaria no Hades
(Real 4). Este xoves 26 Teatro Livre representará unhas
pequenas pezas na Casa Galega da Cultura ás 20 h. O
venres 27 haberá unha mesa
redonda sobre As parellas de
feito na Galiza: ¿para cando
unha lei?, na que participarán Laura Seara (PSOE) e
Pilar García Negro (BNG).
E o sábado 28, Día do Orgullo, concentraranse, ás 21, na
porta do MARCO para celebrar a Cea (20 euros), ás 22,
na que se entregarán os premios Legais: a Lilian Álvarez, concelleira de Turismo
coa que desexan agasallar á
anterior Corporación Municipal; e a Roberto Cordovani, director e actor de teatro; e
o Ilegais, para J.M. Barroso,
Presidente da Asociación de
Hosteleiros polas súas infames declaracións sobre o roteiro gai.

O
sentimento
de
velocidade,
un dos
cadros que
podemos
contemplar
na
exposición
Os dalís de
Dalí en
VIGO.

Anuncios de balde
■ Alugo, nos meses de verán, unha
casa a 3 km de Cambados, con dereito a produtos de agricultura ecolóxica. Telf. 986 543 878.
■ 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.
■ CINEMA

COIDA DO TEU PANO
TATJANA
Dous homes deciden acompañar a dúas mulleres estranxeiras, atopadas na estrada,
nunha viaxe polos despoboados espacios nórdicos. Produción xermano-finesa de 1994,
que vai proxectar o cineclub
Lumière o luns 30 ás 20:30 h.
no Auditorio do Concello.

deseñadas editadas por este
xornal estará na Casa das
Artes ata o 29 de xuño.

XOSÉ MANUEL VILAS
Fotos, acuarelas, témperas esculturas, criacións en metal,
madeira e outros elementos
compoñen esta mostra que
poderemos ollar na Casa da
Xuventude ata o 4 de xullo.

ENCONTROS
ENTRE AS FORMAS

■ DANZA

RONSEL
Espectáculo do Ballet Galego Rey de Viana, dirixido
por Victoria Canedo, que
estará no C.C. Caixanova
este xoves 26 ás 21 h. e o
venres 27 ás 22 h.

A Rede

Esta colección de esculturas de Xosé Cid pode visitarse na galería Alameda
ata o 3 de xullo.

Páxina da Gran Feira da Cultura Solidaria que se celebra na Carpa Voluntaria da
Burla Negra durante o mes de xuño nas
localidades de Culleredo, Carnota e Pontevedra. A páxina inclúe información sobre a carpa, programación dos actos e
máis datos sobre o evento.♦
■ EXPOSICIÓNS

OS DALÍS DE DALÍ
Na Casa das Artes vai estar
instalada esta mostra ata o
13 de xullo.

MARISCOS DE GALICIA
O Instituto Galego de Información elaborou esta mostra con motivo da reedición
por Edicións do Castro deste libro de Luís Villaverde.
Na mostra recóllense as traxectorias vitais dos irmáns
Villaverde, galeguistas nados nunha familia de conserveiros, armadores e comerciantes vilagarciáns.
Coa chegada da Guerra Civil tiveron que exiliarse en
Buenos Aires, onde abriron
o restaurante La Casa de la
Troya, punto de encontro da
intelectualidade exiliada.
Pode visitarse na galería
Sargadelos (Urzaiz 17).

HUMOR
NO FARO DE VIGO
Unha mostra das bandas

■ 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).

■ Procúrase persoa para coidar cabalos nun clube hípico, en Mos. Telf.
639 446 271.

■ 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

■ ¿Queres perderte na Ribeira Sacra? Alugo unha casa de dous andares totalmente equipada (garaxe, sa-

■ Lorena Lores, cantautora arxentina, imparte clases de canto (técnica
vocal). Tlfn: 620 450 724.

■ Compro montes na Galiza, preferibelmente en Lugo provincia. Telf.
630 522 101.

TANGO

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.

As súas obras van estar,
xunto coas de Laxeiro, na
galería Saga.

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.

FRANGUELAS

IRIA FDEZ, GIL

1950-2000: ARTISTAS

DE PENSAMENTO

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

ANIMALES SUELTOS

Deste xeito titula Eva Carrera a mostra de pintura
que poderemos ollar, ata o
2 de xullo, na galería Dua2.

Mostra de Guillermo Pedrosa que vai permanecer
na galería Alameda Vanguardia ata o 3 de xullo.
www.bandua.com/burlanegra

■ 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.

■ 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, grella, canastra de baloncesto, 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 (azul marinho,
verde erva, gris obscuro). Petos para o telemóvel, documentaçom e outros. Medias 15
x 20 cm. Preço 10 euros (mais gastos de
envio). Petiçons a nosup-vigo@nosgaliza.org, ou chamando para o 679 533 749.♦

¡PREOCUPACIÓN!

ARTURO SOUTO

A CARPA VOLUNTARIA

■ 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.

lón, cociña, baños completos e varios
cuartos duplos) para pasar uns días
ou semanas en Penalba (Nogueira de
Ramuin). Prezo módico. Chámanos
ao 986 376 022 ou 661 642 070.

Nº 1.088 ● Ano XXVI ●
Do 26 de xuño ao 2 de xullo de 2003

Nº 1.010 ● Do 26 de

BIENAL INTERNACIONAL
DE GRAVADO

INSTITUTO CAMÕES

Ata o 27 de xullo no C.C.
Caixanova poderá visitarse
esta mostra. Esta VII edición reúne a máis de 101
dos mellores traballos presentados.

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

MÁQUINAS DE INVOCAR

PINACOTECA MUNICIPAL

Alberto Barreiro expón o
seu traballo na galería VGO
ata o 11 de xullo.

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

AGRUPÉMONOS
TODOS...

MOURELO

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.

Esta mostra poderá ollarse na
galería Bacelos (Progreso 3)

COLECCIÓN CAIXANOVA
O centro social Caixanova expón os fondos da fundación.
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.

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

VERBUM.
CASA DAS PALABRAS
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 im-

portancia do sector editorial en Vigo (ata o 28 de setembro) e outra sobre os
medios de comunicación
(ata o 5 de xaneiro de 2004).

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

O REFUXIO 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.
■ MÚSICA

HOMENAXE A GARDEL
O sábado 28 ás 19 h. terá
lugar este acto de recoñecemento ao artista arxentino
no C. C. Caixanova.

NASHVILLE PUSSY &
SAMESUGAS
O venres 4 ás 22:30 h. van tocar no Código de Barras (Avda. Europa 32) ás 22:30 h. As
entradas poden mercarse nas
tendas de discos Honky Tonk,
Columna, Elepé, Quadrophenia e Gong; en Pontevedra,
Tipo; en Santiago, Gong; na
Coruña, Noni`s e Portobello.

manteñen cos seus compañeiros, os acontecementos
viran de sócato o que permite comprender moitas das
cousas que viñan sucedendo.
Maribel Verdú protagoniza
esta obra no C.C. Caixanova
o xoves 3 ás 20:30 h.

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 29, é a vez da banda de Monterroso.

Vilagarcía
ilagarcía
■ EXPOSICIÓNS

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

Viveiro
iveiro
■ EXPOSICIÓNS

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

Xove
■ EXPOSICIÓNS

AS IMAXES
DE CASTELAO
Mostra fotobiográfica que
estará ata o 29 de xuño no
Centro Cívico.

Lisboa

■ TEATRO

■ MÚSICA

POR AMOR AL ARTE

MILTON NASCIMENTO

Estreada en London con
grande éxito, desenvólvese
nun contexto universitario
que mostra a relación da parella protagonista e a que

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

Eduarda
Ribeiro,
da que
ollamos un
lenzo, é
unha das
tres pintoras
lusas que
expoñen na
Casa Arines
de VIGO.

Ano XXVI.
IV Xeira.

extraño é entón que, a pesar
da cantidade de maridos que
matan as súas esposas, dos
pais que se tiran os platos
ou se tiran á veciña/o diante
da prole, non entre en crise
a institución familiar.♦

8 400021 303104

C

que na Galiza) unha parte
da poboación declárase apolítica e sentencia que todos
os partidos son iguais. É dicir, unha parte da poboación
faise anarquista ou franquista, non se sabe moi ben. O

ada vez que un par de
políticos son vistos
comendo lubrigante
coa factura paga por un
construtor (como adoita suceder en Madrid, onde se
come moito máis marisco
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Nano 4814
‘Un grafiti é efémero, se quero que dure pinto un cadro’
HORÁCIO VIXANDE
Asina co nome Nano 4814,
unha transcrición numérica
do seu apelido e ás veces inclúe un debuxo dun choco nas
súas obras. É un grafiteiro,
con discurso e con obxectivos
artísticos que está moi lonxe
da imaxe de vándalo que padece o colectivo ao que pertence.
¿A quen vén esa máscara?
O grafiti é a procura da fama
desde o anonimato. A cara non é
importante, éo a obra, por iso
trato de que non se me vexa a cara. Pero é un xogo.
¿E non ten nada que ver
coa policía?
En parte tamén, pero, se queren, a estas alturas pódenme localizar sen problema. Ademais,
xa me denunciaron unha vez.
¿Que pasou?
Pintei sen querer nunha porta
que era patrimonio municipal e
fun a xuízo. Ao final condenáronme a un fin de semana de arresto
domiciliario, que nin sequera
cheguei a ter que cumprir. Pero
hai casos peores: teño un amigo
de Nova York que estivo catro
anos no cárcere por un grafiti. Alí
hai policía especializada en grafitis, ten informes con firmas, con
logos... Por iso a xente cambia de
firma ou de nome con frecuencia.
Aquí os grafiteiros teñen
mala fama, aínda que hai edificios máis feos que os grafitis.
Esa é a teoría do meu colega o
Tiñas. Di que a cidade xa é toda
gris e que o dano xa está feito, que
é o edificio, mentres que o grafiti
é o que o mellora. A min interésame máis a arquitectura que a el.
Entre os grafiteiros hai códigos,
non se pinta en determinados sitios, aínda que hai xente que non
os cumpre. Eu respecto os edificios, non pinto na pedra. Ademais,

PACO VILABARROS

na pedra a pintura non brilla.
¿No vidro si?
Non, no vidro esvara.
¿Entón, cal é o mellor soporte?
O tren, porque a obra viaxa.
Iso lévanos aos distintos tipos de grafiteiros.
Hai xente que pinta no tren,
aínda que aquí en Vigo é difícil
porque na estación hai dúas comisarías. Logo están os grafiteiros tradicionais de rúa e despois
a xente coma min, que vai máis
aló e tamén emprega carteis, adhesivos, plantillas...
¿Que é un bombardeiro?
Unha persoa que pinta indiscriminadamente. Pero eu non o fago.
Claro, claro.
Pero tampouco os critico.
¿Aínda que sexan malos?

É que, se non pintan, nunca
van mellorar. Ademais, tamén
hai cousas moi boas. Nisto hai
unha cuestión democrática, calquera ten dereito a expresarse.
Algúns grafiteiros mesmo
se queixan cando lles borran os
seus traballos.
Un grafiti é algo efímero. Se
quero que dure a miña obra, entón pinto un cadro. O que persigo é que se vexa a miña obra, por
iso escollo lugares visíbeis, pero
unha vez que o pintas, o grafiti
deixa de ser teu: é da rúa e pódelle pasar calquera cousa.
¿Hai un arte de pintar grafitis? Refírome a se hai que facelo rápido ou con xente, por
aquilo da policía.
Hai de todo. Eu collo os aerosois e marcho só a pintar, aínda que

trato de ser rápido. Outros van en
grupo e de forma máis organizada.
En todo caso hai que estar alerta.
Logo hai sitios onde é legal. Eu coloco algúns grafitis en papel e a poli ve cómo o fago e non di nada.
Cando é papel a xente percibe os
grafitis como menos agresivos.
Sen embargo, vin a unhas
persoas criticar un cartel luminoso seu.
Curioso. En xeral a primeira
impresión da xente é positiva.
De feito, é o primeiro caso no
que escoito críticas.
A min tamén me parece curioso, sobre todo porque en
principio parece interesante.
¿Fáleme desa experiencia?
Reciclo carteis luminosos de
propaganda que compro nos rastros ou que me dan amigos que
teñen bares. Eu píntoos e colócoos nas fachadas. De momento
instalei tres e vou colocar dous
máis. É un proxecto para a facultade de belas artes, onde rematei
cuarto. De todos xeitos, acostumo non vincular a miña actividade artística coa da facultade.
E tamén traballou como
deseñador gráfico en Londres.
Sobre un ano, pero volvín para rematar os estudios. Belas artes é o máis próximo ao que fago, aínda que admito que non ten
moita relación, está un pouco
distanciada da realidade. De todos xeitos, permíteme entrar en
contacto con xente que fai o
mesmo ca min. A varios amigos
grafiteiros coñecinos alí.
¿Existe un grafiti galego?
Nisto hai individualidades,
non unha escena común. Pódese
falar de diferencias entre grafiti
europeo e americano, incluso de
grafiti escandinavo ou atopar
matices entre España e Inglaterra, pero o importante son as individualidades.♦

O pacto galego na construcción de España
MANUEL VEIGA
¿Sabía vostede que no Goberno español de hai cen anos,
de nove ministros, cinco eran galegos?
¿Sabía que hoxe Cataluña dobra en habitantes a Galiza,
pero que hai un século estaban á par?
¿Sabía que a primeira cátedra de galego foi instalada en Madrid?
¿Sabía que Galiza foi unha grande exportadora de carne a Inglaterra?

Todo o que a vostede lle gustaría saber sobre
Galiza e ata agora nunca lle contaran.
A NOSA TERRA

Censura no
ciberespacio
X.R. POUSA

A

adopción de leis
antiterroristas levadas a cabo no
último ano pola gran
maioría das vellas democracias, unidas á presión
esmagadora que exercen
os réximenes autoritarios
tradicionais, especialmente no caso de China,
están facendo de internet
unha especie de besta negra á que cada vez se lle
engaden novas trabas que
dificultan á circulación
de información e cuestionan o que ata o de agora
ten sido un modelo paradigmático da libertade de
expresión que escapaba
ao control dos mediadores tradicionais. Esta actitude ven de ser enérxicamente denunciada polo
informe “Internet vixiado” que acaba de facer
público a organización
Reporteiros sen Fronteiras, avalado por Vinton
G. Cerf, considerado o
pai de internet.
“Internet –afirma Vinton– é un dos vectores
máis sólidos da libertade.
Ofrece a verdade a quen
quere vela e ouvila. Por
tanto non hai que sorprenderse de que algúns gobernos e organismos teman a
internet, e a súa capacidade para dar a coñecer a
verdade”. O informe analisa a situación da rede en
sesenta países do mundo,
poñendo o acento no carácter imparable que ten o
crecemento da rede, mesmo en países, como China, no que o número de internautas se duplica cada
ano, ou Cuba, no que a rede pon en cuestión un ríxido sistema de medios de
comunicación, amparado
en moitos casos na economía da escasez de papel, e
que pese a unha lexislación restrictiva, fomenta o
inxenio dos internautas ata
niveis asombrosos, facendo ridículas e inútiles as
barreiras legais.
O informe non só desvela casos sangrantes de represión física contra os
usuarios da rede en China,
senón situacións de censura
oficial directa practicada en
estados como Túnez
As democracias formais tampouco escapan ás
criticas dun informe que
cuestiona o caso dos EE
UU, Gran Bretaña e Francia, entre os países pioneros en aplicar restriccións
baixo o aval das política
antiterrorista. Unha tendencia que se extende no
denominado “mundo libre” e que lle fai decir o
principal avalista do informe: “Non agarde a que lle
priven da libertade de información para empezar a
defendela”. Unha verdade
que debe ser un lema para
quenes apostamos por unha comunicación libre.♦

