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Beiras dirixirá
a renovación
do BNG

Pepe Carreiro

(Páx. 13)

Aznar rechaza
as reformas propostas
polo Parlamento galego

FUNDADO EN 1907

1,75 euros

(Páx. 2 e 3)

FESTIVAIS DE VERÁN: A FOLLA DE RUTA

O portal turístico do Ministerio
incorre en graves erros sobre Galiza

31
O cuíño,
han
cuíño de Shin C
ao cine

(Pax. 7)

(Páx. 32)

O PP considera
a Santísima
Trinidade tan
científica como
as matemáticas
(Páx. 15)

Unha nova
editorial
portuguesa
publicará autores
galegos
(Páx. 25)

“O MARCO LEXISLATIVO ESPAÑOL ESTÁ PECHADO
e non imos permitir ningunha reforma”, sentenciou José María Aznar no seu último debate como presidente. Tal afirmación vén derrubar o cerne dos acordos aprobados no último debate sobre o Estado da Autonomía, celebrado o pasado outono no Parlamento galego. A cámara do Hórreo aprobaba daquela, e Manuel Fraga asumía,
tres cuestións básicas: a necesidade de reformar a Constitución para
reconverter o Senado en Cámara de representación territorial, a presencia das Comunidades Autónomas nos órganos da UE e a posibilidade de que Galiza xestionase directamente os fondos comunitarios. A traxedia do Prestige fixo, en parte, esquecer estes acordos,
que foran consecuencia directa do diálogo institucional. Agora, como outras veces, o Fraga que se autodefine como home de Estado e
valedor máximo de Galiza e das súas institucións, bátese de novo en
retirada fronte a Madrid. Cando o congreso popular, Fraga tamén renunciara ás súas demandas, porque “non era o momento”, agora parece que tampouco. Pero as resolucións do parlamento galego, por
dignidade e por hixiene democrática, non se deberían converter en
proclamas para a galería. Fraga móstrase intransixente á hora de
multar manifestantes ou de “expulsar” do sistema a oposición, pero
semella que vai rematar a súa carreira política evidenciando unha
gran debilidade ante Madrid e un cada vez menor peso no partido.♦

Ignacio
Ramonet

BIBLIOTECA OTERO PEDRAYO
CONTOS DO CAMIÑO E DA RÚA

ANDRÉS PANARO

Editorial Galaxia ofrece ós lectores as bibliotecas de autor,
unha nova iniciativa editorial que se inaugura
coa Biblioteca Otero Pedrayo.
Os Contos do camiño e da rúa é o título
que dá inicio a esta nova liña editorial,
conxúganse nel a imaxinación creadora e
unha técnica case cinematográfica para
recrear uns ambientes que presentan
ó lector un espírito, un tempo e unha
forma de vida xa esvaecida.

‘Os movementos como Nunca Máis
case nunca se traducen
automaticamente en votos’
(Páx. 8-9)
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A esquerda e os nacionalistas esixen maior ‘calidade democrática’

Aznar négase a discutir ningunha
reforma constitucional
CÉSAR LORENZO GIL

O derradeiro debate do estado da nación de José María Aznar baseouse nos temas principais do seu
discurso na lexislatura. A carón do seu antinacionalismo e constitucionalismo dogmático, o presidente segue a avogar polo neoliberalismo no económico e na intervención estatal nas autonomías.
O presidente do goberno, José
María Aznar, baseou o seu discurso de despedida no principal
debate do ano, nun relatorio das
chaves políticas do discurso do
PP, moitas veces confundidos
entre a doutrina partidaria e as
propias perspectivas persoais do
líder do centro-dereita. Nas bancadas da oposición atopou moitas recriminacións, queixas e
chamados ao cambio, mais nas
súas respostas Aznar insistiu en
arrouparse nos seus “10 millóns
de votos” para se negar a consensuar ningunha iniciativa que
non xurda do seu propio partido.
O último debate de política
xeral desta lexislatura serviu para confirmar o pouso profundamente antinacionalista do presidente do goberno. Nun intre no
que a aprobación da Constitución europea esixirá un referendo que sirva non só para aprobar
a nova carta magna da UE senón
para variar a norma española
aprobada en 1978, Aznar foi categórico. “O marco lexislativo
español está pechado e non imos
proceder en ningún caso a permitir ningunha reforma”, explicou.
A pantasma constitucional
serviulle ao presidente para atar
en curto diversos temas. Tal foi o
seu furor que algúns portavoces
tiveron que lembrarlle desde a
tribuna os seus “devaneos xuvenís” en contra de tal lei. “É curioso que cambiase tanto”, díxolle o coordinador xeral de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares. “Cando a maioría dos españois votou a prol da constitución,
vostede criticábaa duramente
nun periódico de La Rioja.”
Aznar considera un erro pretender reformar o Senado para
convertelo nun espacio de debate territorial, tal e como esixiu o
socialista José Luis Rodríguez

José Luis Rodríguez Zapatero e José Mª Aznar.

Zapatero, en atención a un requerimento da propia constitución. “Vostedes non teñen proxecto definido para ese novo
modelo senatorial; non sabe ninguén en qué acabaría esa reforma”, dixo o presidente, obviando
outros pedimentos de reforma,
como o que aprobou por unanimidade o Parlamento galego
neste mesmo sentido.
Nin Catalunya nin Euskadi
En resposta ao anuncio de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de buscar consenso no
Parlamento catalán para a reforma do Estatuto, Aznar foi parco
e contundente. “Vostedes din que
contan co 90 por cento do apoio
electoral para facer un cambio;
eu dígolles que estou en contra e
algo valerá o que diga o principal partido do Congreso, onde
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díos da Limia?”. Mais para o
presidente, o relacionamento entre Santiago e Madrid non lle pode corresponder ao nacionalismo. “Que eu saiba, vostede non
representa a Galicia”, díxolle a
Rodríguez, “porque se vostede
ten 300.000 votos, eu teño
892.000.”

lidade en directo da televisión.
O portavoz de CiU, Xavier
Trias, recoñeceu que a colaboración co PP tivera a súa principal
causa na necesidade de gobernar
de xeito estábel a Generalitat.
“Tivemos que pactar con vostedes porque desde ERC fixéronnos dar moitas voltas”, explicou.
“Vostedes non estiveron á altura
do noso pacto. Entrementres debilitaban o estado plurinacional,
ofrecíannos entrar no goberno.
Visto o que pasou neste ano, coido que foi un acerto rexeitar a
súa oferta”, observou Trias.
Aznar tamén quixo expresar
o seu descontento polas aristas
da súa “relación” de sete anos.
“Vostedes sempre estiveron ‘incómodos’ connosco. E non acabo de entendelo porque a nosa
disposición sempre foi boa.”
A proximidade das eleccións
catalanas e a asunción de que subir ao poder ao PP en 1996 foi un
erro dos nacionalismos democráticos está a confirmar o xiro político de CiU. A separación cos
populares trae inevitabelmente
consigo un achegamento ao
PNV, socio seu da Declaración
de Barcelona. Os nacionalistas
cataláns apoiaron todas as iniciativas presentadas neste debate
polos vascos.
Xustamente, a Declaración
de Barcelona podería reenfocar
de novo os seus intereses de cara
ás eleccións xerais. A previsión
de que ningún dos dous grandes
partidos estatalistas consiga a
maioría absoluta beneficiaría un
cambio na xestión, na procura
dun diálogo institucional sen
prexuízos. “Cando vostede chegou aquí por primeira vez, o seu
discurso foinos agradábel; mais
o tempo tirounos a razón naquela nosa confianza”, dixo Xavier
Trias, talvez querendo avisar os
candidatos futuros.♦
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Francisco Rodríguez
‘O PP está recentralizando as competencias galegas’
O discurso de Francisco Rodríguez quixo repasar os principais temas de interese para a
sociedade galega, nun ano especialmente importante para
Galicia, por mor do acidente do
Prestige. Mais o deputado do
BNG tamén tivo tempo para reclamar unha maior autonomía
competencial da Xunta e referiuse ás discriminacións que a
administración estatal fan coa
sociedade galega.
Para Rodríguez, é fundamental esgotar as previsións de
descentralización de competencias que prevén a Constitución
e o Estatuto. “O PP está recentralizando as competencias.
Quere vostede fortalecer o Estado español cando xustamente
sería máis importante incrementar o abano competencial,
polo menos, nas comunidades
históricas, caso de Galicia”, demandou. “Desde as leis educativas ata as de administración
local, pasando polas súas normas economico-financeiras,
caso da Lei de Estabilidade Orzamentaria, todas as súas reformas encamíñanse a anular a capacidade política dos gobernos
autónomos. Deste xeito, o máximo que temos é certa autonomía administrativa.”
Rodríguez salientou a negación política que sofre Galicia,
tanto na estrutura do estado como na toma de decisións na
UE. “Sen voz nin voto, faise
imposíbel facer valer os nosos
intereses. Así se demostrou nas
negociacións da Política Agraria Común. Santificouse un
modelo que non ten en conta a
importancia de asentar a poboación no cterritorio e unha correcta política alimentaria. Por
suposto, séguese a desoír a reclamación de axeitar a cota láctea á capacidade produtiva de
Galicia”, subliñou.
Para o parlamentario, outro
tanto ocorre con sectores pro-

Anasagasti compara a
Aznar con Calvo Sotelo
‘que quixo ilegalizar o PNV’

dutivos chave, caso da pesca.
“Non declaran a Galicia zona
altamente dependente da pesca, exclúena dos caladoiros
comunitarios e néganlle a importancia tradicional e actual
no sector”, dixo. “Ademais,
non se preocupan moito de
que, logo da ampliación, a poboación galega deixe de ser
obxecto dos subsidios comunitarios”, continuou.
Orzamentos insuficientes
Para o portavoz dos nacionalistas galegos, unha das discriminacións máis notábeis que
sofre Galicia provén do reparto orzamentario. “Os galegos

PAULO ALFAIA HERBELLO

reciben o 50 por cento dos investimentos que lles correspondería por peso demográfico no estado. Cada galego pesa a metade, economicamente
falando, dun español.”
En palabras de Rodríguez,
esta circunstancia afecta moi
negativamente no progreso das
infraestruturas. No seu discurso explicou que as obras estanse a facer con “lentitude pasmosa”, utilizando “modelos
obsoletos” e primando o “especulativo e falto de planificación. “O porto exterior de Ferrol non terá acceso ferroviario
e incluso a única saída por estrada tivo que engadirse a última hora”, advertiu.♦

O centro da intervención do
presidente do goberno xirou ao
redor dos seus ‘clásicos’ temas
fundamentais, que converteu
na última lexislatura en auténticos dogmas. O terrorismo en
Euskadi, o illamento internacional e mais a relación entre a
inmigración e a delincuencia
foron as chaves principais das
liñas políticas que Aznar pretende deixar en herdanza para
o seu sucesor.
O líder popular insiste en
relacionar terrorismo e nacionalismo democrático. Aznar culpou repetidamente o
PNV de complicidade coa
ETA e acusouno de se beneficiar da violencia. “¿É democrático non cumprir unha sentencia do Supremo e non acatar a decisión contra Batasuna
que ratificou a UE e o Departamento de Estado norteamericano?”, insistiu.
Na réplica de Iñaki Anasagasti, o portavoz nacionalista
comparou a Aznar con José
Calvo Sotelo, líder dereitista
dos períodos da ditadura de
Primo de Rivera e da 2ª República. “En 1935, Calvo Sotelo
quería xa ilegalizar o PNV

nunha suposta defensa da democracia. Un ano despois, os
seus partidarios subleváronse
e foi o nacionalismo vasco o
que defendeu a legalidade republicana”.
Aznar tivo que sufrir as
acusacións de mentireiro que
lle adicaron Zapatero e Llamazares, especialmente no referente ás armas de destrución
masiva do Irak. “Os informes
dos inspectores insisten en
que han aparecer antes ou
despois. Agora, os iraquís teñen a oportunidade de medraren en democracia”. Esqueceu
o presidente as declaracións
do inspector Hans Blix, que
culpou o Pentágono de inventar probas falsas.
No relativo á política interior, Aznar volveu axuntar as
palabras delincuencia e inmigración. Segundo o presidente, son temas que “por desgracia” van da man. “O 25
por cento da poboación reclusa é estranxeiro”, afirmou.
“Temos un millón de cotizantes á Seguridade Social que
son inmigrantes. Ese é o modelo de integración polo que
puxamos.”♦

‘As praias, como a política,
parecen limpas pero non o están’
No balanzo do ano, goberno e
oposición quixeron lembrar a catástrofe do Prestige. José María
Aznar cualificou o naufraxio de
“desgraciado acidente” e gabou a
rápida actuación do estado para
paliar os efectos da maré negra.
“Todos os afectados recibiron rapidamente as axudas que lles pertencían e sete meses despois da
traxedia, podemos dicir que solucionamos a contaminación das
praias, logramos abrir os bancos
de pesca e reformamos a lexislación estatal e europea sobre tránsito marítimo”, recordou.
Para Francisco Rodríguez,
esa visión idílica é falsa. “En novembro tivemos que combater a
maré sen medios. Hoxe seguimos sen telos. Non existe un plano axeitado de coordinación en-

tre administracións, sen control
sobre o tránsito de buques polas
costas galegas e nin sequera se
procurou un sistema fiábel para
recuperar o Prestige”, valorou.
O deputado do BNG lembrou
o compromiso cidadán coa maré
negra, desde os voluntarios a
‘Nunca Máis’. “Cando comprobaron a reacción de dignidade e
repulsa da cidadanía, vostedes
contraatacaron con ameazas de
criminalización.”
Gaspar Llamazares utilizou o
chapapote como metáfora do resto das políticas do goberno.
“Moitos bañistas van encher os
pés de piche neste verán. As cousas parecen estar limpas pero en
canto se escavicha un pouco, aparece o negro e vostedes non asumen culpas, prefiren botarlle a

culpa ao factor humano”. O líder
de IU quixo relativizar o suposto
éxito electoral de Aznar o 25-M.
“Non pasou nada, din vostedes,
pero o PP perdeu 2.700.000 votos
por este e outros temas.”
Para o secretario xeral do
PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, a xestión do caso do petroleiro foi completamente
errónea. “Estamos escandalizados porque a súa incompetencia
converteu un acidente nunha
catástrofe. O problema agravouse ao se saber que o goberno mentiu sobre o tamaño da
mancha, a limpeza das praias e
o estado do buque. Incluso se
utilizou o fiscal xeral do Estado
para perseguir a ‘Nunca Máis’
en vez de investigar as responsabilidades políticas”.♦

Nº 1.089 ● Do 3 ao 9 de xullo de 2003 ● Ano XXVI

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Cando lle deron a
Fraga os últimos datos
estatísticos que
mostran unha
poboación
envellecida, dixo:
“Que ben que haxa
tanta xente que chega
a vella”. Si que está
ben, pero a pregunta
é por qué non nacen
nenos.

Dixo Zapatero que o
dos tránsfugas
madrileños é o
problema máis
grande desde o 23-F.
Punto esaxerado o
líder socialista. A ver
se empeza a padecer
do famoso mal de
mirarse o embigo.

Máis sobre o caso
Simancas. O PSOE
aprendeu do PP:
culpa dos seus
propios problemas os
demais.

Xa sabemos en que
consiste a crise
arxentina. Era un
asunto de Cavallos.
Primeiro o militar
torturador que vai
procesar Garzón.
Despois o ministro de
economía neoliberal
que arruinou o país.
Os dous do mesmo
apelido. Un
preparoulle o camiño
ao outro. O resultado
á vista.

Crónica dun
correspondente
ocidental en Bagdad,
publicada o 29 de
xuño: “Os habitantes
de Ramadi,

É

para min unha grande alegría poder
anunciar de viva voz unha noticia de
primeira páxina, aínda que na prensa de
mañá non apareza en lugar tan distinguido.
Non se trata de que en Galicia sexa xa imposible outra “marea negra”, nin de que unha
Corte Internacional vaia xulgar os culpables
de guerras falsamente preventivas. Tampouco
se trata da supresión ou reducción da industria
armamentística, nin na desaparición do narcotráfico; menos aínda da aparición dun novo
fármaco contra doenzas físicas ou morais.
Trátase de algo previo á solución de tantos
males: trátase de facilitar e promover entre os
vigueses o hábito saudable da lectura.
Sen lectura non é posible unha organización xurídica que regule o transporte de sustancias contaminantes polos nosos mares.
Sen lectura non haberá entre nós capacidade
crítica para saber qué se agocha detrás das
guerras preventivas, nin pode haber unha forza social para demandar e esixir un Tribunal
Internacional que faga xustiza. Sen lectura
non hai ciencia médica posible, nin fácil
transmisión dos valores éticos que constitúen
o patrimonio máis nobre da humanidade.
A noticia de primeira páxina é que hoxe
inauguramos en Vigo unha nova Feira do Libro. Se unha cidade poboada de xente muda
empezase a falar sería sen dúbida unha gran noticia. Do mesmo tamaño sería a noticia de que
unha cidade pouco letrada un día como hoxe
descubrise que o valor das letras e da lectura
non é unha prerrogativa minoritaria, senón un
instrumento masivo de autodefensa, pois como
dicía Bertolt Brecht: “o estudio é un arma... todos estamos chamados a ser dirixentes”.
Como pregoeiro desta Feira do Libro podería falar do momento difícil do mundo editorial en Galicia; pero non tratarei da industria
e do traballo empresarial de producir e comercializar libros, traballo no que participei desde
hai trinta anos, primeiro editando e máis tarde
organizando a administración autonómica referente a libros, bibliotecas e arquivos.
Como pregoeiro desta Feira do Libro
quero falar da mellor relación que pode ter o
ser humano con este obxecto tan singular e
de utilidades múltiples, que chamamos libro.
Esta mellor relación é sen dúbida a lectura.
Estamos nun momento da humanidade en
que a alfabetización –facer de todo ser humano un lector que saiba poñer por escrito o
seu pensamento– non é un luxo, é un dereito;
un dereito dos nenos e nenas que serán homes e mulleres libres, cidadáns e cidadás dun
mundo onde as diferencias lingüísticas sexan
consideradas como unha riqueza e non como
un defecto. As distintas linguas e os distintos
sistemas de escritura son parte do noso patrimonio cultural. A diversidade cultural é tan
importante como a biodiversidade: se a destruímos, non seremos capaces de recreala.

Nada é posible sen libros
XULIÁN MAURE RIVAS

O autor destaca o papel do libro na recuperación
do idioma e lembra que “moitos de nós nacemos en fogares vigueses castelán falantes e tivemos a ben facer o esforzo de recuperar a lingua”.

ANA PILLADO

O don da lingua falada non será completo sen unha conquista masiva da lingua escrita. A lectura, para o lector usual, non só é
unha fonte de coñecemento, senón unha fonte de pracer. Un pracer que se pode renovar a
vontade do consumidor e mesmo acrecentalo

cando a lectura reforza os nosos sentimentos
ou nos fai chegar ó centro do labirinto.
Vexamos cómo a lectura pode facer medrar
o coñecemento e ó mesmo tempo producir a satisfacción dun novo descubrimento. Escoitade
o poema “Os dous ramallos” de Crecente Vega.

Cartas

Aprendendo
a emigrar
A impresionante creatividade
do noso Conselleiro de Emigración é realmente abraiante. Iso
afirmaba o xornal El Correo
Gallego, coa absoluta imparcialidade e agudeza que o caracteriza, e eu non podo máis
que ratificalo. Miras Portugal,
Conselleiro de Emigración tivo a feliz ocorrencia de “investir” o diñeiro da Fundación Galicia Emigración en cursos de
formación para galegos residentes en Arxentina, Brasil,
Venezuela, etc... Trátase de exportar o sistema que tan “bo”
resultado ven dando en Galiza
onde as mozas e mozos, despois de formarse debidamente
na terra nai, dan sentido a mencionada Consellería e emigran
para Canarias, Catalunya, País
Vasco ou Madrid có obxectivo

de atopar un posto de traballo.
Non consigo imaxinar o gozo
có que os galegos residentes en
Latinoamérica –cós seus 50, 60
ou 70 anos– van recibir estes
cursiños de navegación por internet, ofimática, inglés para
hostalería, etc... que lles permitirá abrir un oco no vivo e competitivo mercado laboral de puxantes economías como a Arxentina
que, debemos supoñer pola iniciativa, xa se recuperou da súa
debacle e está avida de profesionais que ocupen os innumerábeis
postos de traballo vacantes. Por
se a situación fora mellor da esperada, e os emigrantes galegos
non tiveran necesidade de formarse para atopar un emprego e
non asistiran ó curso, o noso
Conselleiro xa o preveu todo e a
estes cursiños tamén poderá asistir cidadáns autóctonos dos países latinoamericanos. Unha vez
máis podemos comprobar que
con imaxinación e diñeiro e fácil

solucionar problemas. Neste caso era a mala imaxe que daba miles de galegos abandonados a
súa sorte en países que sufriron,
e sofren, profundas crises. A ver
cómo din agora os radicais do
contubernio PSOE-BNG que a
Xunta non se lembra dos emigrante e inverte miles de millóns
para “axudalos”?♦
XOSÉ RENATO NÚÑEZ DA SILVA
(TEO)

Voto de denuncia
Miles de cidadáns de toda España, pertencentes a colectivos
autoxestionarios e ao Movemento Cultural Cristián, realizamos sos nosos medios, unha
campaña en solidaridade cos
esfameados, parados, nenos escravos, solicitando o voto en
blanco como presión moral liberadora. E a pesar do silencio

sobre está opción obtivemos
404.995 votos que denuncian á
actual clase política. Fagan a
proba, a maioría dos cidadáns
non saben como se vota en
branco. Nalgunha emisora de
radio os contertulios afirmaron
que había que meter unha papeleta en branco e noutra chegouse a dicir que era un voto de
conformidade. Este sobre vacío, nisto consiste o voto en
branco, incumpre o secreto de
voto tan pronto como o entregas
na mesa electoral. Non quixeron
que exista unha papeleta visíbel
en branco. Nas últimas eleccións
xerais o voto en branco foi a
quinta forza política por enrriba
do PNV e nas eleccións europeas con 357.583 votos logrou votos abondo para un escano, que
debería estar hoxe vacío se a lei
electoral fose xusta. En Santiago
o voto en branco foi tamén a
cuarta forza nestas municipais,
acadando unha porcentaxe mei-
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nós nacemos en fogares vigueses castelán falantes e tivemos a ben facer o esforzo de recuperar a lingua dos nosos avós sen perder por
iso as outras linguas aprendidas na infancia e
xuventude. Para moitos de nós o libro seguirá
sendo entre outras cousas un instrumento máis
O carreiro esvaraba
de recuperación da nosa cultura, da nosa linE todo o que pasaba
gua, dos nosos recendos. É como se as flores
Pra baixar ó camiño
sen caste, a forza dunha misteriosa lectura,
Botaba as maus ó humilde ramalliño,
puidesen recuperar a súa fragrancia e o seu coE ó de espiño ninguén, porque espiñaba.
lor e ser rosa ou caravel auténticos.
Gracias ó libro galego, pais que deixaron
E foi así moi diferente a sorte
ou malvenderon o seu patrimonio espiritual,
Dos ramallos da veira do carreiro:
poderán ver con sorpresa cómo os seus fillos e
Murchouse o ramalliño de ameneiro
netos volven gozar de soutos e carballeiras, de
E criouse o de espiño rexo e forte.
abeledos e teixidos, de areais e cantís, de fraSempre que lía este poemiña, quedaba algo gas e cortiñas. Descubrirán que as cousas gadesacougado; nunca puiden admitir que o au- legas, ademais do propio nome, teñen un aire
tor, formado no seminario de Mondoñedo e propio, como os novos viños ou o marisco da
licenciado en Clásicas por Salamanca, de- ría; como os Milladoiro ou o jazz de Abe Ráfendese ir pola vida espiñando ós seus veci- bade. Gracias ós libros as novas xeración poños para manterse rexo e forte. Cando as úl- derán coñecer a xeografía e a historia propias
timas eleccións volvín lelo e o contexto his- que non lles puideron ensinar os propios pais.
E neste traballo de ser nós mesmos axútórico fíxome ver con claridade que Crecente Vega, con “Os dous ramallos” podía estar dannos autores de fóra que co seu aprecio
falando de dúas maneiras de estar en política: promoven a nosa autoestima. A norteamerien plan ameneiro, axudando ós veciños que cana Anne Marie Morris, que estudiou galepasan a carón, ou en plan espiño, engordan- go para ler a Rosalía e a Curros Enríquez; a
do rexo e forte, pero inútil para os veciños rusa Alexandra Koss, que aprendeu a nosa
que o votaron. Ese día escribín na marxe do lingua para ensinar ruso ós alumnos de trapoema: “tipoloxía política” e pensei que un ducción da Universidade de Vigo e para trapoema tan simple podía ser unha boa respos- ducir a Dostoiewski ó galego; a checa Jana
ta para Robert Kagan, que, no seu libro Po- Vavrinova, que sendo alumna da nosa unider e debilidade, despreza o ameneiro euro- versidade puxo na nosa lingua contos de Karel Kapek; e para non citar máis, o mozo alpeo e fai gabanza do espiño americano.
Estamos na cidade de Vigo, que entre ou- saciano Franck Meyer, que ademais de tratras glorias ten a de ser a capital editorial de ducir do alemán O manifesto comunista, fai
Galicia. En toda España publícanse cada ano poemas na nosa lingua e converteuse no priarredor de 1.500 títulos en lingua galega. Por meiro editor galego de orixe centroeuropea.
Estamos ante un fenómeno cuantitativacada corenta títulos en castelán hai un en gamente pequeno, pero cualitatilego nas librerías de Galicia. É
vamente moi significativo. Canunha situación desequilibrada. O
do os de fóra son tan capaces e
ano pasado houbo unha operanos aprecian tanto, os de dentro
ción equilibradora: varias institunon temos máis remedio que sucións e editoriais coordenadas
ara moitos perar esa tendencia ó mínimo
por “La Voz de Galicia” repartiE os de dentro somos
ron por todos os quioscos galede nós o libro esforzo.
máis que suficientes para elevar
gos 120 obras galegas cunha menosa lingua a todos os niveis
dia de 50.000 exemplares por tíseguirá sendo aletrados.
Os lectores galegos de
tulo. Cincuenta mil familias gahoxe
somos moitos máis dos
legas poden ter unha biblioteca
entre outras
que podían ler a Virxilio e Horagalega básica polo módico prezo
cousas un
cio na Roma Imperial.
de 1 euro exemplar.
Por último esta Feira do LiParece que neste momento
instrumento
bro de Vigo tamén é unha feira
non é o mercado o peor inimigo
universal. Os libros que nos
do libro galego. Creo que hoxe
máis de
ofrecen póñennos en contacto co
aínda perdura unha rutina mental
que para moitos fai incompatible recuperación da mundo enteiro. De entre todos
os máis humanos son os máis
a defensa dos dereitos humanos e
considerarse un cidadán do mun- nosa cultura, da utópicos. Gracias a eles estamos
do con manter e defender a iden- nosa lingua, dos en contacto cos mellores sentimentos da humanidade e cun futidade propia do colectivo que
nos aprendeu a vivir. Moitos de nosos recendos” turo soñado polos humanos máis
Na veira do carreiro
En onde baixa o escairo pra o camiño
Naceron dous ramallos: un de espiño
E outro de ameneiro.

‘P

xenerosos. Sirva de exemplo o poema “O nacemento” do poeta turco Nazim Hikmet.
Súa nai deume un fillo
Un fillo louro, sen cellas
Unha boliña de luz
Agochada
Entre panos azuis.
Pesa tres quilos nada máis.
Cando meu fillo naceu
Outros fillos naceron en Corea.
Eran semellantes ós xirasoles
Mac Arthur segou-llela vida
E alá foron, aínda famentos
De leite materno.
Cando meu fillo naceu
Outros fillos viñeron ó mundo
Nos cárceres de Grecia.
Seus pais xa están fusilados
E, como se fose o primeiro
Que hai que contemplar na terra
Atopáronse coas reixas
Cando meu fillo naceu
Outros fillos naceron en Anatolia.
Eran nenos de ollos negros,
Ollos azuis,
Ollos castaños.
Aínda nenos,
Estaban xa cheíños de piollos
¿Quen sabe cántos deles
milagrosamente
sobrevivirán?
Cando meu fillo naceu
Outros fillos naceron nos países máis
grandes do mundo.
De contado foron felices.
Cando meu fillo teña os meus anos
Xa non estarei neste mundo.
Pero ese mundo haberá de ser
Como un fachendoso berce,
Un berce para arrolar
Entre panos de seda azul
A todos os nenos
Negros,
Amarelos,
Brancos.
Estas utopías de papel poden suscitar un sorriso displicente nos que teñen alma de espiño. Os que teñen alma de ameneiro descubrirán que a comunicación poética vai poñendo
ritmo e música na vida humana e que gracias
a esta feira do libro os fogares de Vigo poderán ser máis galegos e máis universais.♦
XULIÁN MAURE RIVAS é Presidente da Asociación
de Traductores Galegos (ATG), e leu este texto como
pregón inaugural da Feira do Libro 2003 de Vigo.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

rande que nas do 99 (3,38%).
Non pedimos nada para nós,
exiximos xustiza cos empobrecidos da Terra. Abonda xa de silencios cómplices e de falsas
promesas dos nosos políticos.
Non podemos seguir calados
mentres a maioría da humanidade vive en situación infrahumana. E este drama que mata diariamente a 100.000 persoas de
fame seguirá aumentando mentras non se combatan as causas.
Todos somos solidariamente
responsábeis. Este espanto levou
a máis de 100 premios nobel a
denunciar a actual política como
responsábel deste holocausto. As
próximas eleccións o número de
votos en branco, comprometidos
e solidarios cos débiles, irá en
aumento se os nosos políticos
non teñen vergonza cos empobrecidos da terra.♦
PILAR GÓMEZ-ULLA ASTRAY
(SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Carta a un rapaz
O outro día vinte chorar, estabas asustado, con aquel triste
desenlace do teu cadelo, e non
era para menos, pois deches os
teus primeiros pasos a carón
del. A verdade é que isto da vida e da morte é complicado. Eu
tamén me asombro, rapaz, quizais porque coma ti emocióno-

Os textos enviados a esta sección non
deben sobrepasar as 45 liñas.
Estarán identificados co nome,
enderezo, documento de identidade e
asinados.
A Nosa Terra resérvase o dereito de
publicación e resume.
Non se mantén correspondencia sobre
orixinais non solicitados.

me con facilidade. Moitas veces pónseme un nó na gorxa
cando algúns titulares da prensa que nos amosan o mundo
miserábel que fomos crerando
e agora vivimos nel. Nunca entenderei como un pai é capaz
de matar un fillo ou ao contrario, violacións de cativos e persoas, abusos e malos tratos nos
fogares, que nalgúns casos terminan coa morte de alguén.
Sabes que hai uns meses uns
pobos invadiron a outro, en nome de non se sabe quen, matouse, violouse e asasinouse con
toda a frialdade, despois gastaban horas en querer xustificar
todo aquilo diante da xente, ¡algo está apodrecendo e non nos
queremos dar conta! O mao é
que nos estamos acostumando,
a xente está perdendo a capacidade de compaixón, tamén a de
estremecernos ante situacións
deste tipo, semella que a vida se
converteu nun xogo no cal o

máis forte pode dispoñer dela
con moita lixeireza, da mesma
maneira que fan os heroes dos
cómics. Esa xente que se cre
poderosa son pobres de mente e
non lles importa deixar ringleiras de mortos para conseguir un
cacho de poder.
A parte de todo isto, tamén
estamos contribuindo ao exterminio da natureza, do medioambiente, indefensos ante a
louura permanente dos chamados humanos ¿onde queda a
sensibilidade que os cativos temos na infancia?
Non te estrañes rapaz, se os
que aínda somos capaces de
emocionarnos coa morte dun
cadelo, co canto dun merlo somos minoría. Anímate que
pronto compartirás amistade
con outro cadelo.♦
LUÍS CHAPELA BERMÚDEZ
(MOAÑA)

poboación do oeste
de Bagdad, foron
sacados das súas
casas de madrugada
atronados pola
música da Cabalgata
das walkirias, coma
na película
Apocalypse Now”.
Un periódico de
Madrid menciona, de
pasada, o éxito de
varias series
“autonómicas” e
menciona “a
costumista Mareas
vivas”. Deberían
explicar que queren
dicir ou se tamén era
costumista Farmacia
de guardia ou o
programa Crónicas
marcianas.
Venezuelano, fillo
de galegos, entra nun
restaurante de Vigo a
pedir traballo.
Contestación do xefe:
“Cabróns, os sudacas
sodes os que vides
aquí a quitarnos o
traballo”.
(Continuaron varios
insultos. O
venezuelano,
delatado polo seu
acento, aínda que ten
nacionalidade
española e un fillo
que xa fala galego,
igual que o falaron
sempre os seus pais,
guindoulle o café na
camisa).
Vila ourensá. Rapaz,
candidato do BNG
nas pasadas
municipais, traballa
na hostalería, doce
horas diarias, menos
sábados e domingos
que fai catorce. Libra
un día. Comentario:
“Estamos moi mal e se
marchas non lles
importa, porque
saben que vén un
arxentino, como xa
hai moitos por aí, e
acepta o que lle
boten”.♦
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Revoeira
BIEITO IGLESIAS

T

Juan Carlos I, rei de España e Ventura Pérez Mariño, alcalde de Vigo.

O Rei falou
galego, Pérez
Mariño non
O director de Edicións Xerais, Manuel Bragado, refírese en Faro de Vigo (29 de
xuño) á negativa do novo alcalde de Vigo, Ventura Pérez
Mariño, a expresarse en galego. “¿Pode responsabilizarse
da promoción dunha lingua
oficial no seu concello alguén
que de forma premeditada
nunca a emprega no seu exercicio como primeiro concelleiro?”, pregúntase Bragado.
“¿É realmente posíbel que lle
custe máis expresarse en público en galego ao noso alcalde ca súa maxestade El-Rei,
que o fixo en público, con
respecto e correción esta
mesma semana en Muxía?
Velaí un paradoxo pouco entendíbel nun alcalde que, sen
embargo, expresa de forma
reiterada a vontade de defender a legalidade e actuar
en función dos intereses dos
veciños”. “Moito me temo afirma máis adiante o comentarista- que esta actitude
do alcalde Mariño fronte ao
emprego público do galego
estea tinguida de prexuízos
políticos e sociais que poden
e deben ser superados”.♦

Os que
condenan
a ETA, se son
nacionalistas,
tampouco
sirven
O diario El País apunta nun
dos seus editoriais do domingo
29 de xuño algunhas das contradicións de Aznar a respecto
dos pactos municipais. “Na
súa visita do domingo pasado
a Iruña, o presidente Aznar reprochoulle aos socialistas ter
vulnerado o Pacto antiterrorista negociando acordos con todo iso que se chama Batzarre,

Aralar ou esas cousas (...), con
votos que non condenan o terrorismo”, a fin de acadar algunhas alcaldías. A idea foi repetida despois ao longo da semana por outros dirixentes do
PP”. “É unha acusación inxusta, que falta á verdade pero formula un debate pendente” indica o xornal. “Batzarre, Aralar e outras formacións surxidas do mundo da ETA seguen
a ser independentistas, pero, ás
avesas do que di Aznar, rexeitan o emprego da violencia.
¿Non era un obxectivo esencial da ilegalización de Batasuna favorecer a aparición dun
independentismo desligado do
terrorismo, como o que existe
desde hai ben anos en Cataluña, por exemplo? A propia sentencia do Supremo establece
que o que se prohibe non son
as ideas independentistas, senón a vinculación cun grupo
que considera lexitimo defendelas mediante o crime. Favorecer a substitución dun
independentismo violento por
un pacífico e respetuoso coas
reglas do xogo democráticas
¿non implicará dar oportunidades de xogo político, cando
menos nos concellos ás formacións que se desligan da tutela
da ETA? ¿Non sería interesante facer evidente que os demócratas non dan o mesmo trato a
quen condenan os atentados
que a quen os xustifican? Como mínimo, é lexítimo formulalo, sen que facelo seña necesariamente unha vulneración
do Acordo polas liberdades e
contra o terrorismo suscrito
polo PP e máis polo PSOE en
Verónica Codesal.

decembro do 2.000. E se se admitise esa posibilidade, ¿non
sería algo contraditorio poder
pactar nalgúns concellos con
Aralar, por exemplo, e non poder facelo con EA ou o
PNV?”♦

Verónica
Codesal,
Nunca Máis e
a música
galega
Verónica Codesal, filla de
emigrantes galegos e representante de Bélxica no pasado
festival de Eurovisión, foi entrevistada por La Voz de Galicia o 27 de xuño. Codesal, que
ten a súa orixe en Guitiriz, participou como solista do grupo
belga Urband Trad e quedaron segundos. Ela di que o que
lle tería gustado “sería representar a Galiza e levar unha
chapa de Nunca Máis prendida do vestido”. Agora canta co
grupo de pandeireteiras Ialma.
Codesal queixase de que “cando actuamos en Bélxica, dinnos que somos galegas, pero
cando actuamos en Galiza
dinnos que somos belgas.
Acabamos por non saber de
onde somos e non nos gusta
moito porque nos considerámonos galegas, tocamos música galega e interpretamos
pezas recollidas en Galiza e
que nos cede Leilía”.♦

alvez porque saúdan tódalas mañás do mundo cos seus
trinos, as aves encarnan a saudade do Edén, conforme o declina a lenda de Santo Ero, que tivo un anticipo dos deleites
do Xardín escoitando o canto centenario dunha paxariña. Claro
que, por obra do xenio perverso de Hitchcock vemos n´Os paxaros ós herdeiros dos fétidos pterodáctilos, unha reminiscencia da
era dos réptiles. A Galiza actual, desagrarizada, convertida nun
arromedo de Amazonia cos camiños cegados e os regueiros
absorbidos pola maleza, sofre unha mingua radical no seu catálogo de plumíferos volátiles. As anduriñas fóronse –xa non se fan
as encontradizas con Juan y Junior– co esterco das cortes e as
moscas; os granívoros desaparecen porque faltou o labrego
sementador; os insectívoros achan en falta o saltón (extinguido
cos herbicidas e as máquinas rozadoras, menos delicadas que a
fouce); inzan as gavotas e os estorniños, émulos con pluma das
ratas. Total, que desmedran os paxaros e proliferan os pájaros
(en galego diglósico non son termos equivalentes, como tampouco ser can é igual que ser un perro). Paco Rodríguez, cando desconfiaba dun disidente, rosmaba: Ese é un pájaro. Algús compañeiros meus do colectivo Avante víronse, desa guisa e no seu día,
emplumados. Sempre pensei que era un mestre na arte dos áugures, daqueles sacerdotes romanos que adiviñaban o futuro polo
voo ou o rechouchío canoro. Pero velaí que o cuco sobrevoa certos concellos, coma tal o de Sarria, onde Sabela Caldas practica
polo visto o hábito característico das aves de comer e cagar, acto
continuo, no mesmo sitio. Pra detectar a traición, os arúspices
han ter que consultar as entrañas dos candidatos.♦

Ferrol

Destino de luxo
no 2004
MARTINA F. BAÑOBRE

A cidade vai recibir grandes cruceiros turísticos,
pero os estudos advirten que para consolidar as
escalas precísanse mellores comunicacións.
Trala loita da Autoridade Portuaria chegou a confirmación do
éxito, ou alomenos do seu comezo. Gracias ás xestións levadas a
cabo polo seu presidente, Ángel
del Real, a cidade converterase
en destino de cruceiros a partir
do vindeiro ano.
A Autoridade Portuaria leva
meses traballando para que a nosa cidade se incorpore nas rotas
dos grandes cruceiros turísticos.
Hai uns días que a compañía norueguesa Fred Olsen confirmaba
que o 24 de outubro de 2004 chegará ao porto ferrolán o cruceiro
Black Prince. Todo un luxo... E se
cadra aínda hai máis, xa que esta
mesma empresa podería estar interesada en realizar outras dúas
escalas polas nosas costas, segundo a axencia B&P Internacional,
intermediaria na operación.
Segundo os responsables de
B&P a nosa cidade ten cualidades dabondo para converterse en
destino de cruceiros, aínda que
por aquí non estén demasiado
valoradas. Entre elas, destacaron
que os da Fred Olsen quedaron
engaiolados coa entrada da ría,
que lles lembrou a un dos seus
fiordos. Pero, como apuntan
dende a Autoridade Portuaria,
trátase dun tímido comezo. Así
os que apostaron porque alomenos 450 turistas e 220 tripulantes
cheguen a Ferrol en barco, neste
primeiro cruceiro de 2004, apuntan a que é preciso observar os

resultados de cara a continuar
ampliando vencellos.
E para iso achegan claves, como as propostas e o tratamento
que os visitantes se atopen nos
seus destinos ou as infraestruturas
de comunicación dos mesmos.
Dende B&P sinalaban a esta última como unha das principais esixencias, e é que non se poden expoñer a que dous pasaxeiros se
lles queden dúas horas nun atasco
co barco a agardar por eles.
A aposta é fermosa, si, pero
moito teñen que cambiar as cousas. Que non se aventuren moito
estes novos turistas en coñecer
os nosos arredores. Será mellor
que alguén lles prepare unha
interesante rota polo casco histórico porque, en caso contrario,
máis dun capitán pode entrar en
colapso nervioso...♦

Latexos
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Cousas
de Roma
X.L. FRANCO GRANDE

Ó

pedir que a Constitución Europea recolla
unha referencia ó
cristianismo, e de paso a algo
máis, Woytila mestura e
confunde as cousas: ninguén
dubida que un dos alicerces
de Europa é o cristianismo,
do mesmo xeito que o son tamén o pensamento filosófico
e científico dos gregos, e o
sentido estético que Grecia
nos legou, así como o herdo
xurídico de Roma. E
ninguén pensa en incluílos
nunha norma daquela natureza.
Pero o caso é que Woytila
vai máis alá: logo de pedir
esa mención ó cristianismo,
asegura que dentro do pleno
respecto á laicidade das institucións, demanda dos
responsables da UE que
recoñezan tamén a identidade específica das Confesións
relixiosas e o establecemento
dun diálogo institucional coa
Unión Europea, entre outras
suxestións que agora non importan.
Ou sexa, que non está
pedindo unha sinxela
referencia ó cristianismo: o
que fai é pedir unha
situación de privilexio para
a Igrexa, pois non outra
cousa é pretender que ela se
manteña á par das
institucións europeas ou que
sexa interlocutor coa Unión
europea, e todo baixo recoñecemento constitucional.
Woytila recorre a unha
cambadela dialéctica para
fundamenta-la importancia
do cristianismo no
formación de Europa:
lembra o que chama “espírito da Grecia antiga e de Roma” –el saberá de que vai–,
“a achega dos pobos celtas,
xermánicos, eslavos”, e
outros, engadindo que historicamente falando, “esas
achegas atoparon na
tradición xudeo-cristiana
unha forza capaz de harmonizalas”. Con esa pretenciosidade xustifica o que, ó cabo, non sería senón unha situación de privilexio. Un dos
moitos que feriron de morte
ó catolicismo.
Láiase Woytila do agnosticismo, da indiferencia relixiosa e da baixa espiritualidade das xentes; pero ben
sabe que a sociedade viroulle as costas á Igrexa, entre
outras cousas, porque se
afastou da sociedade segundo se aproximou ó poder. É
ela a que vive sen espiritualidade, e penso que con moita menos cás sociedades modernas, que para
desenvolve-la súa non teñen
por que ser relixiosas. Esta
é unha das mellores
conquistas do laicismo. Pero
disto non quere falar o bo
de Woytila. Porque non vive neste mundo. Ou o seu
non é o noso.♦

Imaxe do concello de Ferrol. A cidade é ignorada pola guía.

O portal turístico do Goberno central
sitúa a Vilalba na Coruña e
ignora a existencia de Ferrol
RUBÉN VALVERDE
“Carnota é unha praia de 360 metros de longo situada no municipio de Muros”. Así cando menos define o portal do Instituto
Español de Turismo, Turespaña (www.spain.info), o areal máis
extenso de Galicia que ten aproximadamente 12 quilómetros de
extensión e que está situada no concello do mesmo nome. Na
mesma páxina invitan a visitar “unha comunidade con infraestruturas de comunicacións modernas que a unen co resto do
mundo por estrada, tren, mar e aire”, pero que sen embargo
“vive maioritariamente da agricultura, gandería e da pesca”.
Vigo é definido neste portal turístico como “unha vila economicamente importante pola súa
industria pesqueira e conserveira”. Derivado deste factor, “o
seu urbanismo combina o caserío popular mariñeiro, con importantes construccións históricas e grandes avenidas axardinadas”. O único museo que ten
é o do Quiñones de León. Non
se fai referencia ao Museo do
Mar, o Verbum e o MARCO.
O cualificativo de vilas mariñeiras recíbeno case todas as
situadas na costa galega. Pontevedra, cidade administrativa, é
definida como “unha vila con
arraigada tradición mariñeira
que fai que a súa gastronomía
estea dominada por peixes e
mariscos”. Sen embargo, A
Guarda, chamada a meirande
parte das veces La Guardia é
unha vila que “ten unha economía baseada no hiperminifundismo agrario, na crianza de coellos e de aves”. De Catoira non
se menciona a súa festa do Desembarco Viquingo, de grande
interese turístico. A única referencia que se fai do municipio
é que “a base da súa economía é
a agricultura, a gandería, xunto

coas industrias madereiras”.
Os topónimos son usados con
arbitrariedade dependendo para o
que sexan mencionados. A cidade
é A Coruña e a illa é A Toxa, pero os campos de golf están situados en La Coruña e na Isla de La
Toja. O uso dos artigos é tamén
arbitrario: A Noia, A Chantada e
A Abadía, en troques de Abadín.
Outros topónimos que se castelanizan habitualmente son o Monte
Aloya ou Santa Tecla.
Vilalba está situada na Coruña. Na descrición da vila fálase de que “é a cabeceira da Terrachá” e que “viviu un crecemento económico moi importante nos últimos anos”. Sen
embargo, Terrachá tamén aparece como un concello de Ourense, ademais dunha comarca
lucense que aparece na provincia da Coruña. Outra vila que se
inclúe na Coruña é Viveiro,
mentres que Viveiró é a que
pertence á provincia de Lugo.
Mondariz é coñecido polo
seu Balneario, mentres que de
Mondariz-Balneario non se fai
ningún comentario. Pola súa
banda, Ponteareas, a cabeceira
da comarca, con máis de 19.000
habitantes segundo o último pa-

drón, non é mencionada por
ningures. Arbo deixa de chamarse así e pasa a denominarse
Aios. Porqueira aparece como
unha localidade da provincia de
Pontevedra, en lugar de Ourense, mentres que Saiáns, unha
das parroquias máis pequenas
do Concello de Vigo, é un novo
concello para os responsábeis
de Turespaña.
Na provincia de Orense-Ourense, tal e como a denominan
oficialmente no portal, tamén se
dan a coñecer novos concellos
como A Rúa de Valdeorras, A
Terracha, Aldea de Deva, Gustei, Casaio ou As Estibadas.
Non existe, sen embargo, Laza,
malia celebrar un dos entroidos
de máis sona da península. Beade pase a chamarse Berán, e
Lobios é Lovios.
Na Coruña existe un municipio chamado Bares, que se
define como “fermoso galego
dedicado á pesca”. Bergondo
pasa a denominarse Bergondiño. No mapa principal de Galicia aparecen destacados na provincia da Coruña como principais localidades: A Coruña,
Santiago de Compostela e Betanzos. Ferrol, a terceira cidade
da provincia non aparece por
ningures. Non se fala da gran
valor paixasística e do conxunto monumental composto polo
Arsenal e o castelo de San Felipe no proceso de seren declarados Patrimonio da Humanidade. A única referencia da cidade
é unha liña de texto que di “ a
cidade goza dun clima oceánico
de suaves temperaturas”.

Cultura Galega
Ademais de ser anunciada como unha terra ancestral que se
dedica unicamente á agricultura, a gandería e a pesca, Galicia
é tamén presentada como un lugar folclórico cheo de bailes e
festas gastronómicas. En ningures se menciona, sen embargo,
que existe un idioma chamado
galego. Nin tan sequera cando
se fala do sistema administrativo e do Estatuto de Autonomía.
Neste apartado, ao non ser explicado de xeito conveniente,
semella que Galicia ten un sistema presidencialista. “Os poderes da Comunidade residen
na Xunta, no Parlamento e no
seu Presidente”. Cita extractada
do artigo primeiro do Estatuto
que sen contextualizar produce
a impresión de que existe un
poder executivo que é o da
Xunta e un poder superior que
está en mans do presidente de
Galicia.
Nas festas galegas “circula
o maravedí”, como se fose unha
moeda que pertencese á nosa
cultura. Padrón é coñecida “polos seus pementos e polos seus
literatos. Como Rosalía de Castro, á quen os galegos veneran”.
Semella así que Rosalía de Castro carece de interese literario
na literatura universal, malia ser
estudiada como unha autora
fundamental do Romanticismo
na Península. No lado oposto
aparece Camilo José Cela, do
que non se fai ningunha explicación porque se supón que ten
xa importancia de seu.♦
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Cus, crimes
e concursos

consuma, coma e viva da mesma maneira para vender produtos suplementarios. Polo tanto,
toda cultura singular moléstalle.
Por outra parte, a globalización
está contra o Estado, polo que
non lle interesa os estados demasiados fortes ou extensos.
Daquela, ten tendencia a fragmentar os estados.
¿Non é contraditorio?
En absoluto. Acomódase perfectamente. O que tentan é que un
galego, un bosnio, un basco ou eslovaco, etc, vivan como americanos. Poden ter a lingua que queiran, pero se ve películas amaricanas, escoita a Madonna, consume
McDonalds, constrúa autopistas..., tanto lles ten que falen unha
lingua ou outra. O problema está a
que denominamos cultura minoritaria. A lingua é un rasgo identificatorio absolutamente capital. Diría que é a nacionalidade de un.
Se nos contentamos en falar unha
língua exclusivamente, non chega. Unha cultura é moito maís importante. É capital ter unha cultura do territorio. Por exemplo, conservar unha paisaxe é moi importante. Por iso cando ocurre o do
Prestige é un atentado contra un
aspecto fundamental da identidade galega, que son as costas galegas. A paisaxe tamén nos contitúe. Por exemplo, os corsos fixeron da loita pola protección da
paisaxe unha loita máis importante que a da protección da lingua.
Hai que combinar todas estas cousas: a lingua, a paisaxe, a cultura,
as comidas, o xeito de vivir... Non
se trata de musealizar, de crear
unha reserva, evidentemente, senón de preservar unha forma de
cultura que estea asociada a unha
modernidade, a unha creatividade, a unha singularidade.

X.M. SARILLE

E

ra evidente que as declaracións de Aznar denostando
a telelixo non ían caír nun
saco roto. Referíase o presidente do goberno español aos que
se insultan descaradamente,
contan miserias e airean intimidades. O globo sonda, politicamente incorrecto e por iso prudente, foi recollido estes días
polo portavoz da Conferencia
Episcopal, que se estrea abrindo un debate até agora imposíbel. Ou sexa, que é a dereita de
sempre, a pior desde que
comezou a democracia, a que
principia un debate imprescindíbel, mentres que a esquerda
continúa vivindo no espellismo
dunha liberdade estupidamente
comprendida.
Miret Magdalena explica
que igual que se absolutiza a
razón, a nosa sociedade
propende a considerar a
liberdade como un direito sen
límites, esquecendo un
principio da Revolución
Francesa consistente en que a
liberdade remata onde comeza o dano aos demais.
A ignominia televisiva fai
dano a moitos polo simples
feito de existir e poder optar
por ela. É pura arqueoloxía
cívica considerar ao telespectador como un cidadán libre
por ter un mando e poder
cambiar de canle, como dicía
un estimado columnista neste
mesmo periódico.
Pero é que a cousa resulta aínda máis paradoxal. Foi
o mesmísimo Karl Popper,
dalgún xeito o pai deste desastre social chamado neoliberalismo, o que a comezos
dos noventa quixo pór límites a un poder político
incontrolado como é a
televisión. Ninguén lle fixo
caso ao gurú. “Debemos
darlle ás persoas o que queren” dicíalle un xornalista
ao filósofo. Como se fose
posíbel saber o que as
persoas queren recorrendo
só aos índices de audiencia,
contestáballe Popper; e
engadía: este xornalista cre
que a súa posición é
democrática; a democracia
sempre pretendeu oferecer
as mellores oportunidades;
os programas máis noxentos
non corresponden aos
principios da democracia. E
remataba: nengunha
democracia pode sobreviver
a esta omnipotencia.
Claro que os bispos e o
novo caudillo están máis preocupados polos cus que polos
crimes. Os depredadores do
mundo e un deus guerreiro
márcanlles o paso. Por iso é
probábel que de tomaren medidas contra esta televisión
sigamos vendo asasinatos en
horas infantís mentres
desaparecen cerebros como o
de Matamoros ou salivas como as da tal Yola.♦

Un modelo de cultura

Ignacio Ramonet foi investido Doctor Honoris Causa pola Universidade de Santiago.

ANDRÉS PANARO

Ignacio Ramonet
‘Nunca Máis puxo de manifesto
que a teoría de Porto Alegre é viábel’
AFONSO EIRÉ
É, sen dúbida, un dos xornalistas e pensadores máis prestixiosos e
influintes do mundo. Teórico da globalización, experto en xeopolítica e extratexia internacional, promotor do Foro Social Mundial,
Ignacio Ramonet tamén é un emigrante galego. Investido Doctor
Honoris Causa analisa nesta entrevista os efectos do Prestige e o
movimento cidadá nacido desta traxedia. Tamén propón a súa solución para que remate a intoxicación informativa: o Quinto Poder.

‘O

Veñen de invesmo o recoñetilo como Docciento da validez
Prestige
tor Honoris Caudos traballos que
sa da Universi- foi un atentado
estiven a realidade de Santiazar. Ten, adecontra
a
identidade
go de Compostemais, un signifila. ¿Qué repre- galega”
cado moi partisenta para voscular porque a
tede que ten reUSC é unha das
cibido tantos
máis antiguas de
premios e recoñecimentos?
Europa e das de maior prestixio
É o recoñeciento público e recoñecemento. Ademáis, é a
dun esforzo teórico que, moitas universidade por antonomasia
veces, realicei moi en solitario e de Galiza. Son un galego do exmoi de combate. Contemplo co- terior, levo na emigración desde

os dous anos, polo tanto, este
doctorado é tamén unha maneira de que a propia terra che recoñeza o traballo algo sempre
moi grato. Na medida en que
este doctorado se me concede
en Ciencias da Comunicación
ten aínda un maior significado,
pois estiven axudando desde o
comezo á criación desta facultade e nela estive dando un seminario cando aínda era un embrión. Polo tanto, que esta facultade me dese o primeiro doctorado éncheme de emoción.
Vostede é un dos maiores
teóricos sobre a globalización.
¿Como olla o papel dunha cultura minorizada como a galega neste contesto de mundialización?
A globalización conduce a
unha homoxenización. O que
desexa é que en todo o mundo se

¿Cal sería o modelo?
Evidentemente o xaponés. A
asociación dunha concepción da
ciencia e da técnica practicamente futurista coa preservación de
rasgos da identidade extremadamente fortes e protexidos. A todo
isto habería que engadirlle unha
terceira dimensión: a popular.
Afortunadamente, o nacionalismo galego ten esa característica.
Niso é diferente ao catalán, que é
un nacionalismo burgués e ao
basco que é un nacionalismo moi
marcado polo catolicismo e, en
parte, marcado tamén pola fascinación pola violencia. O nacionalismo galego, sendo democrático e popular presenta proposicións que poden facer que se
vaia a unha concepción que permita contrarrestar os efectos
máis negativos da globalización.
¿Como analisa o movimento
popular que se creou na Galiza
logo da catástrofe do Prestige?
Primeiramente é preciso dicir
que esta traxedia ten un aspecto
positivo: Galiza coñecese agora
no mundo enteiro. Esta é unha
das catástrofes máis importantes
que se produciron no mundo e,
diría que, máis ineptas. O mundo
enteiro escandalizouse pola maneira que se levou este asunto.
Existiu unha imensa solidariedade internacional coa poboación
galega. Os voluntarios son un
xeito de entroncar Galiza co movimento social mundial. Xa había
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aquí grupos, pero
época e dun tipo
apareceu o movin nacionalismo de loitas. Nunca
mento de voluntaMáis non é nada
riado, de solida- popular
do outro mundo,
riedade, estes gruGaliza non está á
como
o
galego
pos de marieñeimarxe do moviros movilizados... permite
mento social inEra levar á práctiternacional.
ca o que en Porto contrarrestar
Nunca Máis é a
Alegre levabamos
expresión da paranos tratando de a globalización”
ticipación de Gademostrar á xenliza no movimente. A catástrofe do
to social internaPrestige hai que
cional, á gran sovela como unha manifestación da ciedade civil global.
globalización: pretroleiros, egoismo, o non respeto da reglas, a co- A repercusión de Nunca Máis
mercialización de todo... É unha
caricatura da globalización. A ¿O tratamento recibido dos
resposta foi típica do que é un medios de comunicación tamén será semellante ao que removimento social.
É logo un movimento equi- ciben noutras partes estes movimentos?
parábel...
O que máis leo de aquí é La
Nunca Máis pódese equiparar cos agricultores contestata- Voz de Galicia. Penso que fixo
rios de José Bové en Francia, cos un bó traballo na denuncia da camovimentos indíxenas en Améri- tástrofe e en darlle dimensión ás
ca Latina, cos movimentos urba- consecuencias. Desde o exterior
nos e ecoloxistas na India, con podíamos darnos unha idea do
algunhas organizacións sicilianas que pasaba aquí que, supoño, seque loitan contra a desertifica- redes moito máis críticos con esción... É a reacción típica dunha ta información. O que é máis di-

fícil de percibir desde fóra é co- movimentos semellantes?
mo se valorizou o movimento soCando un movimento social
cial, Nunca Máis concretamente. se manifesta con forza, non
¿E a repercusión a nivel in- sempre ten unha tradución en
ternacional...?
votos. Esa é unha realidade. Nós
O movimento de voluntaria- seguimos con moito interese o
do chegou a extremos increí- movimento social indíxena en
beis. A manifestación de París, México: nin se traduciu en votos
na que intervín, foi multitudina- nin en leis que satisfagan aos inria. Logo a de Bruxelas, que, ao díxenas. En Francia o movimenrealizarse despois das eleccións to dos agricultores tampouco se
moita xente se desmobilizou, traduciu en votos.
pero así e todo
O que ocurre
foi magnífica.
é que a imprePodo dar tessión
internas movementos
timonios persocional que se tiña
ais de que o vo- sociais
de Galiza é que a
luntariado
foi
administración
moi lonxe. Hou- case nunca
do Estado se
bo miles e miles se traducen
comportara dun
de xóvenes de
xeito totalmente
Europa que viñe- automaticamente
ineficaz. Por iso
ron aquí a trabase pensaba que
llar, sen saber ca- en votos”
os electores poles eran as consedían sancionalos.
cuencias, para
Sobre todo poraxudar aos damque ao ser uns
nificados. Moitos nen sequer co- comicios locais terían un menor
ñecían onde quedaba Galiza.
coste, por ser uns eleccións onde
Falaba antes da sorpresa non se cambiaba a maioría dun
polos resultados electorais. ¿É país. Por iso sorprenderon os realgo común tamén a outros sultados.♦

‘O

‘Estannos contaminando a alma coa información’
Na súa investidura como Doctor falou do Quinto Poder, o
dos consumidores de noticias.
¿Cómo se pode artellar este
Quinto Poder nunha sociedade
dependente a nivel estatal como a galega nunha etapa de
globalización?
O que chamo Quinto Poder é
unha faceta do movimento social
mundial. O Quinto Poder no
marco dos media é sinxelamente
os cidadáns que se organizan para ter un mínimo de garantía de
que a información que consumen
é de calidade. O que estou propoñendo con este Quinto Poder é
exactamente o que as organización ecoloxistas crearon hai moito tempo para garantirnos que o
medioambiente vai estar protexido ou que a alimentación vai ser
de calidade. Existen toda unha serie de publicacións de organizacións de consumidores que se organizan para garantir aos que son
membros que o que consumen é
de calidade tecnicamente ou éticamente (non fabricado por nenos, prisioneiros, etc). gustaríame
que se tomase conciencia de que
o que consumimos diariamente, a
información, ten os mesmos problemas que a alimentación e, polo tanto, é necesario dotala dos
mesmos filtros e garantías. Estannos contaminando a alma coa información. sEu trato de facer ver
a necesidade de que apareza ese
movimento. Pero outra cousa é
que xurda de verdade. O Quinto
Poder hai que crealo. Aquí existen suficientes xornalistas, suficientes universitarios, personalidades e consumidores de información para decir: é indispensábel que aquí creemos un organismo que verifique que non se está
a enganar os cidadáns.
¿É posíbel crear ese Quinto
Poder sen uns mínimos medios
de comunicación propios nunha sociedade chamada da información?
Ten que ser un organismo

A. PANARO

cunha honestidade garantida. Publicará uns informes anuais como
Amnistía Internacional o fai coas
libertades. Uns informes feitos
coa garantía.
Os medios van estar en contra, non van ter trascendencia...
Non se dirixen só aos medios. Pódese utilizar internet.
Toda a rede alternativa de información, como A Nosa Terra. Tamén hai radios comunitarias...
Pódense dar conferencias. Hai
moitas maneiras de facer entender á opinión pública que existe
un instrumento.
¿Que papel teñen os medios chamados alternativos
nesta sociedade? ¿Esa definición non lles está xa cortando
xa a súa incidencia?
Eses medios son alternativos
aos grandes medios dominantes.
Forman parte do que podíamos
chamar contrapoder. Se se comportan como os demais: se esaxeran, se

de repente. Esta
difunden mentiras,
fascinación polo
se dan unha inforai que crear
grande público é o
mación que non
un
Quinto
Poder
que leva á maioría
sexa rigurosa..., sedos medios a facer
xan alternativos ou
na información:
toda caste de sanon alternativos
crificios que racha
non axudan. Estes os seus
con todo e pervirte
medios teñen que
o xornalismo. Hai
ser un exemplo consumidores
que dirixirse aos
mesmo de inforasociados”
que queiran estar
mación seria, etc.
ben informados.
Teñen que presenHai que apostar
tarse precisamente
sobre o feito de
como a información que non circula, que en reali- que sociedades cultas como a nodade non existe. Exemplo da infor- sa, hoxe Galiza é moito máis culta
mación censurada, en definitiva. que hai 30 anos, non soportan a
Na vez de chamalo medio alterna- mediocridade da información que
tivo seria millor chamarlle medio consumen. Hai que facer a mesma
aposta que coa alimentación. A
de contrainformación.
Pero a industria da exclu- alimentación orgánica é máis cara
sión, de ser diferente, é a eti- ca outra e non se vende nos granqueta que che pon xa o poder des supermercados, hai que ir a
pequenas tendas. Hai que apostar
para minorizarte.
Ese é o problema. Non hai que porque a boa información acabará
querer alcanzar ao grande público por triunfar.♦

‘H

O poder
da palabra
SUSO DE TORO

A

sociedade galega está
doente de
“institucionalite”,
todos fiamos no Estado e en
calquera cousa que cheire a
institución para que solucione
os nosos problemas. É
desconfianza en nós propios,
en cada un de nós individualmente e na propia forza colectiva. Medo a existir.
Con todo, este
convencemento decaeu cando
vimos como o Estado marchaba de caza e pesca cando o precisabamos. E tamén vimos que
había unha forza dentro nosa
que non coñeciamos, podiamos
ser libres individualmente e
unidos eramos algo, unha
nación. Existiamos.
Axuda a ver máis craro que
Fraga Iribarne faga
demostración pública da verdadeira alquimia que fai o poder:
transformar o ouro en merda.
Como un rei Midas invertido, o
presidente da Xunta o día 25
executará en directo ese experimento ridículo cando lle colgue
do pescozo a “medalla de ouro
de Galicia” a Álvarez Cascos.
Esa cultura burocrática,
estatalizadora, institucionalizadora, ten xa dimensión patolóxica no mundiño da cultura.
Logo de tantos anos de
autonomía de AP-PP-Fraguismo a confusión entre cultura e
poder é total. A cultura seique
é cousa subvencionada,
inaugurada con fanfarria e solemne; isto é, falsa e morta. E
sen embargo..., a cultura pode
ser outra cousa. Demóstrano
os compañeiros e compañeiras
da Burla Negra coa súa carpa,
eles si son cultura, ou sexa
creación e máis xente.
Os escritores temos esquecido o valor da palabra, estes
tempos de mobilización
devólvennos a evidencia de
que a palabra pode ser sagrada
e máxica, o poder da palabra.
O poder quere calarnos a boca
porque teme a palabra, o único que verdadeiramente temos
para existir socialmente.
Que a realidade non é a
que transmite o poder senón o
que vivimos individual e
colectivamente, o valor cívico
e artístico da palabra..., todo
isto ten un exemplo desde hai
cinco meses cada xoves ás sete da tarde na Praza de Fonseca de Santiago. Alí, baixo o
ceo ou baixo paraugas
reuníronse os bibliotecarios da
Universidade e mais quen quixo para ler. Simplemente ler
en alto, para quen quixese oír.
Versos, opinións, todo e
calquera cousa contra o chapapote, contra a guerra, contra
os canallas e a favor da xente.
O máis fermoso acto cívico e
literario. Persoas reais facendo
cousas reais, o máis belo desafío á mentira e ao poder. Un
“speaker´s corner” humilde,
como ten de ser, e noso.♦
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Os seus alumnos manifestáranse ante Fraga

Educación acusa a dirección do instituto
da Sangriña dunha falta grave e doutra leve
A.N.T.
O prego de cargos do expediente contra a directora e a secretaria
do Instituto de Ensino Secundario da Sangriña da Guarda xa foi
comunicado ás afectadas para a presentación das correspondentes
alegacións. A cualificación dos cargos é dunha falta grave e doutra
leve polos acontecementos sucedidos na Guarda o 18 de febreiro, cando unha manifestación de alumnos deste centro protestou pacificamente ante unha inauguración presidida por Fraga.
O prego de cargos considera leve
a saída de alumnos do centro para asistir á manifestación e grave
o feito de “suspendérense as clases” para a celebración da avaliación –circunstancia que a Ad-

ministración relaciona coa manifestación, aínda que a avaliación
proseguiu ao día seguinte.
As expedientadas teñen ata o
venres catro de xuño para presentar as súas alegacións. Posterior-

mente, hai un prazo de un mes
para que falle a Administración.
No caso da falta leve, a directora e a secretaria –esta última de baixa por unha depresión provocada pola abertura
do expediente– van alegar que
os alumnos que saíron do centro eran maiores de idade, que
foran eles quen convocaran a
manifestación –non o Consello
Escolar– e que en consecuencia
impedirlles acudir era vulnerarlles un dereito constitucional básico.

No que atinxe á falta grave,
as expedientadas empregarán o
argumento de que o centro é
moi complexo debido a que
conta con 900 alumnos, tres
quendas de estudios e numerosas etapas e ciclos formativos.
Isto implica a imposibilidade de
celebrar a avaliación sen que
afecte á impartición das clases.
A Delegación de Ensino de
Pontevedra argumenta que para
variar o calendario escolar é necesario un permiso da Administración. Aínda que así está lexis-

lado, é unha práctica común en
moitos institutos de organización complexa recorrer á autonomía do centro para non celebrar algunhas clases cando
coinciden coa avaliación. Foi o
que aconteceu na Sangriña o día
da manifestación contra Fraga e
ao día seguinte, cando acudiu a
inspectora a recoller información sobre a mobilización do
alumnado. Precisamente, non é
habitual tanta celeridade na Inspección cando os centros solicitan a súa intervención.♦
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Arden 1.000 hectáreas
en Castroverde
mentres a Consellería
reduce a cifra a 278

Espantallos na Costa da Morte.

Os traxes que usaron os
voluntarios que combateron a marea negra do Prestige están a ser reutilizados para espaventar as aves e
protexer os cultivos. A fotografía corresponde ao concello de Fisterra e foi realizada por Manuel Sendón.♦

A.N.T.
Coa chegada do verán o lume comeza a engulir o monte galego. O
propio 21 de xuño Castroverde e
Lugo padeceron un incendio que
segundo os veciños arrasou con
máis de 1.000 hectáreas. Os datos
non coinciden cos da Consellería
de Medio Ambiente que reduce a
afectación a 278 hectáreas. O 1 de
xullo arrincou oficialmente a nova
campaña de loita contra o lume.
Antes da noite de San Xoán
os veciños de Castroverde tiveron que enfrentarse a dous incendios que durante catros días sementaron a alarma no seu concello. Segundo relata un deles o lume prendeu o xoves 19 de xuño
na parroquia de Barredo e reproduciuse ao día seguinte. “Ese día
queimou pouco, vinte ou trinta
hectáreas. O venres fun eu coa
miña cisterna e conseguimos paralo”, conta un afectado que prefire non publicar o seu nome.
Pero o peor estaba por vir. O
sábado as tres da tarde, segundo
o seu relato, o lume prende en
catro puntos diferentes entre as
parroquias de a Meda (Castroverde) e a área recreativa do Lagos de Teixeiro (Lugo). O incen-

dio, que se prolongou ata o domingo, queimou -segundo os
calculos da viciñanza- máis de
mil hectáreas entre monte comunal e privado nas parroquias de
Meda e Barredo en Castroverde
e Gondar, Teixeiro e Bascuas en
Lugo e incluso podería ter afectado tamén ao concello de Pol.
A súa versión contrasta coa
da Consellería de Medio Ambiente. Segundo os datos oficiais
o lume comezou o 21 de xuño e
puido controlarse na madrugada
do 22 de xuño e afectou só a 278
hectáreas, na parroquia de Barredo. Os medios despregados foron, explica unha portavoz da
Consellería, 1 técnico, 2 axentes,
5 brigadas e 4 motobombas.
Pero de novo a versión distanciase da que conta indignado
un veciño. “Houbo unha abandono e unha descoordinación total.
Había dúas motobombas que nen
sequer cargaban auga. Se o sábado houbera unha décima parte
dos medios que despregaron o
domingo isto non tería pasado.
Cos avións que mandaron o domingo parecía isto a guerra de
Corea, pero non viñeron o sábado que era cando facían falta”.♦
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Había meses que se opuña, pero agardou a rematar a liga

Citroën imponlle ao Celta que non amplíe Balaídos
nunciamentos de ningún tipo.
Foi a conclusión desta última o
que animou á dirección da fábrica francesa a manifestar as súas
reservas. Encargouse diso un
dos seus máximos directivos,
Xabier Riera, durante a celebración da fabricación do vehículo
sete millóns.

H.V.
Citroën agardou ao remate da
liga de fútbol para anunciar o
seu rexeitamento á construcción dun novo estadio en Balaídos e máis un complexo comercial e de ocio anexo. Era unha
posición que mantiña de vello e
ao anunciala conseguiu o apoio
de todas as forzas do concello.

Ameaza sen sutilezas
Ante unha delicada situación do
estadio de Balaídos, o concello
de Vigo propuxera a súa reconstrucción na mesma parcela. Para
iso, as arcas municipais aportaban unha parte do presuposto pero era necesaria a contribución
do Celta e doutras institucións
públicas e botar man dun financiamento a varios anos.
No seu momento, aínda que
era unha opción viábel, o Celta
preferiu prescindir desta posibilidade e se embarcou nun
proxecto para construír un centro comercial anexo ao estadio
que permitise financiar a instalación deportiva. Pedía, ademais, unha cesión do terreo por
noventa e nove anos, algo ao
que o concello non parecía moi
disposto. Esta última era, en todo caso, unha cuestión negociábel.
O proxecto de Balaídos contaba coa anuencia do Partido Popular e mesmo Caixanova chegou a sumarse e prometer financiamento. De todos xeitos, era
un proxecto que pola súa complexidade avanzaba paseniño.
As cousas cambiaron nos últimos catro meses, cando na dirección de Citroën madurou definitivamente a idea de que o novo centro comercial estorbaría á
factoría sen remedio, polo que
non tiña cabida na zona. En realidade, Citroën resístese ao crecemento urbano, dotacional ou
comercial desa zona da cidade.
Balaídos é un obstáculo máis,
entre os que tamén se atopan, entre outras, a urbanización de Navia, onde comezaron as edificacións recentemente.

Citroën ocupa unha ampla extensión dos terreos da Zona Franca na zona de Comesaña.

A pesar de que nos últimos
meses en Citroën discutíase o
plan para Balaídos, tanto a pro-

ximidade da consulta electoral
como a celebración da liga de
fútbol non recomendaban pro-

Riera non se andou con sutilezas; dixo que Balaídos cun centro comercial era incompatíbel
con Citroën porque afogaba de
tráfico a zona e chegou a mencionar aos países do este de Europa como un anuncio dunha
eventual marcha da factoría se
atopaba atrancos na cidade.
Se ata agora Citroën marcaba as infraestructuras que había
que construír na cidade –como é
o caso dos dous cintos de circunvalación ou o recheo de
Bouzas–, co anuncio do seu rexeitamento a Balaídos e a un
centro comercial, pasaba a marcar tamén o que non se debía
construír.
As ameazas de Citroën cala-

ron en todos os partidos políticos
da corporación e en institucións
financeiras como Caixanova;
uns e outra anunciaron a necesidade doutro plan para Balaídos
non incompatíbel con Citroën. O
Celta continúa coa intención de
facer casar as dúas instalacións,
pero tanto desde Citroën como
desde o concello xa lle enviaron
avisos de que se cadra hai que retirar o estadio da zona.
Se o director de Citroën non
se andou con rodeos para anunciar a súa negativa ao proxecto
en Balaídos porque afogaba á
factoría, esqueceu dicir que a
mesma Citroën hai anos que nega
unha petición dos seus traballadores para construír un andar no
estacionamento da factoría para
evitar tantos atascos na zona.
Por outra banda, a ameaza
formulada por Riera, é dicir, a
eventual marcha de Vigo ou a reducción da súa producción para
trasladala ao este de Europa, era
unha posibilidade que só os vigueses se negaban a admitir, xa
que todo indica que tarde ou cedo o este será un obxectivo desta
compañía.♦

Citroën capacitada
para reducir en oito anos un 60% da súa producción
Na actualidade Citroën conta cun
cadro de persoal de 9.600 traballadores, dos que 7.000 son fixos.
Dado que a media da maioría deles é de 55 anos de idade, nos próximos oito anos 4.000 estarían en
situación de xubilarse anticipadamente. Hai outros 2.600 eventuais,
de modo que en oito anos Citroën
podería prescindir de 6.600 traballadores e quedar cun cadro de
3.000 empregados, todo iso sen
procesos legalmente traumáticos.
Un recorte de cadro de persoal como este permitiríalle á factoría francesa reducir nun 60% o
volume de producción e trasladar
parte dela a fábricas en Francia

ou a novos complexos industriais
no este de Europa, onde os salarios son inferiores, a formación
análoga ou superior e a proximidade aos mercados maior.
Aínda que moitas fábricas de
Citroën situadas en Francia padecen problemas de xestión, a dirección desta compañía nunca se formulou a posibilidade de reduccións na fabricación de vehículos
nesas factorías e preferiu optar por
recortar postos de traballo noutros
estados. Así, sobre a factoría de
Brighton, no sur de Inglaterra,
pendeu a ameaza de expediente
de regulación de emprego, aínda
que hoxe está en suspenso.

A reducción na producción
da Seat, tras a súa venda a Volkswagen, ou o recente anuncio de
Fiat de reducir emprego nas factorías de fóra de Italia son outras
manifestacións de cómo se rexe
a industria automobilística nos
tempos de crise ou cando quere
aumentar as ganancias.
Circunstancias
similares
concorren na industria auxiliar do
automóbil. No caso vigués, ocupa
a outros vinte mil traballadores,
moitos deles en situación de eventualidade. É difícil que as auxiliares desmonten as súas factorías se
non o fai Citroën –loxicamente
non van marchar a producir ao es-

te de Europa cando fornecen á
factoría viguesa. Con todo, os
propietarios das auxiliares xa contemplaron a posibilidade de que
Citroën marche ou reduza a actividade e que con ela teñan que
desprazarse estas empresas. Neste
sentido, compañías como Copo
Ibérica, Viza ou Dalphi Metal xa
abriron factorías en Europa do este. No caso de que Citroën reduza
seriamente a súa actividade, a situación de eventualidade do seu
cadro de persoal e unha desvinculación societaria das empresas situadas no este, posibilitaríalles pechar ou recortar radicalmente a
súa actividade.♦

Irregularidades no voto emigrante obrigan a repetir as eleccións nunha mesa de Fisterra

O pacto de progreso recupera a alcaldía da Rúa
H.V.
O Tribunal Superior outorgoulle
a alcaldía da Rúa ao independente de Rueses Unidos Adiante, RUA, Xosé Vicente Solarat
despois dun recurso presentando
polos independentes, o PSOE e
o BNG. O PP conseguira a alcaldía aproveitando un erro durante a votación xa que, na súa
papeleta, o pai do novo alcalde
–que tamén é concelleiro– escribira o seu segundo apelido, en
lugar do segundo apelido do seu
fillo, e a secretaria municipal
déralle a alcaldía ao popular
Avelino García Ferradal por ser
a cabeza da lista máis votada,
aínda que o pai de Solarat non
presentara a súa candidatura e a
inclusión do seu segundo apeli-

do era manifestamente un erro.
Para corrixir a situación, a
oposición presentou un recurso
ante o Superior ao tempo que
unha moción de censura. Fallouse primeiro o recurso –a favor de Solarat– e, nun pleno celebrado o martes un de xullo, a
secretaria procedeu a ler a sentencia e nomear o novo alcalde.
No mesmo pleno da designación de Solarat como alcalde a
oposición, xa no goberno municipal, procedeu a votar a moción de censura. O PP ausentouse ao considerar que non tiña
cabida pero os independentes,
socialistas e nacionalistas temían unha xogada do PP. Dado
que os tres grupos esgotaban as
súas posibilidades de presentar

unha moción de censura e que
contra a resolución do Tribunal
Superior aínda cabía un recurso,
a presentación deste último podía darlle outra vez a alcaldía a
Avelino García e deixar coas
mans atadas a RUA, PSOE e
BNG. Vicente Solarat accedera
á alcaldía da Rúa na metade da
pasada corporación, cando tras
a morte do alcalde do PP, RUA,
PSOE e BNG decidiran votar
por el.
Fisterra e Carballo
En Fisterra a Xunta Electoral
aceptou un recurso e mandou
repetir as eleccións na principal
das cinco mesas electorais do
concello, onde tamén se compu-

tan os votos por correo. Nesa
mesa chegaron 83 votos da emigración cunha acreditación censal fotocopiada, o que revelaba
a súa manipulación e a posíbel
existencia dun delicto electoral.
Xa antes de pechar o colexio, os apoderados do PP e do
PSOE chegaron á mesma dicindo que impugnarían por irregularidades os resultados segundo
cal fose o cómputo dos votos. A
actitude deixaba entrever que
coñecían as irregularidades.
Sen restar esta mesa do
cómputo de votos o resultado
sería: PP 6, PSOE 3, BNG 2,
Centro Democrático Independente 1 e Fisterra Unida 1. Suprimida a mesa, o resultado era
dun deputado máis para o PP e

un menos para o PSOE, o que
daba a maioría absoluta ao PP.
En consecuencia, o PP impugnou a votación e o PSOE opúxose
á anulación da mesa. Sen embargo, o BNG pediu a repetición dos
comicios e unha investigación polo presunto delicto electoral.
PSOE, PP e CDI foron os
principais beneficiarios do voto
da emigración en Fisterra. As
eleccións celebraranse en tres
meses, probabelmente a primeiros de outubro.
Por último, en Carballo nacionalistas, socialistas e independentes chegaron a un acordo
para formar goberno; estará encabezado por Evencio Ferreiro
(BNG). Ata agora gobernaban
en coalición BNG e PSOE.♦
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Na XI Asemblea non existirá ‘proposta oficial’ de candidato á Xunta

Beiras toma a iniciativa e impulsa
a renovación no BNG
AFONSO EIRÉ
Xosé M. Beiras impulsará un
diálogo destinado a coñecer a
opinión da dirección e das bases sobre o proxecto político
do BNG, antes de entrar a debatir os posíbeis cambios de
persoas. O Consello Nacional,
a celebrar o 12 de xullo, debatirá un documento presentado
por Beiras e será o punto do
partida deste proceso, que
culminará na XI Asemblea
Nacional a celebrar probabelmente no mes de novembro.
Neste documento, ao que tivo
acceso A Nosa Terra, afírmase
que non haberá unha “proposta oficial para a próxima
dirección, nin para a candidatura á presidencia da Xunta”.
A Executiva Nacional do BNG
vén de aprobar, a proposta de
Xosé M. Beiras, un documento
de referencia que contén os eixos da renovación da formación
nacionalista na perspectiva da
próxima Asemblea Nacional.
Con esta iniciativa, o portavoz
nacional pretende “centrar o debate na prioridade que agora
máis importa: impulsar un diálogo no BNG que permita coñecer a opinión da dirección e das
bases, focalizado nas ideias e no
proxecto político, antes que nos
hipotéticos candidatos”.
Con ese obxectivo en mente
e co respaldo da Executiva, Beiras defenderá o documento
diante do Consello Nacional do
vindeiro 12 de xullo. O documento incide, como eixos básicos, no afortalamento da identidade nacionalista, referencia
primordial da liña política do
BNG, e na necesidade dunha renovación na organización. A XI
Asemblea aparece, neste senso,
como “a culminación prevista
do proceso democrático, maduro, comprometido co país e coherente coa demanda social
dunha Galiza forte, moderna e
ben defendida que iniciou o
BNG na súa X Asemblea”.
O BNG aposta
polo cambio nacionalista
Xosé Manuel Beiras coordenará o debate aberto no BNG para impulsar a renovación.

O documento defende a necesidade de agrandar o espazo político do BNG, definíndoo como
“unha forza política nacionalista e interclasista”, que fundamenta o seu proxecto en análises e valores de esquerda, pero
que se dirixe a toda a sociedade
e ten vocación de liderar politicamente o país, integrando os
intereses dunha ampla maioria
social arredor do seu proxecto
de cambio nacionalista.
Logo de valorar as debilidades e fortalezas do resultado
das pasadas eleccións locais, o
documento pondera que fose o
cuarto mellor da historia do
BNG e o mellor en comicios
municipais. O texto tamén defi-

ne e aclara as relacións con outras forzas políticas. O BNG
concibe os pactos como acordos
necesarios e positivos sempre
que cumpran dúas condicións
irrenunciábeis: “respostar a unha demanda cidadán e criar as
condicións que favorezan o
avance do nacionalismo”. Unha posición que implica, segundo o BNG, unha clara marcaxe
das distancias que separan os
obxectivos do nacionalismo do
Partido Popular, pero tamén do
Partido Socialista.
“O cambio político que Galiza necesita non é só a substitución da direita española pola
esquerda española, Galiza pre-

cisa –di o o BNG no texto de
debate- un cambio nacionalista:
un goberno galego hexemonizado por forzas propias, que aposte pola aprofundización no auto-governo, por impulsar políticas auto-centradas e por un novo estatus para Galiza no Estado español.”
As eleccións xerais,
unha oportunidade
O BNG sitúa tamén a súa posición na iminencia das vindeiras
eleccións xerais. A análise nacionalista traballa sobre a idea
de que a actual situación de
competencia electoral no Esta-
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do representará unha oportunidade para que Galiza decida nas
políticas do Goberno central. O
discurso dos nacionalistas vai
operar sobre tres eixos que presenta como “certezas”: “Galiza
sabe que non gaña nada cambiando a indefensión dos gobernos do PP pola outra indefensión na que xa nos deixaron os
gobernos do PSOE. Galiza debe
deixar de ser un mero escenario
electoral; é unha nación con intereses propios. Galiza debe aumentar e fortalecer a súa voz en
Madrid. O BNG é a única forza
que garante un cámbio de políticas para Galiza, non só un
cámbio de goberno”.♦

Cambio e
autocrítica
O documento aprobado pola
Executiva defende a necesidade
de que a organización nacionalista mellore a súa capacidade
de comunicación e relación coa
sociedade. Neste sentido,
propugna un impulso organizativo, baseado na apertura á
cidadanía, a ampliación da base
militante e a renovación global
dos cadros. “Galiza precisa un
BNG cun novo impulso”, sinala
o documento. “Un BNG que recolla e non desperdicie toda a
súa experiencia acumulada. Un
BNG no que non sobra
ninguén. Mais tamén un BNG
que incorpore ao seu
demostrado compromiso con
Galiza todo o caudal de
imaxinación e espírito crítico
amosado polo máis vivo da nación galega.”
O documento sitúa como
obxectivo do BNG ser capaz de
converterse na referencia para
a maioria social que ten un
profundo sentimento galego.
Segundo recolle o texto
aprobado pola Executiva, “o
BNG debe ser capaz de agrandar e criar novos espazos de
entendemento, cooperación e
encontro para esa nova
maioría social que quere un bo
governo, responsabilidade e
máximo compromiso co país.
O noso nacionalismo ten que
apresentarse e perceberse
como un espazo aberto e
solidario, cívico e responsábel,
competente e eficaz, firme e
contundente na defensa dos intereses da Galiza. O noso
nacionalismo é un compromiso
de rexeneración política: practica o goberno do povo e pensa
que a democracia non se delega, senón que se exerce”.
Para acadar ese obxectivo
apélase á necesidade de abrir
unha campaña de afiliación,
dotada e planificada dos
medios axeitados, que sitúe o
BNG a disposición das persoas
que, en política, colocan a Galiza en primeiro termo.
Galegos que “queren unha rexeneración democrática e ven
no BNG o seu referente ideal”.
Nun intento consciente de
evitar os erros da anterior
Asemblea, o documento que debatirá o Consello Nacional
decántase, de xeito expreso, por
“un proceso asembleario non
demasiado longo”. Na proposta
referendada pola Executiva Nacional márcase un período de
dous meses como máximo que
comezaría a contar a partir da
primeira quincena de setembro.
O documento contén unha
aposta firme por un
mecanismo “que asegure a posibilidade de que todos os/as
compañeiros/as teñan a posibilidade de emitir as súas
opinións ao respecto de tan importantes temas”. Exclúese así
a posibilidade de que haxa unha “proposta oficial” para a
conformación da nova
dirección e a candidatura á
Presidencia da Xunta.♦
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Os técnicos municipais informaron negativamente sobre a súa instalación

A fábrica de papel de ENCE
incumpre as normas urbanísticas

Mª PILAR GARCIA NEGRO

N

Mª BOULLOSA-B.G. CARBALLO
Os técnicos municipais informaron negativamente á Consellería de Medio Ambiente sobre a implantación da fábrica
de papel tisú de Ence no complexo de Lourizán. Este proxecto incumple as normativas
urbanísticas en vigor, entre as
que se atopan a Lei do Solo
da Xunta, o Plan Xeral de Ordenación Urbana de Pontevedra (PGOU) e a Lei de Costas.
A finais do mes de maio Ence, a
través da Consellería de Medio
Ambiente, solicitou ao concello
información urbanística para a
instalación do seu complexo en
Lourizán nuns terrenos que ocupa a empresa por mor dunha
concesión maritíma-terrestre que
caduca en 2018.
Coa fin de conseguir unha
autorización para a instalación
de “ Tisú de Lourizán S.L.”, Ence debe presentar o seu Plan Especial de Reforma Interior (PERI), tal e coma obriga o PGOU.
Malia non terse constituido a
Comisión de Urbanismo do concello, a Administración local deu
saída á información urbanística
da instalación da “papeleira” de
Ence solicitada polo departamento de Medio Ambiente.
Os dous informes técnicos
enviados, o da arquitecta da oficina de disciplina urbanística e o
do xefe do servicio de Fomento,
rexeitan a posíbel licencia da nova fábrica de papel, mentras non
se aprove o PERI. Este documento é necesario porque sen el
o concello non poderá conceder
a licencia acorde coa Lei do Solo que prohibe o uso provisional,
aínda que sexa declarado pola
Xunta coma un proxecto supra-

Imaxe da marcha popular contra ENCE celebrada o pasado 15 de xuño.

municipal. A Lei de Costas tamén supón unha traba para o
asentamento deste complexo fabril; a súa vez, a Dirección Xeral
de Costas podería aproveitar o
PERI para recuperar vellas concesións que na actualidade se
atopan afectadas por esta lei.
César Mosquera Lorenzo, concelleiro de urbanismo, manifesta
que a resolución da licencia dependerá moito da decisión da Administración autonómica. O edil
confía en que a Xunta actúe conforme á legalidade, xa que de decidir sacar a adiante o proxecto “non
sería un comportamento correcto
dunha administración”, ao actuar á
marxe das normas reguladoras.
Facendo referencia á lexisla-
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ción vixente, Mosquera Lorenzo
lembrou que, ademais da reordenación urbanística de toda a zona, o PERI de Ence tería que
acoller entre os seus obxectivos
a adopción de medidas sanitarias
e anticontaminantes por parte da
fábrica de papel, así coma a recuperación das augas da ría de
Pontevedra. Outra das medidas
esixidas é a cesión de terrenos á
Administración ou o control de
edificabilidade, entre outros.
O Plan Especial de Reforma
Interior, amais de incluir os terrenos do complexo fabril, tamén
integraría a zona que vai dende
Placeres ao vello transformador
situado en Mollabao. Isto suporía unha reordenación de toda a

Bilingüísmo
abrasivo

zona, determinando coa Administración as novas vías de transporte. Algunha delas incluso tería que comunicar a C-550 coa
autovía, é dicir, as dúas estradas
que unen a Pontevedra e Marín.
Ence declarara que a Administración pontevedresa tiña unha actitude belixerante cara a
empresa. Sen embargo, dende o
concello deixáronse a un lado as
motivacións políticas e así o
acordo plenario, no que a maioría da Corporación mostraba o
seu rexeitamento á instalación da
nova industria, non foi remitido
á Xunta. Tampouco se lle enviou
ningún informe relacionado coa
finalización da concesión de
Costas en 2018.♦

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.

A NOSA TERRA

on por silenciado,
é menos claro (referimo-nos a
como, paseniñamente, insensibelmente, está a ser
tema tabu a cuestión da
língua: fóra da axenda
eleitoral, fóra do temário
político, fóra dos meios
de comunicación masivos,
fóra da académia, fóra
das preocupacións
cotidianas, tan sobradas,
ai!, de asuntos graves e
urxentes). Non por silenciado é menos claro o
pouco valor que alguns
xuramentos ou promesas
teñen cando do uso do
idioma galego se tratar.
Ex-Presidentes da Xunta
de Galiza, exVicepresidentes, exConselleiros, exDeputadas e
Deputados...: todos eles
xuraron ou prometeron,
no seu dia (e como requisito imprescindíbel para
a pose e desempeño do
cargo), “acatamento e
fidelidade” á
Constitución española e
máis ao Estatuto de Autonomia de Galiza. Aquela
autoriza a declaración da
cooficialidade para o
galego; este recoñece-o
como língua “propia”,
cooficial da Comunidade
Autónoma e precisado de
“promoción” e
“fomento”. Todo isto é
obxecto de perxúrio cando comprobamos a
alegria e dilixéncia con
que se esquece o uso do
idioma –nunha
plataforma megafónica
como é a prensa diáriagrazas ao cal, entre
outras cousas, se cobrou
durante un tempo, grazas
ao cal, entre outras
cousas, existe unha
institucionalización galega que permite que Presidentes, Vicepresidentes,
Conselleiros... da Xunta
de Galiza, Deputados do
Parlamento de Galiza xuren, ou prometan os seus
cargos, etcétera. E, para
alén de máis, dá-se a circunstáncia de que o
famoso “bilingüísmo”
sempre foi a espada
flamíxera que se brandiu
contra os que
pretendémos, oh,
pecado!, que o galego se
usase publicamente.
Pobre galego prostituído,
útil só cando hai nómina
mensal por médio, esquecido asemade se volta ao
mundo real, por exemplo,
o da prensa diária que a
xente pode ler. Para este
“bilingüísmo” (que exclui
a língua nacional) non
precisabamos nen Estatuto (22 anos!) nen Lei de
Normalización (20 anos!)
nen farrapos de gaita.
Abondaria –e sairia moito máis barato– a inércia
natural das cousas.♦

A oposición anuncia un recurso contra a decisión de que compute na nota media

A Relixión tan científica como as Matemáticas
Episcopal nin o Goberno central
falaron de igualar as horas de estudio da Relixión con outras materias. Unha voz da oposición indicou con ironía que tampouco
houbo pronunciamentos acerca
da posibilidade de facer que a
nova materia deixe de depender
do Ministerio de Educación e
Cultura e pase a facelo do MinisA decisión do Goberno de equi- terio de Ciencia e Tecnoloxía, ao
outorgarlle Rouparar a Relixión
co validez cientíco resto das mafica á Relixión.
terias motivou
Pero ademais
que a oposición
inaceptábel
de darlle un novo
anunciase un reque
o
feito
de
que
rango académico
curso de inconsá Relixión, tatitucionalidade. un mozo chegue a
mén son destacáOs estudiantes da
Primaria, ESO ou médico ou arquitecto beis os contidos
a materia alterdo Bacharelato
nativa, o Feito
terán que decidir dependa da nota
Relixioso, que
entre matricularde
relixión”,
incorporará asse na materia de
pectos como “a
Relixión ou, no dixo Zapatero
oración, a actituseu defecto, no
de relixiosa, a
Feito Relixioso;
persoa ante o
a principal novimisterio e a fasdade é que adecinación do relimais na ESO e no
xioso”, en palaBacharelato serán áreas computábeis a efectos bras da ministra de Educación e
das medias nas notas para acce- Cultura, Pilar del Castillo.
der á Universidade e contarán
para pasar a cursos superiores. Recurso constitucional
A decisión corresponde ao Goberno central e contou co unáni- Con este anuncio o Goberno
me aplauso da Conferencia conseguiu que a oposición mantivese unha posición unánime e o
Episcopal.
O presidente da Conferencia PSOE chegou a anunciar un reEpiscopal, Antonio María Rouco curso de inconstitucionalidade
Varela, considera á Relixión un- ao decreto sobre a educación reha materia tan “científica como lixiosa na Lei de Calidade do
as Matemáticas” e en consecuen- Ensino.
O secretario xeral dos sociacia defende que debe ter unha
equiparación completa co resto listas, José Luis Rodríguez Zados estudios regrados. Iso si, de patero, considera que o decreto
momento nin a Conferencia vulnera os principios de igualA.N.T.
A partir de agora, o estudio de
Relixión ou do Feito Relixioso
como alternativa para quen o
desexen, computará na obtención na nota media para acceder á Universidade e poderá impedir pasar curso se se suspende esta e outra materia máis.

‘É

As relacións entre o Goberno e a Conferencia Episcopal atópanse no seu mellor momento tras o franquismo. Na fotografía, Aznar con
Rouco Varela.

dade e liberdade relixiosa de todos os cidadáns e reclama o respecto para os que queren ensino
relixioso para os seus fillos tanto como para os que non o desexan. Ademais, dixo que “é
inaceptábel que a equiparación
da relixión ao resto das materias impida que un mozo sexa
ou non médico ou arquitecto en

función da nota de Relixión”.
Aínda que a Federación das
Comunidades de Xudeus en España, os Evanxelistas e os Islámicos subscriben as palabras de
Zapatero, o presidente da Conferencia Episcopal católica,
Rouco Varela, entende que a
decisión do Goberno cumpre o
indicado no Concordato asina-

do entre España e a Santa Sede
en 1976 e que, daquela, ten validez supraconstitucional. En
poucas palabras, segundo Rouco a máxima Lei española está
supeditada a un acordo internacional asinado co Estado que
representa á Igrexa Católica antes da aprobación da Constitución española.♦

GONZALO

Contos e Información no PAÍS DO CHAPAPOTE

INFANTIL

Marea Negra
de Pepe Carreiro
Colección Contos do Miño
XUVENIL

As marés negras
A NOSA TERRA

de Adela Leiro, Mon Daporta,
Marta Lois e Manuel Domínguez
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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.

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

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

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

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Sinatura

MANUEL CAO
Tivo que producirse o intento exitoso de reversión dos resultados electorais na CA de Madrid para que os dirixentes da
oposición e, en particular, o líder do PSOE se empezara a decatar da inoportunidade e inutilidade do seu discurso pactista
e feble. Se algo resalta da acción de goberno do PP é claridade de plantexamentos, simplificación de discursos, utilización
dos conflitos con finalidade electoral, oportunismo e defensa
do poder a toda costa. Diante dunha acción de goberno atrevida, pouco considerada coas formas e exercida sen complexos
tanto no nivel interno como europeo ou internacional é inevitábel unha resposta decidida e implacábel por parte dunha
oposición que se xoga o pan e a súa propia existencia como tal.
Non é posíbel abrazarse a un adversario que non aposta polo
diálogo senón pola imposición e a esterilización do rival. Pode ser triste pero a oposición non ten máis saída que facer frente á conflitiva situación política con forza, enerxía e decisión
tomando riscos importantes pero inevitábeis hoxe por hoxe.
O último debate do Estado realizado por J.Mª Aznar daba a
este case todos os triunfos pois contaba cun líder opositor minado polas fugas de Tamayo e Sáez, cuns resultados no 25-M bastante positivos e cun grao de presión sobre os adversarios políticos idóneo para vencer. Aznar xogou as súas cartas con maestría
e dureza e acabou por negar a J.L. Rodríguez Zapatero a súa capacidade como líder a curto prazo debido as súas pexas en materia de proxecto político-institucional, equipos de goberno e, sobre todo, falta de apoio no seu propio partido. O óptimo discursivo para o PP radica en cuestionar o liderazgo de Zapatero e cabe esperar unha maior incidencia neste punto, a medio prazo.
E sen embargo, a situación política, institucional, económica e social global non contaba con datos obxectivos que axudaran especialmente a Aznar. A conxuntura económica é feble e só
se sostén cos fondos comunitarios e coa frenética actividade da
construción tendo uns e a outra un recorrido limitado no tempo.
Mais os asuntos económicos quedaron nun segundo plano no
debate sendo as alusións ao deterioro dos niveis de benestar
pouco relevantes dada a gravedade da situación de precariedade, exclusión e violencia que se produce en amplas capas do entramado social. A situación político-institucional configura un
modelo de conflito permanente cos demais grupos políticos, coas institucións non gobernadas polo PP e cos principais interlocutores na escena internacional. O líder socialista atrapado nunha lóxica pactista asentada na coincidencia obxectiva co modelo e coas razóns de Estado que marca o Partido Popular ten moi
evidentes dificultades para marcar distancias con este partido e
ofrecer ao electorado un proxecto alternativo que, en ningún caso, poderá contar co apoio das amplas bases electorais extremistas da dereita española. En realidade, Zapatero parecía defraudado pola dureza e maltrato verbal do líder popular revelando unha inxenuidade asombrosa e unha falta de punch preocupante. Mais, por esta vez, Zapatero pareceu revolverse contra
o fracaso e respostou con maior vehemencia que noutras ocasións obrigando a Aznar a recurrir á tríada famosa de “paro, despilfarro e corrupción” de principios dos noventa.

‘Zapatero
parecía
defraudado pola
dureza e maltrato
verbal do líder
popular
revelando unha
inxenuidade
asombrosa e unha
falta de punch
preocupante”
José Luis Rodríguez Zapatero.

A existencia de grupos de oposición rexos e resistentes é
esencial para o afortalamento da democracia nun país e non é
posíbel competir con eficacia mantendo a subordinación á iniciativa política do Presidente do Goberno. Cando o grupo gobernante practica con éxito o “entrismo” nos grupos da oposición política aféctase a un pear básico que exerce de poder
compensador e limitador do exercicio do poder do Executivo.
Parece incríbel, pero abonda que Aznar saque a palestra o espantallo da “unidade de España” para que Zapatero e o PSOE
se queden paralizados e asinen o que lles poñan diante.♦
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Afecta a 750 empregados na Galiza

Comezan as mobilizacións contra
os despidos de Telefónica
A.N.T.
O venres 27 de xuño tivo lugar
unha folga entre os traballadores de Telefónica para amosar a súa oposición a un expediente de regulación de emprego que no noso país afecta
a 750 persoas, que representan
o 37% do cadro de persoal.
O paro, de desigual seguimento,
forma parte dun calendario de mobilizacións que está por fixar pero
que se vai prolongar durante os
próximos meses. Os convocantes
non son os sindicatos CC OO e
UGT, que suman a maioría dos representantes en Galiza, senón que
o chamado á folga procedeu dunha
Coordinadora estatal de sindicatos
na que está integrada a CIG e outras forzas. Os paros contaron co
apoio doutros sindicatos que están
fora da Coordinadora e por parte,
entre outros, dos comités de empresa de Madrid e Barcelona, que
son os que representan ao maior
número de traballadores da compañía que no pasado contou co monopolio do teléfono en España.
A intención dos folguistas non
só é manifestar á empresa a súa
oposición á regulación de emprego
máis drástica que se ten dado no
Estado no caso dunha compañía
saneada, tamén pretenden facer ver
a CC OO e a UGT que o expediente non conta co apoio dos traballadores. Os sindicatos que convocaron o acto temen que as cúpulas de CC OO e UGT forcen un
acordo coa dirección de Telefónica, un acordo que podería implicar
unha reducción de emprego de
10.000 empregos en lugar dos
15.000 anunciados pola empresa.
Cómpre ter en conta que o xulgado
aprobou o expediente de regulación de emprego de Telefónica en
1999 porque CC OO e UGT estamparan a súa sinatura no mesmo.
O citado expediente de 1999
afectou a outras 10.000 persoas e
contiña a promesa de que quedaba
constituído un cadro de persoal fixo para afrontar a liberalización
das telecomunicacións no Estado
español. Non se cumpriu o compromiso. Xa en 1995 presentárase
un Plan Estratéxico da compañía
que falaba de camiñar cara unha
empresa de xestión con 15.000
traballadores de cadro de persoal.
É máis, na actualidade constrúese
en Madrid a chamada Cidade da
Tecnoloxía, que ten unha capacidade para 14.000 persoas.
Os sindicatos como a CIG
afirman que se camiña cara a unha maior centralización da empresa, de forma que o groso do traballo estea centralizado en Madrid e
que se adxudiquen os traballos de
reparación ou de mantemento a
empresas segregadas da matriz,
como no seu día foi Sintel.
Temor dos traballadores
De momento, a centralización
ponse de manifesto en que o expediente contempla a amortización de postos de traballo en vilas
de tamaño medio. Isto vai apare-

A liberalización das telecomunicacións é o argumento que emprega a compañía para
iniciar este expediente de regulación de emprego.
PACO VILABARROS

llado á mobilidade e dispoñibili- como pola retirada de compledade do persoal, que pasa a ter un- mentos que non estaban regulahas condicións de traballo que o dos. Ante o inminente expediente
abocan a aceptar o expediente de de regulación o medo aumentou
regulación e a baixa incentivada. entre o cadro de persoal de TelefóHoxe, na Telefónica as rela- nica polo temor a que se emprecións laborais camiñan á indivi- guen todo tipo de recursos para
dualización, o que dá á empresa impulsar o expediente. Un exemmaior marxe de manobra. A CIG plo, a mobilidade xeográfica que
impoñen as relarelaciona o expecións laborais dediente de regulación de emprego
Plano Estratéxico sa empresa facilita o expediente
coa negociación
porque a amortidun convenio co- de 1995
zación de postos
lectivo que está a
xa
anunciaba
de traballo nas vidar facilidades no
las medias obriga
sentido de permi- a pretensión
aos empregados a
tir que a dirección
aceptar a baixa
da empresa abor- de Telefónica
voluntaria ou a ter
de
individualque mudarse de
mente con cada de deixar o cadro
residencia para
un dos traballado- de persoal
poder continuar
res aspectos de ínformando parte da
dole laboral. Aí é en 15.000 persoas.
compañía.
onde o expediente
Como resultade regulación ten
do deste novo pacampo abonado,
so que pretende
porque os direcdar Telefónica no
tores de recursos
camiño da centrahumanos reciben
lización da súa
incentivos para
conseguir sacar adiante o expe- actividade en Madrid, os traballadiente e non reparan en argu- dores non son os únicos afectados.
mentos, segundo denunciou o Para a clientela da compañía, todelegado da CIG Ricardo Posa- das as relacións coa empresa terán
da. Entre os argumentos que ci- que facerse por teléfono. A citou o sindicalista están o empre- dadanía galega xa padece en parte
go de informacións sobre a vida estas molestias, que non só implipersoal dos traballadores e as sú- can a inexistencia dun lugar físico
ao que acudir a reclamar, senón
as familias.
Este esquema de xestión dun que tamén significan, por exemexpediente de regulación de em- plo, que ás veces non podan exprego xa se ensaiou en 1999, non presarse na súa lingua porque o
tanto polas primas para marchar operador só fala o castelán.♦

O
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O convenio
detén a
mobilización
de Izar

PACO VILABARROS

Os sindicatos prevén unha forte baixada dos prezos e
máis abandonos de explotacións

Alemaña rentabiliza
a reforma agrícola da UE
RUBÉN VALVERDE
“A reforma da Política Agraria Común, fai que a nova política
sexa a menos común de toda a Unión Europea”. Lidia Senra,
secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego (SLG), explica
deste xeito como a reforma da PAC permite aos Estados con
máis recursos potenciar o sector agropecuario. As axudas deixan de estar en mans da Unión Europea, para pasar a depender ata un 80% dos países membros. Todos os sindicatos
galegos do campo -SLG, Unións Agrarias e Xóvenes Agricultores- coinciden en dicir que se trata “dunha nova normativa feita para os países centroeuropeos e en especial de Alemaña”.
A proposta que fixera a Comisión
Europea cando anunciou a reforma trataba de potenciar unha alimentación de calidade, que respecte o medio ambiente e que recupere os espacios rurais”. A reforma aprobada definitivamente
vai provocar, segundo os sindicatos SLG e Unións Agrarias, “a desertización do campo polo abandono das explotacións, a desaparición das pequenas explotacións
pola caída dos prezos e un empeoramento da calidade e falta de
respecto co medio ambiente polo
poder que gañarán as industrias”.
“O máis grave non é que
vaian desaparecer 2.000 explotacións lácteas. Ese número leva
anos contabilizándose ou sendo
superior con reforma ou sen ela.
Galicia é moito máis que leite.
Seguen sen recoñecerse os nosos
dereitos como produtores de car-

ne, de viño e de cultivos de horta”, explica Lidia Senra. En opinión da responsábel de Desenvolvemento Rural de Unións Agrarias, Rosa Arcos, “a reforma propicia unha caída dos prezos que
fará desaparecer multitude de explotacións pequenas por non poder cubrir os custes. A importancia que teñen esas explotacións
para un lugar como Galicia é que
serven como estruturadoras do
territorio. Máis, nun país coma o
noso, que padece un forte proceso de despoboamento rural”.
O novo sistema de subvencións ao gando vacún baséase
nos dereitos históricos . Este mecanismo deixa a Galicia fóra das
axudas ao non recoñecerse a produción total de carne, nin o número de cabezas de gando. Cataluña, Aragón ou Extremadura
son por exemplo comunidades

con dereitos históricos no gando
vacún, mentres que Galicia non
se recoñece como tal. Isto provoca que sendo unha das rexións da
UE máis fortes en crianza de becerros macho e vacas nodriza,
non vaia recibir ningún tipo de
axuda por este aspecto.

go prevé unha compensación
pola baixada dos prezos que provocará a nova situación de desprotección. “Nós prevemos que
a baixada do litro de leite estea
entre as 10 e 12 pesetas, mentres
que as compensacións da UE
van ser de tan só 5 ou 6 pesetas.
A nova política colocará o leite
Produción láctea
nos prezos máis baixos da historia e pon ao sector nunha situaA proposta inicial do Ministerio ción de precariedade sen precede Agricultura para o leite era a de dentes”, afirma Rosa Arcos.
non suprimir o sistema de cotas e
Para o representante de Xóde mantemento do sistema actual. venes Agricultores, Carlos GarO ministro Arias Cañete presen- cía Orea, “a reforma da PAC é
tou como un grande éxito o resul- mellorábel. Preocúpanos moito
tado final das negociacións que o desacoplamento -falta de prosupoñen un estancamento da cota tección- para o sector lácteo no
ata o 2006. Pero
2008. Tamén que
que vai facer que
as axudas rese revisen os precaian nos goberaliza non é
zos para o 2007 e
nos dos Estados
o 2008. Os prezos recoñecida como
membros, porde intervención -o
que o noso Miprodutora
de
vacún”
que lle pagan as
nisterio e a nosa
industrias aos proConsellería tedutores- para a
ñen menos orzamanteiga redúcese
mentos que calnun 25%. No leite en po a caída quera Ministerio dos países de
dos prezos autorízase ata un 15%. centroeuropa. Ademais, a perPola contra, Grecia conseguiu au- cepción das compensacións por
mentar a súa cota láctea en parte da UE supoñen un proceso
120.000 toneladas.
burocrático moi pesado , que
A UE elimina ademais as esixe un gran papeleo e preparaaxudas á produción. Sen embar- ción”.♦

‘G

Galicia perde a posibilidade
de recibir axudas como ‘rexión desfavorecida’
Unha das propostas que lle
trasladou o sector produtivo
galego ao ministro Arias Cañete era a esixencia dunha
axuda de 50 euros por hectárea por tratárense dunha “zona desfavorecida”. O 90% de
Galicia recibe esta consideración, o cal lle permite recibir
Fondos de Desenvolvemento
Rexional.

Sen embargo, o Ministro
renunciou a esta posibilidade
para poder manter os seus
dous únicos logros nas negociacións que el denominou como éxito. Deste xeito, o Estado español conseguiu que non
se aplicara a reforma da PAC
nas rexións insulares. Aspecto
que permite seguir mantendo
as axudas europeas para a pro-

dución do plátano. En segundo
lugar, Cañete logrou que se
mantivesen tamén as axudas
para os froitos secos, de nula
aplicabilidade para Galicia. En
palabras de Rosa Arcos, “Esta
renuncia de Cañente demostra
que a España lle interesan só
os aperitivos e os postres e
prefire non discutir sobre os
pratos fortes”.

En opinión de Lidia Senra,
“A UE demostrou que renuncia a unha alimentación de calidade e que quere entregarlle
a nosa alimentación as grandes
industrias. As axudas non permitirán cubrir custes, xa que os
nosos cálculos indican que non
permitirán sufragar máis que
un 40-45% do que custa producir”.♦

A.N.T.
O martes un de xullo comezaba en Madrid a negociación do convenio colectivo de Izar, que estaba detido e que motivara unha importante conflictividade
acompañada de medidas represivas como o expediente
a varios traballadores.
O acordo para desbloquealo chegara o mércores
25 de xuño, pero o xoves
26 aínda se produciu unha
mobilización dos traballadores das factorías de Fene
e Ferrol que consistiu nunha marcha desde a zona da
ponte das Pías deica ao
concello de Ferrol.
Nesta mobilización pedíase a suspensión dos expedientes a trinta traballadores da factoría de Fene
que, por decisión do comité de empresa, negáronse a
aceptar o seu traslado á
factoría de Ferrol. O expediente xa se suspendeu, pero a dirección da empresa
continúa coa súa intención
de ir trasladando a Ferrol a
250 traballadores de Fene,
o que implicaría a paulatina desaparición dun centro
de traballo que ten as mellores condicións de todos
os estaleiros do Estado.
Anulada a tramitación
do expedientes, os sindicatos admitiron negociar os
traslados e así comeza unha
negociación dun convenio
que as centrais afrontan como un documento de mínimos, que garanta o mantemento do poder adquisitivo.
En realidade, tras a fusión
dos estaleiros civís e militares, habería que negociar un
novo convenio, pero as diferencias son tan grandes
que é inviábel de momento.
Por outra banda, na Galiza o estaleiro de Ferrol,
antes Bazán, ten carga de
traballo ata 2008, mentres
que Fene, antes ASTANO,
carece da mesma porque só
se lle permite a transformación de plataformas, cando
outros estaleiros civís, como Juliana en Asturias, dedícanse a montar bloques
de barcos militares para a
factoría de Ferrol.
Segundo denunciou
Manuel Grandal, da CIG, a
organización dos estaleiros
do grupo Izar responde
máis a motivacións políticas que a razóns de operatividade. O ideal sería a estructuración en tres grandes zonas: oeste, norte e
sur, co que Ferrol e Fene
quedarían vinculados e a
súa viabilidade estaría garantida. Sen embargo, moitos traballos marchan para
o sur, onde a presión política é maior aínda que a rendibilidade deses estaleiros
é moito menor.♦

A compañía reducirá nun 4,8 por cento o seu cadro a base de prexubilacións

RENFE suprimirá 1.500 empregos nos vindeiros dous anos
A.N.T.
A Renfe anunciou que suprimirá 1.500 empregos de aquí ao
2006. Nun expediente de regulación pactado cos principais
sindicatos, a compañía de ferrocarrís reducirá o cadro mercé á política de prexubilacións.
Na sinatura do convenio da Renfe para os dous próximos anos,
os sindicatos Comisiones Obreras, Semaf e a UGT aceptaron
unha redución do plantel da so-

ciedade dun 4,8 por cento do actual cadro, que actualmente chega aos 31.109 empregados. As
razóns deste expediente son a
automatización de moitas tarefas
na xestión do tren e das estacións. “Tiñamos un exceso de
persoal e este acordo permítenos
desbloquear unha situación difícil para nós”, felicitouse Miguel
Corsini, presidente da compañía.
A este expediente de regulación de emprego poderán acollerse todos aqueles traballadores

A xustiza impídelle
ao PSOE tirarlles
os escanos
a Sáez e Tamayo
A.N.T.
O Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade de Madrid
desestimou a querela presentada polo PSOE contra os seus
ex compañeiros Teresa Sáez e
Eduardo Tamayo pola que lles
reclamaba que devolvesen os
seus escanos na Asemblea de
Madrid. Con esta decisión, os
socialistas perden calquera esperanza de evitar eleccións anticipadas, polo que, posibelmente, os madrileños terán
que volver votar no outono o
novo presidente autónomo.
Esta decisión xudicial chega xustamente cando o candidato do PSOE, Rafael Simancas, vén de perder a elección
para a súa investidura. Coa cámara bloqueada, cumpriranse
as expectativas do PP, que pedira comicios desde o inicio da
crise. Mais a pesar de seren as
eleccións inevitábeis, Simancas forzará todos os prazos para que os madrileños non teñan
que votar ata o outono.
Desde as filas socialistas séguese insistindo en que a trai-

zón de Tamayo e Sáez responde
a un programa estudiado e favorecido desde os sectores inmobiliarios unidos ao PP. Entre as
denuncias presentadas, o PSOE
amplía as responsabilidades a
Ricardo Romero de Tejada, secretario xeral dos populares
madrileños. Segundo a teoría
dos socialistas, Tamayo explicoulle ao avogado José Esteban
Verdes a súa decisión de non se
presentar na escolla do presidente da Asemblea. Este, vinculado sentimentalmente coa tamén dereitista Paloma García,
sería o encargado de facerllo saber a Alberto García-Gallardón.
O PP segue a pensar que o
único motivo do cisma na Federación Socialista Madrileña
provén de compromisos espúreos de Rodríguez Zapatero
con sectores do partido que
quedaron sen cumprir. “Cando
os socialistas teñen problemas,
en vez de solucionalos, prefiren acender o ventilador e
manchar a toda a clase política”, dixo Aznar no debate sobre o estado da nación.♦

que conten con máis de 58 anos
de idade e que leven máis de 35
ligados á compañía. O sistema
de abandono do traballo producirase mediante prexubilacións e
baixas voluntarias. Aínda que o
máis seguro é que aqueles que
teñan algunha reserva acabarán
aceptando, gracias aos incentivos que a Renfe, co beneplácito
do estado, lles ofrece aos traballadores que acepten abandonar
o seu labor.
Con esta redución de plantel

prosegue a política de recortes
de persoal na Renfe, que pasou
de contar con 48.000 traballadores en 1992 aos 31.422 cos que
comezou o ano 2002. Aínda que
Corsini non quixo adiantar se habería novos expedientes no futuro, parece moi probábel que a
compañía siga optando por desfacerse dos traballadores máis
veteranos a medida que se modernicen as liñas e as vías.
Contodo, estas reducións de
persoal son moi criticadas polos

sindicatos, ao considerar que é
bo que se proceda á prexubilación dos traballadores pero que
se prexudica a calidade do servicio ao non reemprazalos con novos empregados. Segundo as
centrais, a xeira de acidentes en
diferentes puntos da rede estatal
ten moito a ver coa redución dos
controis de seguridade na vía, especialmente pola falta de supervisión humana nos tramos e nos
cruzamentos.♦

A Fiscalía recorre
o ingreso en prisión de Cavallo
A.N.T.
A Fiscalía da Audiencia Nacional recorreu o auto de prisión
contra o ex militar arxentino Ricardo Cavallo, ditado polo xuíz
Baltasar Garzón. Cavallo será
xulgado no Estado español por
delitos cometidos en Arxentina
durante os anos da ditadura
(1976-1983), logo de que o maxistrado o acusase dos delitos de
xenocidio, tortura e terrorismo.
O fiscal da audiencia, Eduardo
Fungairiño, explicou no seu escrito que a xurisdición española non
ten competencia para coñecer os
feitos xulgados e lembra que este
criterio sempre triunfou en casos
semellantes do pasado. É por iso
que o ministerio público interpuxo un recurso de reforma contra o
auto de Garzón, para que sexa revogado e se dite outro que impida
que Cavallo entre no cárcere.
Nos primeiros trámites do xuízo contra o suposto torturador, dúas
testemuñas xa identificaron a Cavallo no despacho do propio maxistrado, como responsábel de malos
tratos e expolio durante o tempo no
que o militar formaba parte do continxente da Escola de Mecánica da
Armada, sede da meirande parte
dos abusos contra civís.
A extradición de Cavallo desde México foi un éxito dos colectivos de vítimas da ditadura residentes no estado, que insistiron en

Unha muller pega un cartaz de Cavallo na Audiencia.

superar as limitacións das leis de
obediencia debida e punto final
ditadas por Buenos Aires a finais
da década de 1980. En Galicia, fo-

ron vítimas do militar a gondomareña Elsa Martínez, a allaricense
Inés Soller e o sacerdote Salvador
Barbeito, de Sanxenxo.♦

Barcelona
Jordi Pujol someteuse a semana
pasada á súa derradeira sesión de
control como President da Generalitat. Foi unha sesión de marcado carácter analítico, valorativo,
en fin, de despedida. Por un dia,
a maioría de líderes abandonaron
a súa condición de oposición, o
seu discurso de reproche político
para recoñecer algúns dos méritos da acción de goberno de Pujol nas últimas dúas décadas. Fixérono todos, sen deixar de falar
do que podería ter sido mellor,
agás un deles, Pasqual Maragall.
Facendo gala da súa inoportunidade e un desacerto que non
se cansa de demostrar, o líder
socialista aproveitou para sacar
os trapos sucios nun momento
no que, como diría o propio Pujol, “això no toca” (isto non toca). Que CiU se teña vendido ao

Pasa nas mellores familias
A. MARQUÈS

Maragall teima en compararse con Pujol, xa de retirada, cando a vindeira loita
política será contra Artur Mas, o irmán pequeno desta familia parlamentaria.
PP nos últimos anos e que agora, ao final da lexislatura, intenta subsanar os danos que lle reportou é difícil negalo con rotundidade. A pesar de que todo
depende do punto de vista, hai
cousas que incluso en política
son matemática pura. A federación nacionalista notou nas
eleccións municipais do 25 de
maio que os pactos cun PP con
maioría absoluta en Madrid non

deixou indiferente un electorado, o de CiU, que afronta un
momento clave coa retirada de
Jordi Pujol. Todo iso é certo,
que o sistema de financiaciamento pactado co PP non é o
que Catalunya precisa, que o
progresismo e catalanismo que
agora abandeira debería ter sido
capa durante os últimos oito
anos, que o PP lle pasou a man
pola cara co Plano Hidrolóxico

Nacional, tamén. Pasqual Maragall ten razón. O que de novo
falla nel é o momento e a forma.
Jordi Pujol xa está fóra de
xogo, a pesar de que é innegábel a súa responsabilidade política tanto á fronte do executivo
catalán como de CiU. Nembargantes, a cara pública das últimas decisións do Govern é xa
desde hai tempo Artur Mas, pero Maragall segue a ignoralo. É

coma o irmán do medio na idade do pavo. Quere estar á altura
do máis vello pensando que o
mundo está aos seus pés. Ignora o pequeno, porque sería
aceptar a súa adolescencia, a de
Maragall en cuestións de política autonómica. Mentres, o pequeño, Artur Mas, pula, tira do
xersei do do medio, berra para
chamar a súa atención pero só
recibe indiferencia. Entrementres Artur Mas insiste en retar o líder socialista a un cara a
cara sobre política catalana,
Maragall só mira cara atrás e
repróchalle a Pujol que se vendeu Catalunya. O maior, Jordi,
sentíndose de volta de todo,
sóltalles improperios. ¡Inútiles!
O do medio sorrí con retranca,
pero se encrequena e cala. Como
pasa nas mellores familias.♦
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Sancións
para os países
que permitan
xulgar soldados
norteamericanos
O goberno de Bush cumprirá a
súa ameaza de castigar aqueles
estados que suscribiran o acordo multinacional para que os
soldados norteamericanos poidan ser perseguidos polo Tribunal Penal Internacional
(TPI). Arestora hai 50 estados
que deixarán de recibir axuda
militar dos EE UU.
Aqueles países que acepten o artigo 98 do TPI, que ordena perseguir os delitos cometidos por militares e funcionarios estadounidenses en
calquera parte do mundo, terán que contar con menos dólares no peto. Entre os afectados están grandes aliados do
Pentágono, incluída Colombia
ou próximos socios da OTAN,
como Bulgaria, Estonia, Lituania, Letonia, Eslovaquia e
Eslovenia.
Ademais de pagamentos
en axuda militar directa, os EE
UU conxelarán as subvencións en adestramento e educación para o combate, nun
valor de perto de 660.000 millóns de dólares. Esta decisión
podería ser o primeiro chanzo
nunha política de sancións que
atinxiría apoios á agricultura
ou á industria.
Actualmente, máis de 30
países decidiron retirar a orde de persecución contra as
tropas estadounidenses. Hai
que lembrar que incluso Bélxica se viu obrigada a retirar
unha lei contra os crimes
contra a humanidade que permitía o xulgamento de cidadáns norteamericanos, logo
das presións do secretario de
Defensa dos EE UU, Donald
Rumsfeld.♦

Os EE UU non consideran
necesario atacar Cuba
A.N.T.
Otto Reich, asesor de Bush en
temas cubanos, afirmou o pasado un de xullo en Madrid que a
táctica do seu país é debilitar ao
goberno de Cuba, pero que non
é precisa unha intervención militar. Reich, con antecedentes
de participación en varios golpes de Estado en Latinoamérica
e nun caso de corrupción en Nicaragua, participou nos actos
que sobre o réxime cubano organizou a fundación FAES do
Partido Popular.

O Goberno da Habana anunciou recentemente que, tras a
vitoria de Irak, os Estados Unidos reactivaran os seus proxectos de invadir a illa. O embaixador estadounidense en Santo
Domingo pediu, despois da toma de Bagdad, que o Séptimo
de Cabalería, fíxese un alto en
Venezuela e outro en Cuba antes de regresar a casa.
Reich afirmou sen embargo
que o réxime de Castro estaba
esgotado e que os Estados Unidos seguirán presionando con

todos os medios ao seu alcance. Preguntado por un xornalista se as medidas incluirán
accións militares, Otto Reich
respondeu: “Medidas militares, non. Pensamos que non
fan falta”.
O asesor de Bush, nacido en
Cuba, de pais austriacos e tradicionalmente asociado coa extrema dereita, afirmou tamén
que “o importante é evitar a sucesión de Castro na persona do
seu irmán Raul ou outro dirixente”.♦

Nunca Máis á morte dos refuxiados.

O eurodeputado do BNG, Camilo Nogueira, lidera unha campaña no Parlamento europeo de protesta contra as mortes de refuxiados e solicitantes de asilo
político por mor da debilidade das embarcacións marítimas. Nogueira despregou un cartaz co lema ‘Nunca
Máis’, en referencia aos “milleiros de mortos ao tentaren obter refuxio en Europa”, explicou o parlamentario.♦

Bruxelas
Nas conclusións extraídas sobre
a economía dos diversos países
europeos, algúns son louvados
como exemplo. Dinamarca é o
alumno avantaxado. Alí todo parece ir ben, finanzas, inflación…, se ben a presión fiscal é
lixeiramente superior á doutros
países. Suecia, Gran Bretaña ou
Irlanda, conseguen unha boa
cualificación tamén sen ter que
pasar a reválida de setembro.
Os malos alumnos son, pola
contra, Alemaña, que afoga no
déficit presupostario falta de crecemento e que debe facer algo
para reformar a súa economía se
quere seguir cumprindo cos sabios consellos de Bruxelas . Italia, cunha forte débeda pública,
á que se lle aconsella meter as tesoiras por todo os recunchos posibles. Francia, que derrapa consecutivamente dende hai tempo
nas medidas emprendidas para
recortar o gasto público, e España á que o consello de ministros
lle demandara un calendario de
reformas do sistema de pensións
insistentemente, sen que ningunha reforma estivese emprendi-

Diálogo social
Made in Spain
XOSÉ MANUEL FIGUEIRAS

Se o consello do ECOFIN –a reunión de Ministros de economía e finanzas da Unión Europea–,
lles deu unha boa tirada de orellas a Alemaña
ou a Francia durante os meses da presidencia
grega, non foi menos para o goberno español.
da... En suma, as críticas tamén
se aseveran ó respecto das taxas
de emprego feminino e o incremento das disparidades rexionais. Temas de máis que relevancia social, posto que lles afectan
ós principios constitucionais
consagrados na carta magna e teñen unha repercusión política
máis aló do visible.

Se analizamos o contexto socio-político europeo, veremos
que tan só no derradeiro mes de
xuño, unha avalancha de folgas
se desencadearon en diversos sectores tal que transporte ou educación. As manifestacións en Francia foron, como é habitual particularmente chamativas. Bélxica
seguiu o exemplo, e mesmo en

Italia houbo algún movemento.
Estas folgas, directamente ligadas coas propostas dos ministros de economía europeos, son o
froito deses recortes aquí e acolá
sempre dentro da órbita do cada
vez máis reducido estado do benestar, que busca de salvar os derradeiros vestixios.
Certo que, mirando as pirámides poboacionais dos estados
membros, non hai maneira de
pagar as pensións sen reformas,
e os ministros son conscientes
de que a política de inmigración
é a solución.
Pero nembargantes, é curioso
cando menos, a falta de movemento do goberno español, que
cun pouco de observación detallada ten a súa orixe nos desastres
de xestión gobernamental da fin
do ano 2002 e comezos do 2003,
con eleccións locais incluídas.
E claro, xa se sabe que en
período electoral, non é bo lexislar se non é para acaramelar
o electorado.
Xa nos podemos ir preparando para un novo exemplo de diálogo social Made in Spain.♦

Silencio,
que fundan
o G7
dos pobres
G. LUCA

O

s ministros de
relacións exteriores
do Brasil (Celso
Amorim), Suláfrica
(Cosamana Dlamini) e da India (Iasvant Snha) xuntáronse
a comezos de Xuño en Brasilia para fundaren o Grupo
dos Tres (G3)
As tres propostas do G3
son mellorar a cooperación trilateral, fomentar os
intercambios comerciais e unificar posicións nas instancias
internacionais. Reservar os
dous primeiros lugares da proposta para o mercado e a
última para o puro dereito moral dos países empobrecidos
para uniren forzas e ampararse
do imperio e asociados, a
penas disimula a importancia
política do G3. O xornalista
uruguaio Raúl Zibechi celébrao
coma o G7 dos pobres.
A iniciativa ten un aquel
coa que xuntara a vintenove
países recén liberados do colonialismo ou a piques de se
librar del en Bandung, no
mato xavanés, baixo a hospitalidade de Sukarno. Dos
acordos de Bandung (1955)
resultara en 1961 a Conferencia dos non Aliñados en Belgrado que arrancaba co mesma enerxía ca o G3 contra as
relacións desiguais, o que
daquela se inventara como
eufemismo do imperialismo.
¿Que se fixo dos compromisos de Xava e Belgrado,
apoiados por medio mundo?
Xava foi arrasada por un verdugo que pagaban a medias
Wall Street, a City de
Londres e a banca holandesa.
Mataron a 250.000 polo
delicto de seren comunistas,
nun tempo en que este
substantivo (hoxe o de terrorista) xustificaba todos os
verbos infamantes asociados
ao asasinato. Belgrado, a
cidade branca, foi bombardeada pola OTAN. Durante a
Guerra Fría pensábase que
para acabar cos non aliñados
ao Norte abondába coa política de división. Ben se viu
que sen bombas intelixentes
non podían con eles.
A boa nova que ven de
Brasilia anuncia que o G3
podería converterse en breve
no G5 coa inclusión de Rusia
e China. ¿Recibirán as conferencias deste medio mundo
as mesmas aperturas de telexornal ca o G7, coas
paiasadas de Berlusconi?
Se vale como mostra, a
fundación do G3 foi silenciada polos xornais, televisións e
radios que tan xenerosamente
subvencionamos polo seu público servizo. Se cadra é unha
maneira de bombarder ao G7
dos pobres dende o primeiro
día de vida. Que viva a liberdade de expresión dentro dun
orde.♦
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Políticos e xornalistas esixen que Francia e Alemaña asuman tamén baixas

O 42 por cento dos estadounidenses en desacordo
coa ocupación do Irak
CÉSAR LORENZO GIL
A paz é menos rendíbel que a guerra para George Bush. O 42 por cento dos estadounidenses quere que os soldados volvan á casa. A ‘palestinización’ do Irak está a crebar o apoio social á súa política exterior.
Logo de que a sociedade norteamericana apoiase maioritariamente o ataque ao Irak, as 70 baixas
das tropas anglonorteamericanas

des que o presidente George Bush
anunciou oficialmente o final das
hostilidades (o 1 de maio) parece
que están a crebar a unidade dos

estadounidenses ante a ocupación.
Nunha enquisa publicada o pasado 1 de xullo, o 42 por cento dos
preguntados afirmou sentirse moi
descontente coa ocupación do
Irak. Hai dous meses, esta cifra só
atinxía o 18 por cento.
Este dato sae á luz pública no
peor momento para Bush no pla-

no internacional. A rápida conquista de Bagdad e as promesas
de ocupación curta pasaron á historia. O territorio non é seguro en
ningún punto e miles de soldados
contrarios á ocupación seguen a
atacar as tropas británicas e estadounidenses en emboscadas e demais operacións guerrilleiras. Se

a cifra de baixas dos bandos atacantes foi menor de 100 antes da
toma da capital, desde entón alcanzou os 70 mortos, nun regueiro de caixóns de cinc convenientemente amplificado polos
informativos, que aproveitan as
luctuosas novidades da fronte para encher as súas grellas, escasas
de noticias por mor do verán.
Alén do constante clima de inseguridade, as tropas ocidentais
deben convivir cun claro rexeitamento por parte da maioría da poboación, que xa coñece a “liberación” que ofrecen os invasores. O
30 de xuño, máis de cincuenta iraquís foron detidos por protestaren
polo incendio dunha mesquita.
Espallar o dó

O novo presidente da UE Silvio Berlusconi chámalle nazi a un deputado ecoloxista alemán
no seu primeiro acto como presidente de quenda da UE, no Parlamento de Estrasburgo. Este parlamentario, xunto con outros membros do Grupo ALEOs Verdes mostraron cartaces nos que se podía ler, en varias linguas: ‘A lei é igual para todos’, en referencia á nova Lei de Inmunidade de altos cargos que impide que a xustiza italiana persiga os delitos do primeiro ministro. Na imaxe, a presidenta do grupo, Nelly Maes, nun intre da protesta.♦

Tómolle prestado a Teresa Barro o título do
seu último libro, Dentro e Fóra, recentemente publicado, para tratar de exemplificar de maneira sinxela e clara o espírito
que anima o que está chamado a ser un novo xeito de relacionarse entre Galicia e a
súa diáspora: os Foros Bilaterais. Co receptivo apoio da Consellería de Emigración, a pasada semana puxemos en marcha
o primeiro deles, que reúne a galegos relevantes de Venezuela e Galicia, asentados
en ámbitos profesionais semellantes.
Ben sabemos que é imposíbel pensar
Galicia sen pensar na emigración. Para un
amplo sector da sociedade galega falar da
emigración, pensar na emigración, supón
referirse a un pasado que hoxe debemos
xestionar dende o ámbito prioritario dos
servicios sociais, unha dimensión naturalmente irrenunciábel pero non única. Son
as secuelas deses lugares comúns que aínda identifican emigración con sangría,
con saudade e nostalxia, sen atreverse a
imaxinar espacios novos, nomeadamente
nun contexto internacional coma o actual
que permite unha maior mobilidade,
transformando a débeda en activo.
A emigración tivo no seu comezo, e
conservou por moito tempo, un compoñente de distancia física case insalvábel
entre o emigrante e a sociedade que deixaba ás súas costas. Esa rixidez contrasta,
sen embargo, coa estrutura de comunica-

Aquí fóra

Foros bilaterais
XULIO RÍOS
cións máis fluída no mundo de hoxe que racterísticas da nosa época, un tempo de
permite a configuración progresiva de re- intensificación das diásporas. E un país
lacións bilaterais e multilaterais, en rede e que conta cunha diáspora non a pode esa unha velocidade impensábel hai poucos tragar, como afirma Fernando Pérez-Baanos. A combinación de ambos factores, rreiro. Cómpre valorala e instrumentala
elemento humano e
cunha acción política
innovación tecnolóximeditada, persistente
s diásporas constitúen e de longo alcance,
ca, facilítanos a infraestrutura idónea para
para contribuír á interunha das realidades
alentar un salto cualinacionalización do
tativo na forma de
país de orixe.
sociais
de
fondo
que
abordar o mundo da
Volvendo ao tituemigración e o papel
lo de Teresa Barro,
están a mudar a
da diáspora galega no
¿pode un estar dentro
configuración da
posicionamento intersen deixar de estar
nacional de Galicia, sociedade internacional fóra? Sen dúbida. Os
na dinamización dos
Foros Bilaterais resnosos recursos de toponden a esa idea. O
contemporánea”
do tipo, na ampliación
bilateralismo e a recidos nosos mercados.
procidade, a eliminaAs diásporas consción da idea de culpatitúen unha das realibilidade, a determidades sociais de fondo que están a mudar nación de prioridades e a identificación
a configuración da sociedade internacional nítida de intereses (económicos e cultucontemporánea. Sen ser un fenómeno no- rais, primordialmente), permitirannos
vo, están pasando a constituír unha das ca- crear un contínuum social enriquecido

‘A

Lonxe de reformular o modelo de
ocupación no Irak, os EE UU
centran agora os seus obxectivos
en conseguir que outros países
alleos á coalición invasora asuman competencias na ‘pacificación’. Desde o Senado e a través de columnas de xornais, esíxese que franceses e alemáns envíen tropas. “Queremos que haxa
mortos de todas as nacionalidades, que os iraquís saiban que
non están a ser ocupados, senón
que é a Comunidade Internacional quen os liberou”, expresou
nun programa de televisión un
senador do Partido Demócrata.
Bush encargoulle a Condoleeza Rice, a súa asesora en Seguridade, conversas con Jacques
Chirac e Gerhard Schröder para
alcanzar acordos comerciais a
cambio de soldados. O pacto é
doado: se vostedes xustifican a
invasión, nosoutros permitimos
que compartan o petróleo.♦

polas achegas de Galicia e dos que están
fóra, dos que desexan seguir estando fóra, pero, naturalmente, en estreito contacto co máis dinámico da nosa sociedade. Trátase de integrar o de dentro e o de
fóra nunha realidade superior, desterritorializada, internacional e galega ao mesmo tempo, que permita recuperar as
enerxías dos galegos e galegas que non
residen en Galicia sen que iso implique
necesariamente o seu retorno físico á Terra.
Para quen crea no valor da diversidade e na importancia da creación cultural
descentralizada, a realidade creativa das
diásporas pode ser moi enriquecedora. O
mínimo respecto da nosa identidade non
debe supoñer impermeabilidade para asimilar outras, mesmo para contribuír a
elas de maneira significativa.
Galicia deberalle un favor á historia
sempre e cando sexamos quen de transformar esas bases potenciais en algo operativo no concreto, sen desaproveitar nin perder vantaxes, dinamizando a conciencia
colectiva das sociedades de dentro e de fóra, ese plus diaspórico que hoxe debe facer
posíbel a construción dun territorio común
nun mundo aberto de oportunidades.♦
XULIO RÍOS é director do Instituto Galego de
Análise e Documentación Internacional
(IGADI), www.igadi.org
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A feble economía pon en cuestión
que Ferrol poida manter un club profesional

MANUEL PAMPÍN

O Rácing, obrigado á reestruturación
total para a segunda B
CÉSAR LORENZO GIL
Tres anos conseguiu o Rácing
permanecer na segunda división, nun milagre anual do
que moita culpa tiña o adestrador Luís César Sampedro.
De cara á segunda b, os ferroláns terán que mudar toda a filosofía de fichaxes e obxectivos.
A carreira do Rácing de Ferrol
en segunda foi unha supervivencia na procura de aire ano tras
ano. Boqueando pola escaseza
de osíxeno económico, o tándem
que constituíron o presidente
Isidro Silveira e o técnico Luís
César logrou combinar aforro
franciscano e imaxinación planetaria para converter un equipo
destinado a volver á segunda b
no seu primeiro ano nunha referencia de certa clase baixa con
capacidade para ir chamar á porta dos poderosos. Non en van os
ferroláns estiveron varias veces
entre os primeiros da táboa e
surtiron con ex xogadores os
campos de segunda. Por exemplo, Delporte acaba de ascender
co Albacete a primeira, logo de
que o trouxese á liga española o
club verdibranco.
Mais esta puxa contra a lóxica acabou por vencer os ferroláns. Nesta súa última tempada na segunda, o paseo pola
corda frouxa tivo que facerse en
condicións moi complicadas. A
caza de futbolistas en oferta
non deu os esperados resultados. Veteranos como Toril,
Chispa Delgado ou Ramis foron ineficaces, entre lesións e

Luís César Sampedro non foi quen de resistir a dureza da Segunda División cun cadro de xogadores moi limitado.

inadaptación; os novos valores
demostráronse inexpertos e en
moitas ocasións pouco válidos
para o fútbol profesional.
Sen pezas, o Rácing entregouse á valentía de Ángel Cuéllar, que salvou moitos partidos
coa súa coraxe e esixiu agora poder xogar nun equipo asentado
na segunda. Non é de estrañar
que o Rácing vivise unha longa

crise na metade da tempada e
que só un esprint final de mérito
o tivese levitando por encima
das brasas do descenso.
Para o ano que vén, o Rácing
non poderá andar polo mundo
pescando ‘mariñeiros’ futbolistas. Talvez, Silveira e Luís César
aposten outravolta por recuperar
galegos desterrados das canteiras
dos grandes equipos. Quizais o

exemplo de traballo de base que
fai o Compostela lles valla de
exemplo para rescataren un contacto co fútbol modesto ferrolán
que ata agora estivo moi abandonado polos verdes. Se algo hai
bo nun descenso así é que agora
as présas xa non chegan na subsistencia, senón na ilusión de facer un proxecto que volva facer
soñar á Malata.♦

D

ebe ser verdade que o
presidente do Real
Madrid é máis
importante ca un Ministro.
Alomenos ten moitísima
máis repercusión.
O que está pasando con
Beckham desde o anuncio
da súa fichaxe (e mesmo
desde os primeiros rumores)
é unha mostra da absoluta
desproporción que existe
nos medios de
comunicación no tratamento
dos asuntos.
Desde interromper a
programación dunha canle
de televisión para ofrecer
roldas de prensa sobre o
traspaso do inglés ata
primeiras planas en xornais
de información xeral,
pasando por seriais por
capítulos nos que se fala ata
das larpeiradas que lle
gustaban a Beckham cando
era cativo... é incríbel...
mesmo se publican todos os
detalles privados da súa
muller, desde o seu
patrimonio en xoias ata a
cantidade de bolsos que ten.
É a gran feira das
vanidades. Aquí só teñen
cabida o luxo e a ostentación.
Neses mesmos días, o
Compostela facía algo
grande: salvar a categoría
aínda sen cobrar os
xogadores durante moitos
meses. O ordense Iván Raña
segue sumando triunfos
internacionais en triatlón, e
os nosos piragüistas
continúan dando exemplo
polo mundo adiante.
¿Por que tanta
discriminación? ¿Por que os
medios informativos, en
especial a televisión, seguen
privilexiando aos que xa son
grandes privilexiados? Hai
que falar dos que o merecen
por méritos e valía. Deses
deportistas anónimos, que
non son coñecidos do gran
público, pero que están ahí a
base de traballo e
constancia; claro que debe
falarse de Beckham, pero na
xusta medida.
A presentación do inglés
xa foi de verdadeiro circo. E
logo toda isa descripción da
casa onde van vivir, os
coches Ferrari que vai
conducir, os millóns que vai
cobrar é un insulto para o
socio que paga
relixiosamente e ten moitos
apuros para que lle saian as
contas a final de mes.
Como diría aqueloutro:
¡sentidiño! Unha cousa é dar
a información sobre un feito
importante, e outra ben
distinta desmedila; e tamén é
triste ver como outros logros
deportivos pasan
completamente
desapercibidos,
especialmente nos medios
públicos, que teñen a obriga
de resaltalos.
Pois nada, a seguir
aturando “culebróns” de
verán como o de Beckham.
Paciencia franciscana e a
agardar tempos mellores, que
virán seguro. Tranquilos.♦

Moldes no CGAC
Premio para
Helena Almeida
A artista portuguesa Helena Almeida (Lisboa, 1934) recibiu o máximo premio do festival PhotoEspaña na súa última edición. O
xurado valorou da fotógrafa a súa capacidade de traspasar as fronteiras e os xéneros das
artes. Almeida partiu da pintura para nos
anos oitenta pasar a fotografar o seu propio
corpo seguindo o lema: “A miña obra é o
meu corpo e o meu corpo a miña obra”. A
obra de Helena Almeida puido verse no
CGAC no ano 2000. O pasado ano o galardón recaiu na americana Nam Goldin.♦

Xosé Ramón Barreiro.

A Academia
decide o día 12
O día 12 de xullo ás 11 horas da mañá reunirase o plenario da Academia cunha intensa orde do día na que destacan especialmente dous puntos. Os académicos,
como manda o regulamento da institución, decidirán nesta primeira sesión despois do Día das Letras Galegas a quen se
dedicará a celebración do próximo ano.
Pero os numerarios da institución presidida por Barreiro terán que votar tamén o
texto final da chamada normativa da
concordia que elaborou finalmente unha
comisión nomeada pola propia Academia.♦
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Derradeiro adeus
a Tobío
O venres día 4 van ter lugar varios actos
de homenaxe e despedida a Lois Tobío
no seu Viveiro natal. A comitiva sairá da
Praza Maior ás 18 horas, para inaugurar
ás 18,10 unha placa conmemorativa na
Fonte da Area. Ás 19 esparexeranse as
cinzas de Lois Tobío na ría de Viveiro e
posteriormente inaugurarase unha exposición sobre a súa vida e obra nos locais
da Caixa Galicia e haberá unha mesa redonda con diversas persoas relacionadas
co diplomático e político nacionalista
falecido hai poucos meses en Madrid.♦

intura e música no comezo do
verán. Antolóxica do pontevedrés Moldes no CGAC, mentres Caetano Veloso inaugurou
o día 2 en Vigo as ilustres visitas brasileiras deste verán. O próximo mércores
será Carlinhos Browm, da nova xeración de músicos baianos, o que poña a
andar todos os múltiples ritmos que manexa no concerto da Coruña. Tempo de
música este mes de xullo e folk comeza

P

a estar presente en numerosos festivais e
tamén no programa de CaixaGalicia As
nosas músicas que leva de xira a Berrogüetto, Luar na Lubre, Saraibas, Susana
Seivane e Budiño. Para os que prefiran
a música clásica, a cita está no V Festival Internacional de Música de Galicia
que se celebra ata o día 18 cun atractivo programa que inclúe o concerto dirixido por Barenboim que destinará os
cartos recadados ás vítimas do Prestige.♦
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Portugal chega ás nosas librerías
Unha distribuidora galega ofrece as principais novidades
nunha lingua utilizada por douscentos millóns de persoas
C. VIDAL
Unha empresa galega é a que trae ás nosas librarías os títulos publicados en Porto ou Lisboa. Están ao tanto das novidades, pescudan nos fondos máis interesantes e convértense
na ponte que achega á producción editorial lusa aos lectores
galegos. Livros portugueses preséntase como unha distribuidora “normal” pero a ninguén se lle escapa que a comunicación literaria entre Galiza e Portugal segue a ser “excepcional”.
A teima de Emilio Lebón, o propietario de Livros Portugueses, é
demostrar a “normalidade” da
súa empresa. Leva xa anos dedicándose a distribuír os libros
portugueses nas librarías galegas
e para iso visita editoriais, coñece os seus fondos e atende ás novidades que se publican por baixo do Miño. “Temos unha cultura común e a proximidade ten
que alentar o noso coñecemento
mutuo. A distribuidora mantén
unha relación comercial normal
coas editoras e tamén cos libreiros porque sabemos as necesidades e facemos a requisición de
compra en función delas” explica Emilio Lebón na súa libraría
A Palabra Perduda onde, ademais dun amplo fondo de libros
portugueses véndense outros
productos culturais como películas ou compactos.
A través de Libros Portugueses chegan ás librarías das cidades e de moitas vilas os principais volumes de selos editoriais
lusos. Os máis demandados son,
a dicir de Lebón, os clásicos literarios, Eça de Queiros ou Pessoa pero tamén algunhas novidades, en especial os libros de
José Saramago, Lobo Antunes
ou o brasileiro Paulo Coelho. “O
Nobel de Saramago supuxo un
grande tirón para a literatura
portuguesa. As vendas dos seus
libros non teñen comparanza
con ningún outro autor e cada
novo título ten clientes á espera
asegurados” afirma Lebón.
A axuda de Saramago
¿Ten a literatura portuguesa en
Galiza un lector normal? “Cada
vez hai máis persoas que se
achegan á lectura directamente á
lectura de obras portuguesas e
tamén niso axudou moito a figura de Saramago pero existe tamén un lector especializado que
son os alumnos da Escola de
Idiomas ou da Universidade,
non se pode dicir que sexa unha
procura universal”. A última novela do Nóbel portugués, O Homem Duplicado chegou ás librarías das cidades e vilas galegas
en canto a Editorial Caminho a
sacou do prelo. Tiña á espera xa
numerosos lectores que querían
lela na súa lingua orixinal e a un
prezo similar ao que se mercaba
en Portugal . “O feito de que nas
librarías exista renovación de títulos aumenta o interese e crea
novos lectores e iso vese nos resultados. Neste momento podemos dicir que estamos ao día no

que se publica, que os lectores
galegos reciben as novidades
máis destacábeis en canto saen
das editoras portuguesas” defende o distribuidor mentres tira
dun catálogo de libros recén publicados nos que, entre outras
cousas, sorprende a abundancia
de autores dos países africanos e
de Brasil. Afirman en Livros
Portugueses que a tal altura manexan xa o catálogo completo de
obras publicadas en Portugal e
son varios os establecementos
que teñen un fondo amplo de publicacións e un servicio completo de novidades, entre elas cita
especialmente a libraría Torga de
Ourense, Andel de Vigo ou Couceiro de Coruña ou Santiago.
“A información non é fluída
e falta moito por facer neste ámbito. Por exemplo, aquí non se

A. PANARO

reseñan os libros dos autores portugueses cando calquera feche do
mundo cultural significa un empobrecemento que non ten xustificación” sinala Lebón para
quen, sen embargo, “existe un in-

terese crecente pola literatura
portuguesa e mesmo por esa posibilidade de abrirnos a un mudo
de máis de 200 millóns de habitantes”. Con esa vontade de situar a súa empresa no ámbito da

“normalidade comercial”, Emilio
Lebón asegura que durante un
tempo o proxecto foi “unha aposta pero agora está xa instalado no
mercado aínda que continúe a ter
vocación de servicio cultural”.♦

Catálogo de novidades
que non sempre veñen de Portugal
GERMANO ALMEIDA.
Cabo Verde. Viagem pela His
toria das Ilhas.
Editorial Caminho.

Os lectores están a premiar aos
escritores africanos en lingua
portuguesa e, entre eles, o caboverdiano Germano Almeida
(Boavista, 1945) é un dos máis
destacados. Autor de obras como O testamento do Senhor Napumoceno da Silva Araújo –levada ao cine- O meu poeta, A ilha Fantástica, A familia Trago
ou As memorias de Um Espírito, o narrador ofrécenos no seu
último libro un percorrido pola
historia das illas de Cabo Verde
para o que tirou material de outros moitos escritos pero que
mostra sen o rigor da investigación pero coa maxia da súa literatura. O libro inclúe fotografías de José A. Salvador.♦
JOSÉ SARAMAGO.
O Homem Duplicado.
Editorial Caminho.

Oitenta mil exemplares tiráronse
en Portugal da primeira edición
da última novela do seu premio
Nobel, José Saramago. O Homem Duplicado chegou ás librarías a fins do pasado ano e en
abril coñecía a súa segunda edición na editorial que publica toda
a obra do escritor. A historia do

profesor de ensino secundario
Tertuliano Máximo Afonso foi
esperada por milleiros de lectores que agardan cada novo libro
do autor do Memorial do convento e converteuse tamén na
Galiza nun dos libros máis vendidos da literatura portuguesa.♦
LÍDIA JORGE.
O Vento Assobiando nas Grúas.
Dom Quixote.

A última novela da escritora Lídia Jorge está a ser un dos libros
máis vendidos nas recentes feiras portuguesas. Avalado co Premio de Romance e Novela da
Associação Portuguesa de Escritores do 2003, a escritora retorna
na novela a Valmares, o universo literario onde xa ambientou O
Vale da Paixão para desenvolver
o encontro de dous mundos en
diferentes tempos. Lídia Jorge é
unha das máis destacadas escritoras portuguesas que se deu a
coñecer en 1980 coa publicación
de O Dia dos Prodigios.♦
JOSÉ LUANDINO VIEIRA.
Nosso Musseque.
Editorial Caminho.

Entre decembro de 1961 e abril
de 1962 o escritor angolano José
Luandino Vieira escribiu Nosso
Musseque. O espacio da escrita
non era outro que a prisión da

PIDE en Luanda onde entón estaba recluído o autor. O libro publícase agora, máis de corenta
anos despois de ser escrito e preséntase como unha das mellores
obras de Luandino Vieira.♦
PAULO COELHO.
Onze Minutos.
Pergaminho.

Non faltan críticos e detractores para o escritor brasileiro
máis lido pero o certo é que cada novo libro seu é un seguro
éxito de vendas. O último acaba de publicarse en Portugal e
conta a historia de María, unha
muller brasileira que traballa
de prostituta na Suíza.♦
CAETANO VELOSO.
Letra Só.
Quasi Edições.

Antes de chegar a Vigo para o
seu concerto no parque de Castrelos, o músico brasileiro Caetano Veloso presentaba en Porto o
seu libro Letra Só, no que se recompilan arredor de douscentos
poemas que deron lugar a algunhas das súas cancións, interpretadas por el mesmo ou por outros
músicos. “O Leãozinho” ou “Esse Cara” son algúns dos poemas
de Caetano que forman parte do
conxunto que reuniu o poeta e
profesor da Universidade de Río

de Janeiro Eucanãa Ferraz. O público rebordou as presentacións
do libro en Lisboa e Porto no que
se presenta como un seguro éxito editorial. O mesmo selo presenta tamén o libro Algumas Letras da tamén cantante brasileira
Adriana Calcanhotto.♦
PAULO LINS.
Cidade de Deus.
Editorial Caminho.

Despois do éxito da película de
Fernando Meirelles os editores
e lectores repararon con máis
atención na novela de Paulo
Lins. O mundo da favela é o
protagonista nesta novela na
que todo o que se conta é real.♦
LUÍS CARDOSO.
A Última Morte do Coronel
Santiago.
Dom Quixote.

Os editores non dubidan en
presentar a Luís Cardoso cunha
banda na que se define como o
autor timorense máis traducido.
O autor de Crónica de uma
Travessia e de Olhos de Coruja, Olhos de Gato Bravo ten
agora unha nova novela no
mundo editorial portugués que
recolle un relato que atravesa
tamén a historia do seu país e
no que aparecen varias referencias a Compostela.♦
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A noite
de Patti
PILAR PALLARÉS

E

n Barcelona, Patti Smith
descubriu que a sua canzón People has the
power é aquí a sintonia dun
anúncio de Telefónica.
Surprendeu-se, porque di que
agora mesmo é imposível dar
cos seus livros ou discos nos
USA ou máis ben é persoa
‘non grata’ para o Poder, moito máis pola sua oposizón á
invasón e toma de Iraq.
Ela foi sen dúvida a estrela
do festival que clausurou o 14
de Maio deste ano o Festival de
Poesia de Barcelona. Á par
dela, no Palau de la Música,
Dionisio Cañas, Werewere
Liking, Joan Margarit, Josep Palau i Fabre, Jordi Virallonga,
Eduard Escoffet, Josep Pedrals
e dous compañeiros de xerazón:
o poeta performer John Giorno,
actor en fitas de Andy Warhol e
membro da sua factoria e o poeta beatnik Amiri Baraka, ao que
case todos coñecen como LeRoi
Jones, fundador do Black Arts
Repertory Theatre de Harlem e
dos ‘Panteras Negras’.
Eu asistín ao festival e á para min inesperada actuazón de
Patti Smith –un galano da estadia en Barcelona– entre fascinada e enfadada, con emozóns encontradas e certo desacougo.
Enfadada con Patti Smith
porque a sua música serve agora
para vender mercadorias e
porque ela mesma, cos seus colegas de anos e rebeldias, era
sen o querer un produto de consumo, requintado, iso si, para
gourmets que talvez non entendian as suas palavras recitadas
–que formosa voz!– mais que
rebordavan da autosatisfaczón:
rebeldia, malditismo, un pouco
de cosmopolitismo e un moito
de frivolidade. Malditismo
lizgairo e contemplativo convenientemente subvencionado polas instituizóns. Todos encantados coas lanterniñas tan xeitosas
coas que seguiamos a traduzón
dos poemas e canzóns e coa simulazón dunha tronada na
fachada principal, con lóstregos
de mentira e água de verdade
dunha choiva tamén de mentira.
Seguramente Werewere Liking,
de Costa do Marfin, que recitou
e cantou na língua basa do seu
Camerun natal poemas panafricanistas, pensava no escandalosamente doado que é para os
occidentais malgastar o que para a maioria de seres humanos é
cuestión de vida ou morte.
E porén Patti foi, na sua
atitude e nas suas declarazóns
á prensa, lúcida, coerente coas ideas de toda a sua vida,
sábia. Vítima ela e todos –vítima eu, por iso o desacougo
e a insatisfaczón– da
voracidade capitalista que
converte todo en obxecto de
consumo. Pero hai faíscas na
treva: os seus discos non se
encontran nos USA, se a sua
voz xa non se escoita, será
porque non os deron
deglutido e tornado
inofensivos por inteiro. Hai
músicas que nunca poderán
ser só sintonia.♦

Queipo, Navaza e Caride
inauguran unha editorial portuguesa
Deriva publicará a nova narrativa galega
C. VIDAL
Tres escritores galegos compoñen a primeira oferta da nova editorial portuguesa Deriva. Obras de Xavier Queipo, Gonzalo Navaza e
Ramón Caride son as escollidas para abrir dúas das coleccións que
bota a andar a editora de Porto dirixida por Antonio Luís Catarino.
O editor manifesta a vontade de mirar para o norte á hora de elaborar o seu catálogo e entre os próximos libros baralla a publicación
de títulos de Suso de Toro, Antón Lopo e Xosé Fernández Ferreiro.
Bebendo o mar de Xavier Queipo e Erros e Tánatos de Gonzalo Navaza inauguran a colección
de narrativa da editorial Deriva.
A serie dedicada á literatura xuvenil ábrese con Perigo vegetal
de Ramón Caride con ilustracións de Miguelanxo Prado pero
tamén a liña dirixida aos máis
cativos ten a súa estrea con dous
títulos galegos, ¡Como está o galiñeiro! de Marta Álvarez e O
elefante que non era elefante de
Marta Rivera. A editorial foi presentada en Porto o pasado día 27
de xuño e, ademais de Xavier
Queipo e Gonzalo Navaza, estiveron presentes no acto o editor
Manuel Bragado e o escritor José Viale Moutinho, autor tamén
do prefacio do libro de Navaza.
Á fronte de Deriva está Antonio Luís Catarino, un editor que
defende a liña seguida na escolla
de títulos porque, ao seu ver, “a
literatura galega está a dar moitas
sorpresas e en Portugal é completamente descoñecida, non hai un
intercambio profundo. Galiza coñece moito o que se está a escribir en Portugal pero esa relación
non é recíproca”. Anuncia Catarino que Deriva ten vontade de

continuar na liña encetada nestes
primeiros volumes e, de saída,
mostra interese na próxima publicación de títulos de Suso de
Toro, Xosé Fernández Ferreiro e
Antón Lopo. “Mesmo que desenvolvamos outras derivas literarias e xeográficas seguiremos a
ter unha especial atención coa escrita galega” afirma o editor que
fitará tamén nas escritas de Bretaña ou Irlanda.
Confirma Antonio Luís Catarino o grande descoñecemento
que en Portugal existe de cara á
nova literatura galega. “É difícil
entender por que estamos de tan
costas voltadas, non existe unha
explicación plausíbel ou, polo
menos, non hai ningunha razón
literaria aínda que si poda que
existan causas políticas. Espero
que iniciativas como a nosa axuden a mudar a situación” afirma.
Un dos libros escollidos para esta presentación da narrativa contemporánea galega é Papaventos de Xavier Queipo, publicado
en portugués como Bebendo o
mar. O libro ten como protagonista o traductor ao inglés do
Ensaio sobre a cegueira de José
Saramago.♦

Rosa Aneiros
en Dom
Quíxote

Xavier Queipo, Gonzalo Navaza e Ramón Caride.

A novela Resistencia de Rosa
Aneiros traducirase ao portugués e será a editorial Dom
Quíxote a que se encargue da
súa publicación. A última novela de Aneiros está dedicada aos
presos políticos que se opuxeron á dictadura de Salazar e,
moi especialmente, a Álvaro
Cunhal e os seus protagonistas
viven de maneira intensa os
acontecementos da historia recente de Portugal ata a chegada
da Revolución do 25 de abril.
A publicación da novela de
Rosa Aneiros enmárcase no
acordo editorial que mantén o
selo portugués Dom Quíxote
coa editorial Xerais polo que
foron publicadas xa en portugués distintas obras de Manuel
Rivas, Suso de Toro, Marilar
Aleixandre, Miguel Vázquez
Freire ou Agustín Fernández
Paz. “En primeira instancia a literatura galega parécelles exótica pero logo quedan abraiados
pola súa calidade” apunta o editor Manuel Bragado que estivo
presente en Porto na presentación de Deriva.♦
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Prisións
neoliberais
As prisións da miseria, de
Loïc Wacquant, agora editado
por Laiovento, afonda no
cambio social da percepción
da punición do delito en Europa. O profesor de Socioloxía en
Berkeley
reflexiona
sobre o
medo ao
crime e a
reacción
neoliberal á
inseguridade. O endurecemento
das
condenas
responde, segundo as teses do
autor, a unha conduta de control institucional sobre as
minorías raciais e os marxinados. O cárcere convértese ademais nun negocio moi
rendíbel.♦

O cruceiro no centro da sociedade

Renacemento
portugués

Clodio González publica unha
monografía nos Cadernos do Museo do Pobo Galego

A Biblioteca-Arquivo Teatral
Francisco Pillado Mayor, do
Departamento de Galego-Portugués da Universidade da
Coruña edita Festa,
teatralidade e escrita.
Esboços teatrais no
Cancioneiro Geral de Garcia
de Resende, de Maria Isabel
Morán Cabanas. É
este un estudo sobre
un dos
autores
máis destacados do
Renacemento portugués,
naqueles
anos nos que
a Corte de
Lisboa era
centro de prosperidade, mercé
á colonización de prazas
comerciais en Asia e África.♦

Título: Os cruceiros.
Autor: Clodio González Pérez.
Edita: Cadernos Museo do Pobo Galego 12.

Se os cruceiros son hoxe actualidade non o son polo seu inmenso valor cultural, senón pola súa destrución, pola súa desaparición –cando temos leis
que os protexen– e pola aparente apatía coa que a administración asiste a este proceso aniquilador dun dos elementos claves na identificación do sistema
cultural que nos define e diferencia.
Os cruceiros non son exclusivos de Galiza, mais a súa
abundancia no noso país fixo
que formasen parte desta vella
paisaxe cultural: son parte da
nosa paisaxe simbólica e identitaria. Esta abundancia fixo que
os convertéramos en elementos
xenuinos e propios da nosa cul-

tura, nun signo distintivo, nun
icono identitario. Porque un cruceiro é moito máis que unha
cruz sobre un varal –agora tamén abundan a modalidade de
varais sen cruz; un cruceiro é soporte de intensas relacións sociais que se foron urdindo ao seu
arredor e vincula territorio e sociedade, axudando a socializar
un espacio. Polo tanto o cruceiro non é só un momumento isolado, ten un significado cultural,
é un documento da nosa memoria social e está apegado a un espacio concreto, daí que o cambio de lugar a que algúns son
agora sometidos leva consigo a
perda da razón de estar aí, significa aillalo da realidade que o levou a erguer, arrincalos dunha
páxina escrita para colocalos
noutra en branco.
Desde a clásica e pioneira
obra de Castelao foron apare-

cendo outros traballos que
afondaron neste tema, tamén
foron aparecendo as catalogacións necesarias para a sinalización e Un cruceiro
identificación é soporte
destes bens de intensas
culturais. O relacións
inventario é a sociais que
f e r r a m e n t a se foron
precisa para urdindo ao
nomear
os
elementos que seu arredor
constituen o e vincula
noso patrimo- territorio e
nio cultural. sociedade.
Pero tamén
son precisas
as teses e,
agora, chéganos unha, pequena e axeitada,
da autoría de Clodio González
Pérez.
Esta pequena monografía

dinos o que é unha cruz e un
cruceiro, fálanos da súa nomenclatura, da súa orixe no mundo
gótico ata a súa apoteose histórica, dos seus protagonistas, da
súa iconografía segundo as tendencias devocionais, das prácticas rituais ao seu arredor, dos
seus facedores e dos comitentes. En definitiva: un breve e
necesario repaso para apreciar
mellor estes obxectos portadores de significado cultural.
Libriños deste estilo axudan a manter a idea de que o
patrimonio ten que ser vivido e
feito de seu pola sociedade que
o ergueu. O texto vai acompañado de fotografías e debuxos,
os máis deles da autoría de Xoán Ramón Marín, outro desinteresado colaborador do Museo
do Pobo.♦
MANUEL VILAR

Tabela das letras

Galegos en
Las Alpujarras granadinas
FERNANDO CABEZA QUILES
A crónica da nosa
primeira emigración
dirixida; o éxodo
dramático que tiveron
que facer milleiros
de galegos para
repoboar Las
Alpujarras.

FICCIÓN

NON FICCIÓN

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

1. NUNCA MÁIS.
A VOZ DA CIDADANÍA.
Xavier Paz-Alba Vázquez (Dir.).
Difusora.

2. O LIBRO DA EGOÍSTA.
Yolanda Castaño.
Galaxia.
3. MENINO MORREU.
Luís García Mañá.
Xerais.
4. RELATOS MARIÑEIROS.
Xosé Neira Vilas.
Xerais.
5. POLOS FILLOS DOS FILLOS.
Xosé Manuel Sarille.
Candeia.

2. AS MARÉS NEGRAS.
Adela Leiro (Coord.).
A Nosa Terra.
3. NUNCA MÁIS.
GALIZA Á INTEMPERIE.
Suso de Toro.
Xerais.
4. O PACTO GALEGO NA
CONSTRUCCIÓN DE ESPAÑA.
Manuel Veiga.
A Nosa Terra.
5. PRESTIGE. A CATÁSTROFE
QUE ESPERTOU A GALIZA.
VV AA.
Candeia.

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

Muller e ciencia
Carme Adán publica
Feminismo e coñecemento.
Da experiencia das mulleres
ao cíborg. Trátase dun
volume que estuda e repasa
as teorías que relacionan a
maneira
de se
achegar
desde o
punto de
vista da
muller ao
coñecemento científico
e tecnolóxico. Desde
unha
perspectiva feminista, a autora relaciona a epistemoloxía
da investigación da ciencia
coas compoñentes políticas
que marcan o comportamento
feminino. Adán percorre os
principais achegamentos dos
últimos anos de estudosas da
denominada ‘epistemoloxía
feminina’. Edita Espiral
Maior.♦
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Os predicadores do mercado
Vertida ao galego unha das máis
interesantes investigacións sobre o neoliberalismo inglés

O éxito
político
desta teoría
non oculta
que
unha boa
parte da
poboación
británica
sobrevive
agora con
dificultades.

A exprimeira ministro británica Margaret Thatcher aplicou o neoliberalismo nun partido conservador que antes foi keinesiano.
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Encrucillada
Nº 133. Maio-xuño 03. Prezo 4 euros.
Dirixe: Andrés Torres Queiruga.

O lobishome de Allariz ao cine
A película, baseada na novela de Conde, ródase en xullo
A.N.T.
A produtora Filmax, do galego
Xulio Fernández, a través de
Fantastic Factory comezará a
rodar en Galiza a fins do mes
de xullo a película Romasanta, baseada na novela de Alfredo Conde que recrea a historia do home lobo de Allariz.
A película Romasanta terá como base a obra de Alfredo
Conde e Paco Plaza será o seu
director. Producida por Xulio
Fernández, a nova cinta fantástica de Filmax terá como guionistas a Elena Serra e Alberto
Marini. Con toda posibilidade,
como aconteceu con Terra de
Fogo de Miguel Littín, boa
parte da rodaxe realizarase no
concello da Fonsagrada, de onde é natural Xulio Fernández.
A nova película narrará a historia de Manuel Blanco Romasanta, coñecido como o homelobo de Allariz. Acusado de doce
asasinatos, Romasanta foi xulga-

O escritor Alfredo
Conde visto por
Calros Silvar.

do en 1852 e na súa defensa asegurou que respondía a un instinto fatal que o conducía ao crime
ao se converter en lobo. Roma-

santa era un vendedor ambulante
de aspecto tranquilo e a súa é unha das historias que máis terror
produciu na comarca, onde é co-

ñecido como “o home do unto”.
Alfredo Conde, escritor nacido
en Allariz, interesouse literariamente por esta figura e contribuíu a que agora fose levada ao
cine. A súa novela titulada Romasanta. Memoria incerta do
home-lobo sairá publicada en
galego de cara a fin de ano e polo mesmo tempo aparecerá en
italiano, español, ruso e inglés.
A historia de Antón Romasanta xa despertou interés literario e cinematográfico noutras
ocasións. O fiscal do caso publicara o voluminoso sumario
do caso de Romasanta, a finais
do século XIX. Vicente Risco
interesouse polo tema e fixo un
traballo sobre o lobishome e
posteriormente Carlos Martínez Barbeito recreou a historia
na súa novela O bosque de Ancines, que ten edición galega
(Laiovento), obra sobre a cal
elaborou unha versión cinematográfica Pedro Olea, titulada
“El bosque del lobo”.♦

Unha exposición mostra a relación de Valente cos artistas
A.N.T.
Das obras, libros e obxectos que
mostra a exposición A palabra e
a súa sombra aberta na Igrexa da
Universidade de Santiago e o
Pazo de Fonseca pódese concluír
a estreita relación que o poeta José Ángel Valente mantivo coas
artes plásticas. Obras orixinais
dos principais artistas contemporáneos do poeta, libros manuscritos ilustrados, obra gráfica ou
fotografías dan conta desa intensa relación nunha exposición
que estará aberta en Compostela
ata o día 31 de agosto.
“Toda creación parte dunha
mesma materia e cada arte ten os
seus instrumentos particulares
para expresala” defendía o poeta
ourensán José Ángel Valente e a

exposición A palabra e a súa
sombra confirma a veracidade
do seu pensamento. Producida
pola Cátedra José Angel Valente
da Universidade de Santiago e
pola Consellería de Cultura –que
aportou máis de 76.800 euros ao
proxecto–, a exposición mostra
obra orixinal dun amplo número
de artistas co que o poeta mantivo relación ademais dun amplo
número de obras que poñen á
vista o estreito vencello que
mantiña coas artes plásticas.
Obras de Federic Amat, José
Manuel Broto, Berta Cáccamo,
Eduardo Chillida, Antón Lamazares, Leopoldo Nóvoa, Jorge
Oteiza, Antonio Saura, José María Sicilia ou Antoni Tapies compoñen o catálogo desta exposi-

ción que ten na Igrexa da Universidade o marco para a mostra
da obra orixinal destes artistas
que comparten o universo creativo do poeta. Nomes como os de
Manuel Vilariño, García Rodero
ou Manuel Falces mostran tamén o achegamento do escritor á
imaxe fotográfica.
Como punto de partida, a comisaria da mostra Rocío San
Claudio situou o poema Escritura sobre Cos que Valente escribiu nunha galería de París diante
dunha obra do seu amigo Tapies
de igual título. A partir de aí
ábrese todo un mundo de encontros que Valente coidou durante
toda a súa vida e que deron, entre outras, obras como El péndulo inmóbil (1962) con poemas

seus e gravados de Tapies ou
Cantigas de Alén (1996) onde
xunto ás súas composicións se
sitúan as augafortes de Chillida.
No Pazo de Fonseca é onde se
aprecia en maior medida esta camaradaxe, na colección de libros
nos que as capas ou as ilustración teñen sinatura recoñecida e
é precisamente algunha dos artistas amigos do poeta. Os libros
que forman parte da exposición
proceden do fondo legado polo
poeta á Universidade de Santiago. Manuscritos, libros e unha
colección de fotografías onde se
ve a Valente retratado con escritores, pintores ou escultores forman parte desta exposición de
talante literario pero de indiscutíbel calidade plástica.♦

Andrés Torres Queiruga analiza
a imaxe de Deus na nova situación cultural. Xosé Chao Rego
dá conta dos vínculos
existentes nas tres relixións
“derivadas de Abraham”:
cristianismo, xudaísmo e
islamismo. Xosé María Pin estuda a linguaxe
que se
transmite
nas
badaladas
das
campás.
Ramón Regueira
informa das
conclusións
da XX
Semana Galega de Filosofía. Xosé Luís Barreiro fai
unha crónica das últimas
eleccións locais. Inclúense ilustracións de Soledad Pite.♦

Compostelán
Nº 129. Xuño 03.
Dirixe: Pilar Comesaña.
Edita: Finisterre.

Inclúese unha reportaxe sobre
os barrios periféricos onde moran moitos santiagueses. O Milladoiro, Bertamiráns, Sigüeiro
e Lamas de Laraño cobran protagonismo. Hai entrevistas con
Marisol Camba, Rafael Romero e Paulo Escribano. A contraportada está adicada á parella
teatral formada por
Marta
Pazos e
Borja
Fernández,
da Compañía Belmondo.
Ademais,
unha sorpresa. ¿Quen é
esa fermosa
muller que se abraia na portada
deste número? Unha pista, ultimamente pinta moito cun lapis
de carpinteiro.♦

As salas alternativas
suspenden o circuito de teatro e danza

Escaramuza

P.B.
O insuficiente apoio do Ministerio de Educación e Cultura
fai perigar a celebración no
2003 do segundo circuito de
danza e teatro contemporáneo
que organiza a nivel estatal a
Rede de Teatros Alternativos.
Así o anunciaron os responsábeis das vinteoito salas -entre
elas a NASA e a Galán- ao remate do Congreso que celebraron en Santiago os días 29 e 30
de xuño e 1 de xullo, no marco
do Festival Internacional de
Danza En Pé de Pedra.
A suspensión do Circuito,
que o pasado ano tivo 280.000
espectadores, foi o punto estrela
da orde do día do IX Congreso
Estatal de Salas Alternativas que
reuniu en Santiago a unha treintena de directores e directoras de

Cándido Pazó fai unha metáfora da atitude pública dos cómicos co seu relato Do postureo
ao boureo. Comba Campoy reúne a Susana Dans, Roberto
Cordovani,
Manuel
Manquiña
e Luísa
Martínez
nun debate
sobre a postura dos actores na actualidade.
Nazaret López entrevista a Manuel
Guede. Santi Prego conta as súas experiencias rodando no Perú con Pancho Lombardi.
Manuel Vieites reflexiona sobre
o cainismo da escena galega.♦

teatros de todo o Estado. Dos
360.000 euros solicitados polas
salas para a celebración do Circuito, o Ministerio de Educación
e Cultura aprobou concederlles
só 20.000 euros unha cantidade
que segundo explica o presidente da Coordenadora, Miguel Escudia, fai inviábel o proxecto.
Por esta razón as salas alternativas decidiron enviarlle
unha carta á Secretaría de Estado de Cultura na que expresan
a “profunda preocupación e indignación” que lles supón a redución das axudas en máis dun
50% en relación ao ano anterior no que se lles concederon
48.000 euros. De celebrarse, o
programa para o 2003 incluiría
a participación de 155 compañías internacionais, máis do
dobre que o pasado ano, con

180 espectáculos que se celebrarían entre setembro e decembro en 28 teatros e salas alternativas de todo o Estado.
Escudia explica que ante a
falta de sensibilidade do Goberno a Rede tomou a decisión
de rexeitar o importe da subvención para este ano como un
“acto de dignidade e de denuncia”. A espera de poder manter
unha reunión co Ministerio lle
dean saída a esta situación desde as salas anuncian a suspensión dun Circuito que “viña a
cubrir o valeiro que deixa a
Admnistración e que agora
–explica Escudia- nen sequer
son capaces de financiar”.
No ano 2002 a Coordinadora Estatal de Salas Alternativas
organizou este circuito para a
xira de compañías coa inten-

ción de darlle un novo impulso
ao teatro e a danza contemporáneos. A asociación, fundada
en 1992, está composta na actualidade por vinteoito salas repartidas por todo o Estado e
traballa “por xerar vínculos
que permitan o intercambio artístico e a mestizaxe cultural”.
O Circuito ten o seu precedente no programa Intersalas,
que no ano 2000 cumpliu a súa
sexta e última edición. Foi un
primeiro intento para establecer as bases para un circuito de
xira das producións das salas e
de aquelas compañías máis estreitamente relacionadas con
estas. A convocatoria da primeira edición do Circuito no
2002 foi todo un éxito. Nel participaron 75 compañías e 96
espectáculos internacionais. ♦

Nº 15. Abril 03.
Dirixe: Comba Campoy.
Edita: Asociación de Actores, Directores e
Técnicos de Escena de Galicia.
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¿Cal é o escenario de A ciencia dos anxos?
Narra unha historia de amor
cun transfundo que é o laboratorio de investigación onde traballan os dous membros da parella que son biólogos moleculares. A obra é unha metáfora
das cousas pequenas que interactúan coas grandes, desa relación mutua que se dá entre o
colectivo e o individual.
Ademais de ser escritora e
actriz e deseñadora para o teatro. ¿Inflúen estas outras facetas á hora de escribir?
Para min todas esas actividades están indisolubelmente unidas. Para unha obra o fundamental é a posta en escana, o resultado final é a representación. O
texto é un ingrediente máis dentro da creación, como outros
moitos elementos, e iso compre
telo sempre presente. Traballo
como actriz e cando escrebo elaboro personaxes que a min me
serían atractivos para representar. Cando atino é cando sinto
que vou por bo camiño. Esta forma de concibir a escrita obrígache a eliminar certas extravagancias. É dicir, como persoa de teatro sei que o fundamental dunha obra é comunicar co público e
iso lévame a que en min mesma
se de unha certa autocensura á
hora de construír os textos.
¿Defende ese modelo no
que os dramaturgos son tamén
directores, actores ou técnicos?
Esta situación é habitual e corresponde á propia idiosincrasia e
historia do teatro galego que ten
só vintecinco anos de existencia
como profesional. Nas xeracións
anteriores á miña dáse ese fenómeno de que os autores son tamén directores ou técnicos. Eu
xa non son dese tempo pero levo
dedicándome ao teatro desde moi
nova, é dicir, vivín esa época na
que había que facer de todo, na
que e comezaba a crear desde a
nada. Quen se metía no teatro tamén deseñaba escenografías ou
vestiarios, montaba focos, cargaba ou descargaba furgonetas...
esa dinámica era habitual. Agora
xa comeza a aparecer xente nova
que escribe obras sen pertencer
ao teatro. Responde, ao meu ver,
a un proceso de normalización
onde os dramaturgos son só dramaturgos ou os directores só directores. Aportan un punto de
vista novo que é interesante, con
novos creadores do mundo da literatura ou das artes plásticas que
se achegan ao teatro como autores, escenógrafos ou figurinistas.
Os dramaturgos láianse a
miúdo de estar en terra de
ninguén, de ser considerados
escritores no mundo do teatro pero non no da literatura.
Acontece esa situación pero
o autor dun texto teatral ten que
ter en conta que a finalidade última da súa obra é a posta en escena e o autor do espectáculo non é
el senón o director. Dáse un conflicto de egos case inevitábel. Eu
teño claro que o autor indiscutíbel nunha representación teatral é
o director e o texto é unha parte
do espectáculo e moitas veces
non a máis importante. Existe o
texto escrito para a lectura pero
poucas veces se publican as
obras dramáticas. Non hai case

Inma Antonio
‘O teatro é o irmán desfavorecido
dos xéneros literarios’
CARME VIDAL

Con A ciencia dos anxos, Inma Antonio (A Coruña, 1968) converteuse en gañadora do premio Rafael Dieste de teatro promovido pola Deputación da Coruña. A autora vive o teatro
con paixón e leva desde os dez anos subida aos escenarios. Actriz, deseñadora e autora, Inma Antonio forma parte da compañía Librescena que en outono montará a súa
obra Os cárceres do olvido, a primeira representada por un grupo profesional. Sen embargo, neste momento en Montevideo aplauden a súa obra Era nova e sabía a malvarisco.

iniciativas editoriais privadas con
coleccións de teatro con continuidade, o teatro é o irmán desfavorecido dos xéneros literarios.
Ao ter poucos lectores case non
se difunde e como non se difunde nunca terá lectores. É o peixe
que se morde a cola.
Vostede é a primeira muller que gaña o Rafael Dieste
e son poucas as que se dedican á escrita teatral.
É un tema moi complexo
porque realmente dentro do teatro comprobo que en case todas
as disciplinas as mulleres móvense en igualdade. É dicir, tanto nos aspectos técnicos como na
representación ocupamos os
mesmos espacios e nunca sentín
discriminación pero en canto
dramaturga teño dúbidas. Como

hai tan poucas mulleres escribindo sempre te sinalan como excepción. É como os osos bailarines que non importa se bailan
ben ou mal senón que bailen.
Cando che poñen unha obra en
escena resumen o teu traballo dicindo que reflexa a temática feminina e eu sempre me pregunto
a que se refiren con “temática feminina” e vexo que iso non
acontece cos autores masculinos.
Cando gañei o premio destacábase o feito de ser a primeira muller, eu engado que espero non
ser a última porque compre unha
tarefa de normalización tamén
neste campo. Pola miña experiencia no mundo do teatro vexo
que os dous campos onde as mulleres aínda non temos unha presencia normal son na escrita e na

dirección. A creación teatral é a
plasmación dun punto de vista e
nese lugar é onde hai menos mulleres. O feito de que haxa concursos e festivais dedicados só a
directoras ou autoras responde a
que a situación aínda non está
normalizada. O que si teño claro
é que nunca me presentarei a
eses certames só para mulleres
porque entendo que temos as
mesmas capacidades para competir en pé de igualdade.
Leva desde os dez anos subida aos escenarios, a súa si
que é unha vocación temperá.
Desde os dez anos participei
como afeccionada e aos dezasete
pasei ao teatro profesional. Foi
un proceso de namoramento, a
sensación de sufrir un frechazo,
de saber que iso é o que queres

facer. Descubrín que si hai un fogar, para min é o escenario. Manterse facendo teatro é duro pero
eu conseguín vivir disto desde
entón e para min é unha verdadeira paixón. Empecei como actriz pero inmediatamente comecei a ler textos dramáticos e a escribir e esas facetas foron parellas. O de deseñadora veu máis
por necesidade pero tamén é algo
que me gusta. Ás veces o teatro é
xeneroso, como cando gañas un
premio como este ou tamén neste momento co éxito que está a
ter en Montevideo a miña obra
Era nova e sabía a malvarisco.
Forma parte da compañía
Librescena, ¿é fixo ou só circunstancial?
A tendencia xeralizada dentro do teatro profesional galego é
que o grupo de xente que forma
as compañías é cada vez máis
pequeno. Librescena é unha excepción e ofrece a oportunidade
de ter un período de contratación
longo e implicarse en distintas
facetas. Os dous últimos espectáculos A morte e a doncela e As
obras completas de Will Shakespeare tiveron unha boa aceptación de público e iso se traduciu
nun grande número de funcións
e iso axuda á continuidade.
Na última Feira de Teatro
a maior parte dos espectáculos eran de un ou dous actores, ¿compromete iso aos autores á hora de escribir?
Esta obra que gañou o Rafael Dieste ten dous personaxes. A
producción deste espectáculo estará ben dotada precisamente polo premio e non tería que ter esas
limitacións pero, inevitablemente, atendendo á realidade acabas
escribindo obras con poucos actores. Rematei de escribir Os
cárceres do olvido con catro personaxes pero é unha encomenda
da compañía e teño outra de seis
que non sei se se poderá montar.
A tendencia de obras con poucos
actores é nova, duns dous anos
para acá, e as compañías cada
vez están máis achicadas. Os
dramaturgos tamén facemos niso
autocensura e nos adaptamos á
realidade que temos.
¿O teatro pasa entón por
un momento delicado?
É delicado pero tamén moi
interesante porque se producen
espectáculos de grande calidade con menos medios. Teño esperanza de que isto dea os seus
froitos, que o público demande
máis teatro e que a administración teña que facerse eco. Haberá que buscar novas fórmulas para que o teatro sexa o que
realmente ten que ser, un ben
común para a sociedade.
Os cárceres do olvido soa a
teatro social.
A compañía Librescena estreará no outono esta obra que está
escrita en colaboración con Miguel Pernas e sigue a liña que
inauguramos con A morte e a
doncela na que iniciamos unha
colaboración con Amnistía Internacional. É un texto de corte social, de denuncia sobre os cárceres contemporáneos de Ruanda,
Somalia ou Kosovo, cárceres que
temos ao pé da nosa casa pero
que vemos pouco. O teatro é máis
que un feito cultural e pode ser tamén dinamizador social. ♦
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A Frouseira

Estafa
XERARDO PARDO DE VERA

A

Arriba, O Cristo das Rías Baixas (1985) e un dos lenzos do tríptico Presenzas de Alfonso X (1981). Abaixo, Pontevedra durme (1983) e Vigo traballa (1986).

Vintecinco anos de Manuel Moldes
O CGAC abre unha mostra antolóxica do artista
C.V.
Unha semana antes da inauguración, Manuel Moldes
(Pontevedra, 1949) finalizaba a obra máis recente das expostas na mostra antolóxica que o Centro Galego de Arte
Contemporánea de Compostela terá aberta ata o día 21 de
setembro. Dáballe os remates finais ao lenzo de grande
formato A matanza, na que o artista volve a unha figuración dramática, provocada en grande medida por un período de reflexión polos acontecementos dos últimos meses.
Seis metros por tres son as medidas da monumental obra A
matanza (2003) que preside a
primeira planta do CGAC, nunha localización que permite a
súa omnipresencia a través das
tres salas contiguas e abertas.
Sobre un fondo negro, a matanza do porco móstrase impoñente
cun realismo case atroz tinguido
de sangue vermello no sacrificio
de tres cochos en diferentes momentos de execución do proceso. Manuel Moldes explica a xénese da obra polo proceso de reflexión desenvolvido nos últimos meses a raíz dos dramáticos
acontecementos provocados po-

lo afundimento do Prestige e a
guerra de Irak. “O negro metíase dentro de nós” di o pintor que
presenta A matanza como “un
punto de inflexión” na súa traxectoria. En certa medida, a explicación tornábase obrigada á
vista do cambio que este lenzo
supón a respecto da obra que
Moldes veu desenvolvendo nos
últimos anos e da que na exposición antolóxica do CGAC hai
varias mostras en pezas de Vieiros ou links.
O comisario e director
do CGAC, Miguel Fernández
Cid defende o carácter “antolóxico” da exposición de Moldes,

que non se articula de forma cronolóxica senón que busca unha
outra orde onde obras referenciais como As mozas de Pontevedra ou O avó. Gran Dida no sillón toman unha singular presencia de maneira que recollen mesmo o traballo do artista no taller.
Para protagonismo absoluto de
As mozas de Pontevedra (1984),
obra mercada e restaurada polo
CGAC, articulouse o caprichoso
Dobre Espacio cunha montaxe
que mostra todo o universo creativo de Moldes artellado arredor
deste cadro. Desde un debuxo
inicial en rotulador nun tempo no
que ao pintor se lle viña á cabeza
de forma case obsesiva as mademoiselles de Picasso –tres anos
antes da realización final da obra, pasando polos quince debuxos a
lapis ou os máis aínda bocexos
en óleo creados para dar nunha
composición expositiva que fala
moito do proceso de creación da
obra e que ao propio artista lle
parece emocionante.

Se ben a exposición non sigue unha orde cronolóxica, non
é difícil buscar os inicios nos 42
debuxos en cartolina que datan
de 1977, no tempo do regreso
de Moldes a Pontevedra ao dar
por finalizada a súa etapa madrileña. Virán despois vintecinco anos de traxectoria deste artista comprometido como poucos coa pintura e que se converteu nun dos protagonistas da renovación das últimas décadas
da plástica galega. Manuel Moldes participou, por exemplo, en
todas as exposicións do grupo
Atlántica con obras como Electric man que integra tamén a
mostra de Compostela. A súa
antolóxica ábrese poucos meses
despois de que o CGAC incluíse na súa programación ao escultor Ignacio Basallo, outro
dos membros do movemento
artístico, e de que o MARCO de
Vigo abrise as súas portas cunha
polémica exposición arredor de
Atlántica.♦

costumaba dicir meu
pai –dende o avisado
outeiro de medio
século cumprido de exercicio
profisional– que as leis deste
país semellaban estar feitas
por fatos ou por ventaxistas.
“Nada estrano -engadíaonde cada mañá a metade
da poboación érguese
pensando en enganar á
outra metade”. E contaba
casos moi chusqueiros, coma
o da monxiña de clausura
que, no canto de facer
renuncia duns bens
herdados, negábase a
mostrar a súa faciana
agochada tras do veo mesto
porque “nos lo prohibe el
Santo Padre”. “Pois
lémbrelle ao Santo Padre
que, tamén segundo el di,
mentir é pecado e eu non
podo identificar como
outorgante a alguén que non
vexo”, retrucou el, “e que
pode vir con vostede ao meu
despacho para comprobar
que non lle vou lamber as
fazulas”. Máis malicioso
resultaba o daquil cantante
de moda que pretendía
pasar por cédula de
identidade as carpetas en
italiano duns discos nos que
fachendeaba a súa foto e o
nome “artístico”, que para
nada coincidía co civilbautismal. O meu vello tiña
sempre o as para o tres e,
sorrinte e cachazudo coma
sempre, explicóulle (en
galego, pois o cosmopolita
anglo-italo cantante resultou
ser de Bergantiños) que el
tamén tiña unha foto vestido
de toureiro, e nomeado
“Manoliño de Sequeros”,
con que anunciaban a obra
de teatro nos carteis das
festas do lugar da súa
primeira residencia
profisional.
Todos os días han tentar
estafarnos, ainda que en
cousas ben máis difíceis de
arranxar. Moitos,
demasiados, viven diso. A
min estanme a estafar cada
pouco tempo coa falsía da
lei D’Hont, que leva o meu
voto a onde eu non o mandei
e que xa non ten
funcionalidade. Máis que
estafa é roubo desfachatado
porque execútase mediante a
forza do número. ¿E por
que é posíbel tal ilícito
moral? Porque os que tiñan
o número falso utilizaron a
forza, que non a razón nin a
decencia. É como se aos
ciclistas máis poderosos, e
somentes a eles, lles deixasen
usar bicicletas de aleacións
lixeiras, ou sair media hora
antes. Houbo neste país
maiorías de diferente signo
(¿ou non?) e todos
mantiveron a trampa.
Escomezamos a
“democracia” tortos e
despois veu o resto. ¿Ú-las
mulleres e os homes
honrados?

A rota dos

FESTIVAIS
MAR BARROS

Caetano Veloso, Ialma, Trío Motocó, Sepultura, Wolfstone, Hevia, Os Diplomáticos, Leilía ou Os Gaiteiros de Lisboa son algunhas das apostas para os festivais deste verán.
En Vigo, o cantautor brasileiro Caetano Veloso abriu o pasado 2 de
xullo, cun concerto de presentación en Castrelos o que será a
cuarta edición do Festival Latino
Internacional Para Vigo me voy.
Cun cartel moi atractivo, que
achega grandes figuras da música
dun e doutro lado do océano, o
festival comezará o luns 28 de xullo coa actuación de Los de abajo
e os cubanos Alíades Ochoa y el
Cuarteto Patria, representando a
Buena Vista Social Club de Compay Segundo e compañía, e rematará o mércores 13 de agosto
co concerto de Los Suaves e Talesien. A aposta brasileira deste
ano complétase coa participación
de Chico César e Trío Motocó o
martes 29, pero tamén actuarán
outras formacións destacadas no
panorama musical peninsular e internacional como La Cabra Mecánica, Tamara, Primal Scream,
Sidonie ou Juanes.
Con propostas innovadoras e
fortes tamén chega a nova edición da Cultura Quente de Caldas de Reis, en Pontevedra, cos
habituais concertos e campismo
gratuíto. Este ano os organizadores conseguiron agrupar na Carballeira de Caldas entre o 11 e o
12 de xullo formacións potentes a
nivel internacional. Tonino Carotone, despois do éxito acadado
co seu disco Mundo Difficile, producido por Manu Chao e Nacho
Mastretta, comparte escenario co
Maestro Pocero, o ex-membro
de Enemigos, Josele Santiago,
Mastretta, Jet Lg, Le Punk e
Ectoplasma. Pero o punto forte
vén das guitarras heavies dos
brasileiros Sepultura, co seu espectacular directo. O cartel complétase con Freak XXI, Breed
77, Kannon e Liquid Sun.

Moreas de folc
De preferir o folc e o mundo celta, Ortigueira preséntase como a
cita obrigada para os que gosten
desta música, especialmente
cando se cumpren vintecinco
anos da súa creación. Dende a
lectura do primeiro pregón en
1978 a cargo de Xosé Filgueira
Valverde, o Festival do Mundo
Celta de Ortigueira foise convertendo no maior encontro de músicos procedentes de países célticos que se celebra na Galiza.
Nesta ocasión, polo escenario
Runas pasarán, do 11 ao 13 de
xullo, as cantareiras de Faltriqueira, os irlandeses Altan, a
forza do directo de Shooglennifty, os finlandeses Hedningarna, a gaita eléctrica de Hevia,
Wolfstone e Bal Tribal entre outros. Ademais dos concertos, o
festival conta con actividades parellas, como a festa de artesanía,
a mostra fotográfica de Xavier

Ialma, o grupo de pandereteiras fillas de emigrantes en Bélxica, do que forma parte Verónica Codesal, participante no Festival de Eurovisión, tocará no Festigal de Santiago.

Carrasco, o desfile polas rúas
das bandas de Bretaña, Escocia,
Asturias e da Galiza, ao tempo
que ofrece unha zona de acampada libre na praia de Morouzos.
Outro dos festivais destacados dentro desta liña folqui terá lugar na Carballeira de Zas, na Coruña, onde, segundo as lendas locais, os mouros agachan barras
de ouro e prata dende tempos inmemoriábeis. Será a XIX edición
da Festa da Carballeira e contará coa actuación de Luar na Lubre e Leilía e da veterana formación escocesa Battlefield Band.
Con todo o cartel está aínda sen
pechar e os organizadores esperan incluír unha nova banda.
Guitiriz tamén se está a converter nun punto de referencia no
eido do folc gracias ao peso que
adquiriu durante os seus vintecatro anos de existencia da Feira e
Festa da Música e da Arte. O
primeiro fin de semana de agosto
actuarán en Pardiñas os incom-

bustíbeis Diplomáticos de Monte Alto, que tocarán as canción
do seu último disco Komunikando xunto caboverdianas Batuko
Tabanka, os Cempés, os italianos de Piccola Bottega Balzar,
Battlefield Band e outras formacións escocesas e locais.
No centro de Terra Chá destaca un festival, o de Bretoña,
coñecido como o Festival Celta
de Lugnasad, por unha particularidade: os asistentes deben
acudir vestidos con indumentaria
da época. Nesta edición, a oitava, ademais da tradicional queimada, que correrá a cargo do
druída oficial do festival, Manuel
Aneiros Loureiro, o primeiro de
agosto pasarán polo escenario
do Lugnasad Quempallou e os
Diplomáticos.
Despois dun tempo sen vir a
Galiza, os británicos Oyster
Band escolleron a Festa da Fraga, nas Pontes, para presentar o
seu novo traballo Rise abobe. A

outra aposta forte da Festa son
os lusos A Quadrilla, que non
decepcionarán co seu directo.
O 24 e 25 de xullo celebraranse en Compostela os diferentes concertos que conforman a
segunda edición do Festigal, organizado polo BNG para festexar o Día da Patria Galega. As
propostas artísticas deste ano
tentan mesturar os novos ritmos
e a tradición, abrindo as fronteiras a outros países. O grupo Ialma de Verónica Codesal, a representante galega de Bélxica
en Eurovisión, a Psicofónica de
Conxo, Treixadura, Gaiteiros
de Lisboa e Leilía son algúns
dos grupos que conforman o
cartel compostelán. Ademais
dos concertos, o Festigal ofrece
outras actividades en diferentes
espacios adicados a exposicións, debates, xogos, contacontos, proxección de documentais, curtas e venta de libros
e produtos galegos.♦

ETAPAS
IV Para Vigo me Voy
Data: 28 xullo-13 agosto
Lugar: Parque de Castrelos,
en Vigo

Cultura Quente 2003
Data: 11 e 12 de xullo
Lugar: Caldas de Reis

XIX Festival do Mundo Celta
de Ortigueira
Data: 11-13 xullo
Lugar: Ortigueira

XXIV Feira da Música e da
Arte
Data: 2 e 3 de agosto
Lugar: Guitiriz

VIII Festival Celta de
Lugnasad
Data: 1 agosto
Lugar: Bretoña

II Festigal
Data: 24-25 xullo
Lugar: Compostela

Festa da Carballeira de Zas
Data: Sen concretar
Lugar: Zas
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O TERREMOTO
SHIN CHAN INVADE
OS CINES
MAR BARROS

Descarado, impertinente, exhibicionista e maleducado. Shin Chan, o neno xaponés de debuxos
animados, fenómeno mediático e líder indiscutíbel das televisións, vén de estrearse no cine.

Despois de arrasar nas televisións
autonómicas de todo o Estado e
de crear polémica alí por onde
pasa pola súa irreverencia, exhibicionismo e descaro, chega as
grandes pantallas unha das aventuras cinematográficas de Shinnosuke Nohara, o pequeno fedello
xaponés máis coñecido como
Shin Chan.
Maleducado, exhibicionista,
pillabán, adora ás mulleres sexys
e as aventuras do Ultraheroe.
Con tan só cinco anos Shin Chan
é todo un mocoso rabudo que tolea aos pais, as mestras e a todo
o mundo que o rodea coas súas
trasnadas e os seus comentarios
impertinentes. Pasea o seu cuíño
espido por tendas, cafeterías,
restaurantes, na gardería ou onde se lle ocorre provocar ao longo dos máis de trescentos capítulos que o debuxante xaponés
Yoshito Usui creou ata o momento e que se están a emitir diaria-

mente na TVG. E tamén os seus
xenitais cun elefante pintado ao
redor berrando aquilo de “mira
que trompa, que cacho trompa,
troooompa”. Pero agora o pequeno furafollas vén de dar o salto a grande pantalla.
O pasado 27 de xuño estreouse nas salas galegas e no noso
idioma a película Shin Chan na
procura das bolas perdidas. Dirixida por Keiichi Hara, quen xa
realizara este labor nas últimas
oito películas emitidas no Xapón,
o filme recolle as mesmas obsesións e a particular actitude que o
Shin Chan mostra nas súas aventuras diarias, nunha serie cargada de ironía que aborda o mundo dos pais e dos fillos facéndoo
o máis esaxerado posíbel. Cunha
trama surrealista, guións con dobre sentido, novos personaxes excéntricos e cun estilo propio, os
creadores presentan Shin Chan
na procura das bolas perdidas,

coa que se agoira que acade un
novo éxito de masas.
Pero, ¿que fai o pequeño
diaño esta vez? Dúas organizacións rivais, dunha banda, tres
estrambóticos travestidos e da
outra, unhas ximnastas sen escrúpulos armadas con letais cinta de ximnasia rítmica, comandadas por unha anciá, loitan por
conseguir as bolas perdidas, cun
poder suficiente para controlar o
planeta. Pero por unha casualidade, un deses preciados obxectos cae nas mans de Shin
Chan e comezan a cruzarse de
xeito demoledor no camiño das
bandas un feixe de personaxes
singulares, como unha aprendiz
de policía sen sentido da puntería ou un decrépito samurai. E a
partir dese momento desátase o
caos e toda unha serie de situacións impredecíbeis propias do
debuxo máis irreverente da animación xaponesa.

Shin Chan en galego
O filme foi distribuído pola compañía Luk Internacional co acordo
da TVG, para que só se proxectase en galego, tal e como solicitara a Mesa pola Normalización
Lingüística nun intento de “achegar á dobraxe galega de filmes
ao nivel catalán e vasco”. A distribuidora estreou na nosa lingua
a pesar de carecer do grande
apoio institucional que ten para
distribuír nas linguas das outras
nacións do Estado. Nese sentido,
a secretaria xeral da Mesa, María
Xosé Jamardo, acusou á Xunta de
Galicia de “deixadez de funcións”, lembrando que tanto en
Cataluña como en Euskadi houbo
unha implicación dos gobernos
autónomos para conseguir esas
dobraxes. “En Galiza só obtivemos o apoio da TVG, mentres a
Dirección de Política Lingüística
ollaba para outro lado”.♦

Non todo
é ouro
MARGA ROMERO

A

travesar a Península
Ibérica e toda Francia
dá para moito. Mudanza das paisaxes, lembrar a
proximidade do que xa fica
ausente, filosofar e denunciar.
As palabras do filósofo
lembran que as categorías como causalidade e substancia
serven para afastar as incertezas e a ansiedade.
Confirmamos que o mundo
non é como parece, está ben
gardar as aparencias e, en todo
caso, crer que o que non se ve
é un substrato estábel ou
correcto. Pensamos n@s ensinantes, n@s funcionari@s do
ensino, nas diferencias entre
os dous grupos para concluír
que a Directora e a Xefa de
Estudos do IES da Sangriña
son ensinantes e comparten a
causa de seren mulleres. A administración trátaas como funcionarias e ábrelles expediente
culpabilizadas cunha falta
leve, por permitiren ao
alumnado manifestarse, e cunha falta grave por interromperen as aulas para celebrar as
avaliacións. Falamos da sociedade represiva dos instintos e
de como se sitúa a cada quen
de xeito unidimensional en
función da pertinencia para a
reproducción do sistema como
simples productor@s e consumidor@s. Marcuse dixo que
hai un mínimo de represión
das pulsións que son
necesarias para a convivencia
pero esta sociedade aumenta
moito máis a represión do necesario para nos converter en
mellores súbdit@s do
consumo como sublimación
da represión das pulsións e
ademais de facernos sentir
culpábeis e enferm@s por non
adecuarmos os nosos instintos
aos patróns, aos xefes, da conducta que nos impoñen. Europa non é a de Marcuse, é peor.
As fronteiras xorden cando un
coche nos dá luces, detémonos
e un home achégase, fala, desesperado, ponse de xeonllos e
suplica. Chega a súa muller e
fala dos dous fillos que teñen
fame. Din que son de Iugoslavia e que desexan chegar a
Alemaña que todo é difícil
aquí, non teñen xeito de
conseguir cartos para gasolina,
para comer. Atmosfera de confusión. Ofrécennos aneis de
ouro, enormes. Dámoslle cartos, moitos, non queremos os
aneis. El colle unha navalla e
arrimado ao meu pescozo raspa o anel para demostrar que é
ouro. Outro coche detido, outro home e a historia tenta repetirse pero xa non temos cartos. Segue a viaxe e pensamos
que se o estado engana tamén
ten dereito a enganarnos quen
soña cunha Europa vendida
pola axencia de viaxes de
Bruxelas. Preguntas: extinguíronse os ensinantes? só
existen funcionari@s do ensino de vacacións felices por
Europa? Onde se agocha a
dignidade e a protesta? A resposta: os aneis eran de ouro.♦
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Manuel
Sendón
‘Os mariñeiros
marcaron páxina
na historia épica
de Galiza’
A.N.T.
Vén de publicar un libro,
Cuspindo a barlovento, e de
clausurar a exposición homónima que se mostrará
parcialmente no Museo de
Imaxe de Braga e en Holanda no mes de setembro.
No medio dun labor fotográfico tan intenso como o
que se desenvolveu a raíz
do Prestige, ¿cal era o sentido da exposición?
Fíxose moito traballo fotoxornalístico e algún moi bo.
Pero a maioría desas imaxes
realizáronse para cubrir unha
determinada
necesidade,
transmitir información non
xornal. Aí o achegamento ao
suceso é diferente, está marcado pola inmediatez. Pensei,
entón, facer un traballo fotográfico sobre o desastre que
fuxise da narración de feitos
concretos e plasmalo nunha
exposición e nun libro.
¿Como concibiu cada un?
Na mostra seguín a miña
liña, con fotos de gran formato, interesándome pola
fragmentación e pola combinación de imaxes en trípticos, conformando unha soa
obra. O libro deume un período máis amplo para a reflexión sobre o Prestige.
Na exposición fotografía os diferentes obxectos
que se empregaron para a
recollida de fuel. ¿Por que
escolle estes elementos?
Tiven moi presente que as
miñas imaxes non se asemellasen as prototípicas, aquelas
nas que se mostraban voluntarios limpando ou os mariñeiros recollendo o chapapote. Chamáronme a atención
os obxectos, eran moi expresivos. Unha escumadeira ou
unha forcada estaban sendo
utilizados para un oficio que
non era o propio. Pareceume
moi interesante. Ademais luxados adquirían unha forza
plástica e simbólica maior,
era como se o chapapote o invadise todo. Penso que unha
farola sucia polo fuel di moito máis que as rochas negras.
Non quería fotografar ao mariñeiro limpando, senón a capacidade de creación e de
afrontar a marea negra. Eles
fixeron unha páxina épica na
historia do país.♦

Só hai un xeito de entrar
no mundo dos soños e é
precisamente na noite de
San Xoán. Ao trasno Perecho e a Elena, cómprelles aproveitar este
momento para poder
afrontar unha difícil misión, salvar o mundo dos
soños. Como unha
defensa da imaxinación
fronte o materialismo
preséntase o novo traballo de Dygra Films Soño
dunha noite de San Xoán.

A maxia da tradición en 3D

Perecho, o primeiro pesonaxe creado por Dygra Films para Soño dunha noite de San Xoán.

Aínda se está a xestar nos laboratorios informáticos de Dygra
Films a súa segunda longametraxe Soño dunha noite de San Xoán, pero algún dos seus personaxes xa cobrou vida en tres dimensións. É Perecho, o trasno protagonista que vén do País dos Soños a onde só poden acceder os
humanos na noite de San Xoán.
Despois do éxito obtido tras a
proxección do Bosque Animado,
o trasniño aparece como o primeiro personaxe creado pola
produtora de animación coruñesa, como “esa especie de irmán
xemelgo que todos temos no País dos Soños”, ao ver do produtor
da película Manolo Gómez. Con
el como un dos protagonistas e
cun orzamento de 6.000.000 de
euros, bota a andar un dos proxectos máis ambiciosos da produtora, unha historia inspirada libremente na obra máis onírica de
Shakespeare coa que os creadores tentan lembrar “que merece a pena soñar aínda que o mundo das presas e o diñeiro nolo
poñan cada vez máis difícil”.
¿Con que se atoparían os personaxes que deron vida ao Soño
dunha noite de Verán, na actualidade, catrocentos anos despois?

¿Descubrirían que o mundo dos
soños está a piques de esvaecerse? Este é precisamente un dos
eixos clave da nova produción
galega. O trasno Perecho e a
princesa Elena deberán afrontar
unha dura misión, salvar O País
dos Soños. Nas súas aventuras
uniranse o namorado e idealista
Lisandro, o trouleiro e rifón rei
dos Trasnos, Oberón e a raíña
das fadas, Titania. Xuntos terán
que loitar contra o banqueiro Demetrio e salvar así a Teseo, o pai
de Elena e duque de Atenas, obsesionado coa construción de estraños edificios, quen caeu nunha profunda depresión.
Con novas ferramentas e
aplicacións máis precisas e adaptadas, xunto coa colaboración da
compañía portuguesa Appia Filmes afróntase este novo filme,
“un novo xeito de facer películas
de animación na Galicia” e co
que Dygra busca “representar o
mundo da fantasía dende as nosas raíces, recoller toda a nosa
tradición de trasnos e fadas e
proxectalas ao resto do mundo”.
Unha produción diferente
Baixo a idea de que “a imaxina-

ción é o motor da civilización” e
na procura da conciliación entre
a vida moderna e as tradicións
ancestrais que se están a perder e
que nos caracterizan como pobo,
os creadores de Dygra puxéronse
a traballar o pasado ano no novo
proxecto. Pero o labor de produción aínda está lonxe de se rematar. Mentres o trasno Perecho
descansa na carpeta do ordenador, a creación a partir de viñetas
clásicas e a caracterización dos
seus compañeiros de reparto, un
total de trinta personaxe, será o
labor central que enredará durante dous anos máis aos técnicos
da produtora coruñesa.
En total 12.000 fotogramas
que refliten todo o mundo de soños concibido por Dygra e onde
acontecen as aventuras máis
abraiantes.
Soño dunha Noite de San Xoán chega no audiovisual galego
rompendo tópicos. Para loitar
contra “a presión que os filmes
norteamericanos fan, provocando ás veces que se apracen as estreas doutras películas, e para ir
creando interese no público”, a
produtora independente aposta
fortemente pola promoción e o
merchandising. Ademais, afron-

ta outro reto insólito na Galiza, a
estrea simultánea nas grandes
pantallas de España, Portugal,
Francia, Bélxica, Luxemburgo,
Suíza e Holanda o día de San
Xoán do ano 2005.
Biografía do equipo
Fronte a potente maquinaria das
produtoras estadounidenses as
pequenas compañías parecen estar perdidas. Sen embargo, O
bosque animado xa conseguiu,
hai dous anos, chamar a atención
do público cun éxito sen precedentes no mundo da animación
galega. A pesar de todo, segue
sendo un reto e un soño a produción de longametraxe e a súa distribución por todo o mundo. Por
ese motivo Soño dunha noite de
San Xoán é algo máis que un filme para todos os públicos onde
se intenta salvar o mundo dos soños, representa no fondo “a biografía do equipo, a loita por facer
realidade unha ilusión, o de crear
no medio da competencia feroz
estadounidense e xaponesa e
converter Galiza nun referente europeo, capaz de afrontar proxectos
para o resto do mundo”, segundo
indica Manolo Gómez.♦
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Urbanismo
ou saqueo
LUÍSA VILLALTA

O

efeito volvoreta duns
poucos votos na
Comunidade de
Madrid vén por fin desfechar
unha saudábel tormenta que
debería estenderse para
renovación dos ares democráticos e, sobre todo, da confianza na nosa capacidade de intervención fronte á silandeira e
implacábel depredación da oligarquía económica, neste caso
de especulación urbanística,
que goberna os gobernantes.
Mágoa que a habitual transformación da información en
espectáculo estexa a facer derivar en refinada versión política
de “hotel glamour” o que
debería ser o cabo do novelo
de todo un tinglado de
intereses que está a secuestrar
as institucións en todas partes
e condicionar, portanto, a vida
individual e colectiva das cidadás e cidadáns. Porque, a partir
do que acontece en Madrid por
causa do imprevisto esvarón
eleitoral cara á esquerda, arrepía pensar o que estará a acontecer nos tranquilos despachos
das máis ou menos absolutas
maiorías, daqueles que teñen
catro anos máis para apurarse
a facer a feira, por se a corrente alterna da tómbola democrática cambia de polaridade e hai
que cambiar tamén o cableado.
Así estamos nas moitas
cidades e vilas en que, tras as
eleizóns, non pasou nada ou
non pasou todo o que tiña que
pasar. No que a urbanismo se
refere, o asunto da
especulación e a edificación
selvaxe lémbrame a un meu
amigo disk-jockey que hai
anos me demostrou sobre o terreo como tiña na súa man encher, valeirar ou recambiar a
pista de baile a vontade,
segundo imperceptíbeis
diferencias na música que só el
tiña a habilidade de calcular:
agora sai todo o mundo, agora
fican só as parellas, agora vén
a chavalada etc. E certamente
funcionaba. Pero no caso do
movimento teledirixido das
masas urbanas é, por seguir co
exemplo, como se mentres bailan envisas créndose reis do
mambo, lles estivesen a raspillar ao escuso non só o diñeiro
(ai, o prezo dos pisos!), senón
tamén outros bens necesarios
para os que, ao parecer, non
hai gardarroupa. Non temos
hipotecas para o patrimonio
cultural e ambiental, edificios
e bairros peculiares, bens
materiais ás veces en mans dos
máis desfavorecidos, que
tamén son memoria individual
e colectiva, esa historia que fai
verdadeiramente grandes as cidades para alén do tamaño que
teñan. Mais o pior de todo é
que, canda a historia, o ar, o
sol ou o mero espacio para circular, andan a nos saquear a
pouca confianza democrática
que nos quedaba.♦

Soños Eléctricos

César Lorenzo

Neste tatami non cabemos os dous
Non é que baixo este título se
estea a facer referencia ao problema de espacio para vivendas
no Xapón; nin tan sequera ten
nada a ver co diálogo de bravatas. Máis ben é a expresión dunha filosofía dos xogos de loita,
un dos xéneros que gozan de
mellor saúde na actualidade e
que lle enchen o ollo a lexións
de admiradores de todas as esquinas do planeta.
Nacidos
en
Extremo
Oriente cando os ordenadores comezaron a soportar
gráficos baseados en polígonos, estes títulos convertéronse en referente do fenómeno das máquinas recreativas que inzaron o mundo a
partir da segunda metade da
década de 1980. Coa chegada
das videoconsolas e os pcs
de nova xeración, as loitas
virtuais tomaron novos folgos e adaptaron as pancadas
e puñadas aos novos tempos.
Xa hoxendía, aqueles clásicos argallados sobre a base
do Street Fighter tomaron novas forzas gracias á revolución dos gráficos en 3D.
A chegada ao mercado do
Virtua Fighter 4: Evolution supón unha confirmación de
que a tendencia neste tipo de
xogos está a piques de tocar
teito. Se ata agora, a gran preocupación dos programadores era lograr un alto grao de
realismo e xogabilidade, a

partir do éxito desta nova entrega, xa comezarán a procurarse novos retos, principalmente a versatilidade nos tiros de cámara ou a recreación con maior vizo de fondos e movementos específicos de cada loitador.

Misión cumprida
En Virtua Fighter 4: Evolution
(VF4), os estudios nipóns de
Sega souberon captar a esencia dese realismo procurado.
Os movementos dos loitadores, as sombras das súas siluetas e a propia expresión dos
rostros está tratada de maneira
abraiante nesta nova entrega.
Destaca a capacidade de recrear as condicións climatolóxi-

cas (neve, chuvia…) e incluso
os diferentes modelos de roupas que levan os loitadores. A
versión para PS2 aparece agora xa en dvd, co que se reduce
o tempo de carga do xogo, un
adianto representativo para
aqueles xogadores que non teñen moito tempo para poñerse
aos mandos da súa consola.
Outro enorme adianto é o
manexo dos mandos. VF4 comezou unha cruzada contra
os que polegares que machucan os botóns. Xa non cómpre afondar no mando ata deixalo esprimido para facer os
golpes e pancadas especiais.
Agora prímase a pericia, a capacidade de combinar os diferentes dedos e botóns na
busca dese puntapé perfecto

ou dese sopapo biónico que
nos faga gañar o combate.
Na ampliación engádense
novas personaxes, desde un
mercenario a soldo xaponés
que manexa todas as artes da
yakuza ata un kickboxer italiano, dotado de grande axilidade
e certeiros puños. Da escolla
dun ou doutro personaxe vai
depender non só as habelencias particulares do noso xogo
senón tamén o estilo que lle
debemos imprimir á partida;
isto é bo para lograr que cada
vez que acendamos a consola
poidamos desfrutar dunha experiencia totalmente anovada.
Xa está á venda este exemplo máximo dos novos tempos
para a loita virtual. Para PS2, o
xogo sae por 59,95 euros.♦

Meu Santo, Miña Santiña

San Laureano entregou
a súa cabeza en son de paz
A morte de Laureano de Sevilla,
real ou ficticia, foi necesaria para calmar ao partido que apoiaba
ao rei visigodo Teudis, pero non
lle solucionou nada á Igrexa. Comezou esta historia cando gobernaba na península Amalarico, e
Laureano, oriúndo de Hungría e
fillo de pais non bautizados, fora
acollido baixo a tutela dun tío
seu para que estudiase teoloxía
en Milán e se formase dentro do
organigrama da curia romana.
or aqueles días, os cristiáns papistas non vían
con bos ollos aos monarcas visigodos de Hispania que, en
virtude de distintos pactos de estado, reciben terras e permíteselle
gobernar ao seu antollo sen renunciar á súa doutrina; e preocúpalles que, dentro do imperio de
occidente, se poida abrir un cisma que os divida, aínda máis do
que xa están, despois das herexías que proliferaron nestes anos
na parte oriental, deixando á Sé
papal illada e rodeada de arianos.
Alármanse, máis aínda, cando chega a Roma a nova de que
os rexentes visigodos acollen como libro de leis o “Breviario de
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Alarico”, e preocúpalles que a
xustiza aplicada nesta parte do
imperio ameace á organización
eclesiástica con volver ás catacumbas dos primeiros tempos;
así que, vista a situación, ofrecéronlle a Laureano a Sé hispalense, con vistas a servir de freo ao
avance dos visigodos.
Medrou a alarma en Roma
cando Amalarico decide casar
coa filla de Clodoveo, e obrígaa
a se converter ao arianismo, algo
que, non só, senta mal na Igrexa,
senón tamén, entre os reis veciños, que lle declaran a guerra.
s frontes abertas tratan
de illar e descalificar
ao autoritario monarca, e os bispos hispanos fieis ao
Papa toman partido convertendo
os púlpitos en tribunas cargadas
de proclamas contra o rei e de
apoio aos opositores.
Neste labor de acoso ao poder destaca Laureano, quen, a
pesar da fama que ten de home
pacífico, calmoso e sosegado,
ataca con sutil fereza a Amalarico e anima os rivais políticos a
derrocalo; ata que o rei morre en
estrañas circunstancias, en Bar-
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celona, e é sucedido polo seu
axudante e conselleiro Teudis,
quen se aproveitara da confusión
reinante e das intrigas da posición para facerse co poder.
ara a Igrexa, a pesar de eliminar a un monarca indesexábel, non cambiaron as
cousas, porque Teudis sigue aplicando as leis e os acordos arianos
a pesar da axuda que, voluntaria
ou involuntariamente, recibira dos
bispos papistas e, daquela, Laureano móstrase ofendido e abertamente contra o novo monarca, por
non recoñecer o favor propagandístico que lle fixeran, e xa non só
o atacan por ariano, senón tamén
polos métodos raposeiros usados
para acadar o poder e a intolerancia que amosa contra todo aquel
que pon en dúbida os seus dereitos a ocupar o solio real.
Os ministros de Teudis converten a Laureano na cabeza visíbel da oposición e o arcebispo
comezou a temer pola súa vida.
Un día, estando en oración,
din as haxiografías que un anxo
veu a advertilo de que corría perigo e era comenente que desaparecese por un tempo, pois o rei
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francisco a. Vidal
víase obrigado a impoñer a súa
disciplina contra todo aquel que
non acatase a súa autoridade.
O bo mensaxeiro desapareceu sen dar máis cadras, e o arcebispo decide marchar a Roma
con intención de solicitar unha
Sé menos problemática.
Sen embargo, aínda que Teudis ficaba tranquilo coa desaparición da escena política de Laureano, non así os seus conselleiros,
que pedían insistentemente a súa
cabeza, que mentres non morre o
can non acaba a rabia.
cando xa estaba Laureano
instalado en Bourges, lonxe dos problemas, conflitos e discusións dos hispanos e da
Igrexa, un grupo de soldados de
fortuna acercouse a el e, sen mediar palabra, decapitárono.
Pero nese mesmo intre, xusto
cando a cabeza cae ao chan, o corpo mutilado alarga as mans, recolle o prezado apéndice e, dándollo
aos seus verdugos, encárgalles que
lla leven a Teudis, para que saiba
que cumpriron co seu mandado.
Contan as haxiografías que,
cando os soldados chegaron a
Sevilla, o propio monarca, sen
medallas nin atributos de poder,
e tamén sen renunciar ás teses
arianas, saíu a recibilos; o que xa
non di ninguén é se realmente
era esa a cabeza de Laureano ou
de alguén que se lle parecía, para poñer paz na corte.♦

E

Fiestras
ao mar
FRANCISCO CARBALLO

E

ste verán comeza con altas
temperaturas en todo o país. Invita a ledicias, praias e
nacementos. Fai lembrar
séculos atrás de medias climáticas levemente máis doadas para
quentar oliveiras, laranxeiras e
bon viño. Un quecemento
climático de bon augurio.
Dígoo porque na vida política,
social e económica ameazan
trebóns e medran os ananos.
Algo da política que eu observo. Os mass media convencionais seguen a fatarnos coa
Asemblea autonómica de
Madrid: amiguismos,
influencias, sobornos, de todo.
Se o PSOE de hai 8 anos contaminara o ambiente con corrupcións sen medida, o PP actual
leva tal xeira de provocacións:
Gescartera, Iraque, Marrocos,
chapapote etc. etc. Un marasmo
de incertidumes, falsedades,
erros. ¿Onde está a raiz de tanto
mal? Na permanente presión de
intereses económicos nos
gubernamentais, na caradura do
poder, na sordidez dunha masa
en busca de pitanza ao través
do clientelismo, nepotismo e
desfachatez. Mais tanto balbordo mediático para unha
“calaveirada” sérvelle ao
centralismo para agachar
problemas máis graves da política estatal, v.g. o acoso sen
cuartel ao nacionalismo vasco e
da periferia. Hai que erguer o
nacionalismo español por
“corrupcións que acolla, con tal
que os demais se debiliten.
Na Galiza temos novas de
política auténtica: a asemblea
do BNG no outono. Observade
aos tabaos a picar nas coxas de
cantos traballan por
alternativas. Para certos xornalistas o que non está de acordo
cos convencionalismos dos partidos, carece de valor: son
inexorabeis na persecución da
orixinalidade e de toda novedade. Ninguén os debería ollar
por flaxeladores. O BNG é
sempre novedade. Seguramente
que os seus ritmos executivos
teñen que mellorar e a nominación dos seus representantes
equilibrarse, mais as asembleas
son ocasión de avance e
alegría, porque cando unha organización pensa, apresenta
perspectivas, é porque hai liberdade, porque hai posibilidades,
porque hai altos horizontes. É a
beleza da diversidade; a unidade no desenvolvemento do país, é a liberación da esquizofrenia do bifismo que nos impuxeron e queren manter cipaios e
colonialistas.
O acontecemento da
asemblea próxima do BNG
non é un fenómeno
partidario, exclusivo da militancia, é de toda Galiza. Nunha análise seria, coordenada,
libre de intereses individualistas, cada día ha brillar máis
esta creación política máxima
en dignidade na historia deste
país. Abramos as fiestras ao
mar da liberdade e
naveguemos sen medo aos
bucaneiros.♦
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Anacos de Borobó

O exemplo de D. Ánxel Baltar Cortés
Nos cento trinta exemplos que ata
agora levo posto doutras tantas persoas que vin algunha vez, non figuran moitos médicos, malia se-lo
meu pai, don Víctor, a quen teño
ouvido dende rapaz a vida e milagres de seus condiscípulos de Fonseca e dos grandes mestres da Fonte Limpa, que tanto ponderaba. Deles somentes foron aparecendo aquí
os seus proteicos coetaneos Fernández Mato e Rodríguez Castelao,
que apenas exerceron as súas carreiras de Medicina, o magnífico e
insuperado Rector, D. Alejandro
Rodríguez Cadarso, e máis o mellor exemplo de médico transterrado: Antonio Baltar Domínguez. Se
ben ultimamente tratei do cardiólogo Sánchez Harguindey e do oftalmólogo Antón Beiras, o que me leva a recordar as preclaras eminencias da Escola Médica compostelán
que don Víctor moito admiraba.
Principiando, por don Ánxel, o inxel ciruxano, pai de Antonio Baltar.
■ A OPERACIÓN DO BONECO.
Escoiteille narrar a meu pai, máis
dunha vez, que a fama de D.
Ánxel Baltar foi motivada por un
enxeñosa operación que practicou a Carme Bóveda, unha rapaciña entón, fillastra de Castaño, o
creador do concurrido restaurante
cesureño, agora pecho. A nena,
que logo sería unha competente
mestra, tragara un boneco de celuloide que se lle aloxou nos pulmóns. Afortunadamente levárona
ao xoven médico de Rois, cuxa
destreza ía facéndose popular.
Improvisou Ánxel Baltar, cuns finísimos aramios, un instrumento
que utilizou pra lle extraer, con
suma habilidade, aquel corpo tan
extraño. Sempre posuiría o gran
ciruxano certo excepcional talento mecánico, que herdaría o seu
neto maior, o orixinalísimo inventor, Carlos Rodríguez Baltar.
O médico de Rois era un dos
fillos do boticario e alcalde de Padrón, D. Ánxel Baltar Varela, que
tan boa amizade mantivera con
Rosalía de Castro, arreglándolle a
ela máis dun asunto particular.
Outro fillo herdara a farmacia padronesa da praza de Baltar e outro, tamén farmacéutico, estableceu a súa botica en Noia.
■ PELANDO A PAVA NO ULLA.
A extracción do boneco acreceu a
fama popular do, aínda, médico
rural, e chamou a atención dos caciques que controlaban o Hospital
Real de Santiago, polo que pasou
de seguida a ser ciruxano dil. Teño
oido contar a xente da súa edade,
que nos seus días de médico de
Rois, foi considerado polo seu futuro sogro, O Roxo –rico almacenista asturiano, da terra de oscos,
establecido en Pontecesures– coma un partido pouco convenente
para a súa belida filla Isabel. Tanto
que se opoñía ao noviazgo, polo
que, Ánxel Baltar, romanticamente namorado, ía remando en lancha a pelar a pava secretamente
con ela. Pois os balcóns da casa de
D. Antonio Domínguez, sita xunto
a ponte de Cesures, colgaban sobre a beira equerda do Ulla.
Unha escena que nin ao propio Shakespeare se lle ocurreu,

Castelao na mesa de operacións. De esquerda a dereita, Álvaro Álvarez Lastres, Manuel
Varela Radío, Ánxel Baltar, Xenaro Pérez Santos e, aos pés, Manuel de la Torre Lago.

pero tivo un final moito máis feliz que o de Romeo e Julieta.
Posto que o flamante ciruxano
do Real Hospital obtivo de contado o consentimento de don Antonio, O Roxo (pola cor de seu
cabelo), pra casar coa súa amada
Isabel. E a felicidade perdurou
ata o pasamento de D. Ánxel.
■ AS MANS DE DON ÁNXEL. A
fama do Dr. Baltar Cortés como
extraordinario ciruxano extendeuse axiña por toda Galicia e, aínda,
fora dela. Se ben o cariño e a confianza nil se acrecía na súa Terra de
Iria. As prodixiosas mans de don
Ánxel sempre estaban dispostas a
acudir en axuda dos médicos titulares dos concellos, coma era D.
Víctor, cando necesitaban o decisivo recurso da súa ciencia e a súa
técnica. Sentía meu pai unha devoción e un afecto case filial por D.
Ánxel, e ao atoparse ante un caso
gravísimo que superaba as posibilidades dos modestos medios dos
que dispoñía un médico rural, chamaba ao Dr. Baltar, e iste, en canto
podía viña, con algún axudante, no
seu coche impoñente. Examinaba
o doente e, se era factíbel, ordenaba o traslado dil ao Hospital ou a
seu sanatorio, que creara xunto co
Dr. Varela Radío. Pero se, pola urxencia do caso, a gravedade do pacente o exixía, operaba alí mesmo,
na casa aldeá. E solía salvalo, malia as precarias condicións hixiénicas e sanitarias do fogar.

■ O RECEBEMENTO A NÓVOA
SANTOS. Aínda non sendo catedrático da Facultade de Medicina,
era don Ánxel, logo de D. Roberto Nóvoa Santos nos anos vinte, a
máxima figura da Escola Médica
compostelán, e o seu fogar, enclavado no Toral, eixo da sociedade
santiaguesa daquil tempo. Na miña lembranza de precoz visoteiro
cesureño, quedou gravado un dato, verdadeiramente histórico que
evidencia a autoridade patriarcal
do Dr. Baltar Cortés, admitida sen
reparo polos seus colegas.
Gañara, precisamente, Nóvoa
Santos as súas disputadas oposicións a cátedra de Patoloxía Xeral
da Universidade Central. Fonseca
perdía ao seu xenial profesor, pero sentíase orgullosa do seu éxito.
Todo o Santiago oficial e universitario trasladouse á miña vila
para recibir en triunfo a D. Roberto. O coche en que viña Nóvoa
Santos detívose despois de cruzar
as cancelas da vía ferroviaria. Os
señores santiagueses adiantáronse
a felicitalo, aínda que dando paso
a que a primeira aperta lla dira D.
Ánxel, recoñecendo a súa implícita xerarquía. Nin o rector que entón era D. Luís Blanco Rivero, nin
o alcalde que quizabes xa fose D.
Felipe Gil Casares. Non, o primeiro que abrazou ao taumaturgo da
Medicina, lémbrome ben, foi o
antigo médico rural de Rois.
■A

VINCULACIÓN DOS BALCASTELAO. Aínda que o
que máis pode interesar agora aos
lectores de A Nosa Terra, é a vinculacion afectiva de D. Ánxel Baltar e a súa familia coa de Castelao.
Que resaltei ao dar o nome do
guieiro da galeguidade á rúa do
Espolón padronés, cando fun encargado, pola Irmandade dos Fillos de Padrón, de glosar a significación daquil inesquencíbel acto.
Logo recollería o que alí dixen no
meu octavo libro segredo, Daniel,
o noso, xunto con máis datos e fotos daquela amizade; facilitada pola relación política do pai de Castelao, D. Mariano Rodríguez, co
cuñado do Dr. Baltar, D. Ramón
Tojo, antigo gassetista, convertido
en adail maurista do distrito padronés, que comprendía Rianxo, na
primeira década do século XX.
Foi así D. Mariano elexido alcalde de Rianxo no ano 1907, polo
bando conservador que lideraba
Tojo. Ademáis o seu fillo Daniel
Alfonso amistou moito co seu condiscípulo en Fonseca, Ramón Rey
Baltar, sobriño de D. Ánxel; quen,
dende Padrón, colaborou tamén no
TAR COS

■ A ADMIRACIÓN DO VISOTEILémbrome especialmente das
esporádicas visitas de D. Ánxel á
Factoría de Pontecesures; nunha
de cuxas casas anexas moraba a
súa cuñada, dona Carme Domínguez. Acudía a celebrar o cumpreanos dela, ou ben o santo do seu
marido, D. Salvador Sierra. Eu estaba xogando, baixo a enorme nogueira do xardín, con Andrés e Daniel, os fillos menores daquil matrimonio e meus maiores amigos
da nenez. Namentras esperábamos
a chegada do Hispano-Suíza, ou
do Mercedes, o soberbio automóbil que traía dende Santiago, a D.
Ánxel Baltar, coa súa esposa dona
Isabel, irmá de dona Carmen. A
presencia alí do eminente ciruxano
padronés emanaba simpatía, á par
que inmenso respeto. Eu solazábame contemplando cos meus ollos
de prematuro visoteiro os plácemes á chegada do célebre director
do Real Hospital, que era o máis
querido dos doutores da Fonte
Limpa e, sen dúbida, o máis hábil
ciruxano do seu tempo.
RO.

Barbero Municipal, o portavoz,
ilustrado polo mozo Castelao, dos
enemigos políticos do poderoso
cacique Viturro. Logo, xa médico,
Ramón Rey emigrou a Bos Aires, e
volveu ser un dos mellores amigos
e colaboradores políticos do presidente do Consello de Galicia, no
transterro da Arxentina.
Sendo estudante, recurre o noso Daniel a D. Ramón Tojo, que
era, aínda nises días, presidente da
Deputación coruñesa, para que lle
consiga unha plaza de practicante
no Hospital Provincial que dirixía
o seu cuñado don Ánxel, e poder
así traballar xunto a tan egrexio
mestre da ciruxía.
Ista proximidade acreceu a
amizade de D. Mariano e o seu fillo co Dr. Baltar; relación que con
tanto cariño historiou o fillo diste,
D. Ramón Baltar Domínguez, no
seu maxistral libro Castelao ante
la Medicina, la enfermedad y la
muerte. Danse nil moitísimos datos sobre a vida estudiantil de Daniel Alfonso, da súa actuación profesional como médico e das doenzas que padeceu. Sabido é que el
mesmo foi operado nunha ocasión
por don Ánxel. Intervención quirúrxica que o propio operado inmortalizou nunha horizontal caricatura en que aparece sobre a cama do quirófano a súa longuísima
figura, sen máis prenda visíbel que
uns calcetíns a raias que abrigan os
seus pés frioleiros. E a carón do
Dr. Baltar aparece o seu colega, o
Dr. Varela Radío, o gran xinecólogo, que tamén quixo estar presente na operación do seu admirado e
querido Castelao. E os dous, o
obstreta e o artista, foron xuntos
deputados por Pontevedra nas
Cortes Constituintes da República.
A amizade da familia de Castelao coa de Baltar perdurou ata
que desapareceu Teresa Castelao,
a centenaria supervivente da rianxeira estirpe. Fora don Mariano o
que facilitou a instalación de D.
Ánxel en Rianxo, buscándolle os
terreos en Tanxil onde o inxel ciruxano edificou o seu pazo modernista. Cando completou D. Ánxel
a súa posesión terrea, co seu iate
na mar, era de ver a don Mariano
levando o timón do navío. Tanto
se estimaban que nos seus respectivos testamentos deixaron unha
manda dun pra o outro.
Logo, cando a don Ánxel,
cos anos –coma a outros que moi
ben sei– doulle por facer versos,
dedicou unha estrofa a Castelao,
artista inimitábel, no seu curioso
Canto a la ría de Arosa.
■ COLOFÓN. A paradigmática
vida de D. Ánxel Baltar, penso que
culminou coa erección da imaxe
da Virxe de Guadalupe, no seu
cantil de Tanxil. Obra descollante
do mestre Asorei, reina coa súa divina fermosura o Mar Tirreno da
Arousa. Liga pra sempre a memoria do inxel ciruxano padronés,
coa do maxistral escultor cambadés. E habida conta da vinculación
con Castelao, cabe afirmar que D.
Ánxel entre na Historia das Artes e
de Galicia, das mans dos máis xeniais artistas arousáns; tan prodixiosas no debuxo e na talla como
as dil na ciruxía.♦
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O Trinque
Coñecer a Lamprea
Lamprea Seca
Se ben Arbo xa é desde hai
décadas a capital da lamprea,
desde hai uns poucos anos,
nesta vila do Paradanta
degústase este manxar
defumado das mil maneiras

que inventou a gastronomía
para acompañar o maior
tesouro do Miño. O 5 e o 6 de
xullo son boas datas para
probala en empanada, en rolo
ou en ensalada.♦

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O

D E

C U L T U R A

E

E S P E C T Á C U L O S

a partir das 22 h. vai haber
un festival folk.

■ FESTAS

Folc de Samboio
Festival que se realiza en Samboio, a
poucos quilómetros de PONTEDEUME,
este sábado 5 de xullo coa actuación de
Mac-Feck, Llan de Cubel e Domine
Cabra.♦

Arbo
■ FESTAS

DEGUSTACIÓN
DA LAMPREA SECA
VIII edición na que se conxugan música, tradición e
gastronomía. Celébrase este domingo 6 na Carballeira de Turbela.

O Barco
Barco
■ ACTOS

VERÁN DOS RAPACES
Obradoiros, xogos e actividades recreativas para
crianzas de 4 a 12 anos nas
mañás de xullo e agosto. Información e inscricións na
Casa da Cultura.
O vindeiro
sábado 12
realizarase
unha
homenaxe a
Avilés de
Taramancos,
á dereita,
na
Carballeira
de San
Xusto, no
que
intervirá
Manuel
María.

DO VIÑO TINTA FEMIA

Van tocar nesta localidade
mariñeira este venres 4.

CRISTINA PATO
O venres 18 a gaiteira ourensá dará un concerto na vila.

Cambados
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)

Cambre
Cambre

ANTÓN AVILÉS
DE TARAMANCOS

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

Concerto
Concerto da Tralla
VI edición desta noite que reúne en
MALPICA a grupos de rock duro. O Concerto da Tralla, tamén coñecido como
Noite Rock, faise no Peirao Norte desta
localidade coruñesa o 20 de xullo. Desta
volta van tocar Tierra Santa, Lujuria,
Siddharta e Thanatos.♦

Na carballeira de San Xusto, en SAN XURXO DE SACOS, terá lugar o sábado 12
unha homenaxe ao escritor
ao que lle foi adicado este
ano o día das letras galegas.
Os actos comezan ás 13 h.
coa baixada de carrilanas
de Esteiro, simultaneamente terá lugar unha presentación bibliográfica no cabido a cargo de Manuel María. Ás 14 h. proxección
dun vídeo feito polo seu fillo Luís Avilés. Ás 14:30
xantar. Telefono de contacto: 986 896 556.

A Coruña
■ EXPOSICIÓNS

WILFREDO LAM
Ata o 27 de xullo o Kiosco
Afonso é o lugar onde serán
albergadas as súas obras.

URBANO LUGRÍS

Bergondo

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

■ MÚSICA

CARLOS MACÍA

XISTRA DE CORUXO
O grupo folc vigués dá un
concerto na noite deste sábado 5.

Bueu
■ EXPOSICIÓNS

LOTY
Mostra de fotografía de
Charles López Alberty
Jeanert (1890-1936) no
Museo Massó e na Sala
Amalia Domínguez Búa,
ata este venres 4 de xullo.

MARÉ NEGRA

MANÁ

■ ACTOS

DOS NOSOS BOSQUES

■ EXPOSICIÓNS

■ MÚSICA

Cerdedo

ÁRBORES

Esta película de F. León de
Aranoa, rodada en Vigo e
no que destacan os actores
Luís Tosar e Javier Bardem, vaise proxectar este
xoves 3 ás 22:30 h. no Adro
da Igrexa de Sta. Mariña de
SILLOBRE. O mércores 9
proxectarase Mortadelo y
Filemón á mesma hora na
pista da escola do Pedrón,
en MAGALOFES.

LUME

Córo de cámara que o sábado 5 dará un concerto no
Auditorio Municipal.

Mostra de gravados na sala
de exposicións Caixanova.

OS LUNS AO SOL

■ MÚSICA

CAMERATA AD LIBITUM

ISABEL FERNÁNDEZ

■ CINEMA

Burela
Burela

■ MÚSICA

■ EXPOSICIÓNS

Fene

Na parroquia de Cela terá
lugar a IV edición desta popular festa entre o venres 4
e o domingo 6.

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.

ANSEL ADAMS
A Fundación Barrié amosa,
en primicia mundial, esta
mostra antolóxica, organizada polo Museo Internacional de Fotografía e Cine
George Eastman House de
Rochester, Nova York. Cento e medio de fotografías estudian a súa carreira artística
entre 1920 e 1976, concen-

trándose de xeito especial na
súa etapa máis fecunda, posto que a meirande parte das
obras da exposición son anteriores a 1950. Imaxes orixinais positivadas por
Adams, a maior parte son
vintages realizadas na mesma época que os negativos.
Inclue o primeiro portafolios
de Adams do ano 1927, con
orixinais pouco comúns e
chamados Parmelian Prints
(papel-xelatina-prata), sendo
esta a primeira vez que se
amosa na súa totalidade. 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.
■ MÚSICA

OREJA DE VAN GOGH
+ EL CANTO DEL LOCO
Esta dúas bandas tocarán o
sábado 5 no Coliseum.

Culleredo
Culleredo
■ EXPOSICIÓNS

TERESA AÑÓN
Ata o domingo 6 poderemos
contemplar as súas pinturas
e esculturas no Museo dos
Muiños de Acea da Ama.

MANÁ

■ MÚSICA

A súa xira Tour Revolución
de Amor fai parada, este xoves 3 ás 22:30 no Coliseum.

BERROGÜETTO

FESTIVAL MOZART
Este venres 4, recital lírico
a cargo da contralto Ewa
Podles con Annia Marchwinska ao piano, ás 21 h.
no teatro Rosalía de Castro.
O xoves 3 e sábado 5 no
Pazo da Ópera, a Orquestra Sinfónica de Galiza e o
Coro da Comunidade de
Madrid interpretarán a
ópera de Rossini ás 20 h.

O mércores 9 a banda folc
viguesa tocará na Praza de
Vilaboa a partir das dez da
noite.

Mostra fotográfica, organizada polo Colexio Profesional de Xornalistas, que
trata de reflectir a emoción,
tensión, dramatismo e mobilización social derivadas
da catástrofe do Prestige.
Tamén é un testemuño da
solidariedade dos milleiros
de voluntarios. Máis de un
cento de imaxes, entre as
que destacan os traballos de
Xurxo Lobato (premio Ortega y Gasset) e as de Luís
Magán (Premio Nacional
de Fotografía). Ata o 18 de
xullo na Casa da Cultura.
■ MÚSICA

A CUADRILHA
DA MAROLA
Este 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

A Estrada

■ EXPOSICIÓNS

■ FESTAS

SGHN

RAPA DAS BESTAS
En SABUCEDO, do venres 4
ao luns 7, comezando co
pregón a cargo de Serxio
Pazos. Ademáis o venres 4

Mostra
fotográfica
do
estadounidense Ansel
Adams na
Fundación
Barrié da
CORUÑA.

A Sociedade Galega de
Historia Natural abre ao público o seu museo, no que
se poden contemplar esqueletos de diferentes animais
e unha colección de pega-

Car teleira

☞

O MEU NAPOLEÓN.
Napoleón fuxe de Santa
Helena para recuperar o poder
mentres un dobre queda na illa
en tanto o emperador non chega a París, só que a última hora o dobre non revela a súa
identidade e frustra o plan.

☞

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.

☞

TORREMOLINOS 73.
Comedia ambientada no
ano que lle dá título. Peca de falta de verosimilitude, consecuencia do baixo orzamento, das de-

ficiencias dos actores e da febleza do guión. Tampouco o seu
humor resulta convincente. Nada que ver con Santiago Segura.

ganza. Película que mostra un
rostro pouco habitual da Coruña. Entretida, bos intérpretes e
fragmentos en carne viva.

☞

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

24 HOUR PARTY PEOBLE. Historia da música popular en Manchester nos
anos setenta e oitenta. Do punk
ao dance, do haxís ao éxtase e á
cocaína, dos clubes ás casas de
discos... retrato da explosión
musical no norte de Inglaterra.

☞

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

☞

BLANCA MADISON.
Un local de alterne, sexo
con adolescentes e unha ven-

☞
☞

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
estimábel Jean Reno, fillo de
exiliados españois que é do mellor do 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.

☞

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.♦

grafías é o título baixo o cal
o artista presenta a súa mostra no C.S. Uxío Novoneyra.

Festival do Mundo Celta
dos, Escenario Runas 12, Hedningarna, Bal Tribal, Shooglenifty. E
para o luns 14, Escenario Runas 13,
Fanfare Çiocarlia, Wolfstone, Faltriqueira, Rare Folk. Tamén haberá pasarruas e outras actuacións no
Teatro da Beneficencia.♦

Convocatoria para todos os amantes
da música celta e de raíz do 12 ao 14
de xullo en ORTIGUEIRA. Para o sábado 12 están previstos Altan, SonDeSeu, Hevia e Muzsikás/Marta
Sebestyén. O domingo 13 Escola
de Gaitas, X.M. Budiño e invita-

Foliada de Lalín

Na sala Wootelo pode ollarse esta mostra.

CONTENEDORES
DE MEMORIA

A cerámica de Alberto Andrés estará exposta na capela de Sta. María ata o 17
de agosto.

MIGUEL CAAMAÑO
tuacións: o venres 11 a partir das 22
h. Non Residentz, Shooglenitty,
Psicofónica de Conxo e Dj. Awall
+ video jockey. O sábado 12 ás 17
h. Mr. Dixie, ás 19 h. Dr Cotomondongo y sus metales preciosos; ás
22:30 Eliseo Parra, Rao trio, Nass
Marrakech e Dj. Wizard. O domingo 13 ás 14 h. xantar popular
amenizado por gaiteiros e ás 17 h.
repichoca, a cargo do grupo Folque
de Lalín.♦

Na Carballeira das Casianas, a carón do Polígono Industrial Lalín
2000 a mediados de xullo unha
oportunidade inmellorábel de asistir
a concertos cun marcado carácter
multiétnico, contacontos, obradoiros de música... de balde. Con zona
de acampada na mesma carballeira e
de aparcadoiro no polígono. Os postos de comida e bebida servirán para sufragar os gastos do festival. O
programa conta coas seguintes ac-

das e de minerais, entre outros elementos. O horario é
de 9:30 a 13:30 e de 16:30
a 20:30, de luns a venres.

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

Exposición
de fotos
sobre
o lume no
Mesón do
Forno de
LUGO
na que
participa,
entre outros,
Eduardo
Ochoa, de
quen
ollamos
unha imaxe.

PABLO SÁNCHEZ

to na Praza Regueiro, ás 23 h.

Lugo
■ EXPOSICIÓNS

FUEGO¡
Fotografías de Eduardo
Ochoa, Valentín Roldán,
Xosé Manuel Otero, Méndez e Luís Engroba no
Mesón do Forno, (Río Ser)
ata o 20 de xullo.

ÁLVARO DE LA VEGA

Illa de Arousa
Arousa
■ ACTOS

JAVIER PENA
Paisaxe imaxinada e cali-

PEPE BARXA

MAXIMINO REBOREDO
(1892-1899)
A súa mostra de fotografía
pode ser ollada, ata o 31 de
xullo, na Fundación Caixa
Galicia. Fotógrafo descoñecido de fins do século
XIX, plasmou nas súas pracas o rebulir do Lugo rural
e urbano da época.

Luar na
Lubre tocará
o próximo
sábado 12
en RIBEIRA.

Mostra escultórica na galería
Sargadelos ata o 19 de xullo.

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

■ MÚSICA

5 de 9 a 14 e de 16:30 a 21
no Salón de Actos do Pazo
da Cultura.

LUDOTECA

SARAIBAS

Para crianzas, organizada
polo concello no teatro
Principal durante o mes de
xullo de 10 a 13:30 h.

O xoves 10 van dar un concerto no Auditorio ás 23 h.

■ CINEMA

As Neves

NÓMADAS DO VENTO

■ MÚSICA

A BUXAINA
Murga do Etnográfico, que
levará a súa música folc o
sábado 5 á vila.

De Jacques Perrin (Francia,
2001), documental sobre as
viaxes das aves migratorias,
o luns 7 ás 20:15 e 22:15 vai
ser proxectada esta fita no
Espacio para a Arte de Caja Madrid, dentro da programación do cine-clube.

■ FESTAS

FESTA DA ANGUÍA
VIII edición da celebración
gastronómica o sábado 5 e domingo 6 en PONTESAMPAIO.

Redondela
■ EXPOSICIÓNS

JESÚS CAMESELLE BEN
Baixo o título Anacos do camiño presenta a súa obra na Casa
da Torre, ata o 14 de xullo.

Ribadavia
■ MAXIA

ANTONIO ROMARÍS

■ EXPOSICIÓNS

Ogrobe
Ogrobe

■ EXPOSICIÓNS

JOÃO DA NOVA

■ EXPOSICIÓNS

XABIER DOPAZO

ANTONIO
PORTO TABOADA

As súas pinturas son o obxecto da mostra que a sala
Teucro alberga ata o luns 7.

Ribadeo

12 PINTORES GALEGOS

O SOÑO DA TERRA

Navegante galego ao servizo de Portugal, descubridor
de varias illas atlánticas, figura pouco recoñecida no
país luso e ignorada na Galiza, que está a ser reivindicada polo investigador Santiago Prol. A mostra, sobre
a súa vida, poderase ollar,
durante este curso académico, na Biblioteca Municipal

Mostra as súas pinturas na
galería Lembranza-Sargadelos ata o 14 de xullo.
■ MÚSICA

Ata o 19 de xullo esta mostra estará aberta no Casino
Mercantil.

EIRAVELLA

PARTES

Grupo de pandereteiras que
o venres 4 darán un concerto.

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS

XESÚS COSTA
Migración. Furto de sentido, reune as obras do artista que son acollidas polo
C.C. da Deputación.

MANI MORETÓN

O sábado 5 darán un concer-

Ten unha mostra de fotografía na galería Volter.

V Festival Internacional de Musica de Galicia
O luns 7 no Salón Teatro de
SANTIAGO, o grupo de música
barroca La Folía, dirixido por
Pedro Bonet. O martes 8 no Salón Teatro de SANTIAGO, concerto da Karol Szymanowski
Quart; e o grupo de música barroca La Folía tocará no teatro
Principal de PONTEVEDRA. O
mércores 9 no Auditorio de Galiza (SANTIAGO) estarán Teresa
Berganza, mezzosoprano, Cecilia Lavilla, soprano e J. A.
Álvarez Parejo ao piano. O xoves 10, Aci Galatea e Polifemo,
ensemble barroco formado por
solistas da Real Filharmonía de
Galicia, no teatro Principal de
SANTIAGO. E na Catedral de
OURENSE concerto da Karol
Szymanowski Quart.♦

AS PORTADAS
DA HISTORIA

ICONOS RUSOS,

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

NA LÚA

Ata o 30 de agosto, o seu
traballo artístico, baixo o título de Aqua, estará exposto
na sala da Fundación Caixa
Galicia Café Moderno.

BIENAL
EIXO ATLÁNTICO

ROSALÍA PAZO

■ MÚSICA

JULIA ARES

Mostra que é albergada pola Casa da Xuventude.

As obras gañadoras deste
premio estarán expostas no
Museo Municipal. Neste
mesmo lugar encóntrase a
mostra Mulleres catro.

Levará o seu espectáculo
Ronsel o venres 4 ás 23 h. á
pza. do Regueiro.

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

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

O CHAPAPOTE MÓVESE

BALLET GALEGO
REI DE VIANA

tarán Barbara Hendricks, soprano e Roland Pöntinen ao
piano. O sábado 5 na Catedral
de SANTIAGO, Christoph Genz,
tenor e Jeremy Joseph, órgano.

■ EXPOSICIÓNS

Proposta da galería Clérigos para o verán.

■ DANZA

Teresa Berganza.

Monforte
Monforte

Monterroso
Monterroso

Do xoves 3 ao domingo 6, organizado pola Federación Galega pola Cultura Marítima,
con diversas actividades, entre
as que se atopan o baile tradicional, música, teatro na rúa,
obradoiros, cine, poesía, etc. A
Feira do Mar abranxe aspectos de promoción económica
dos recursos do mar, empresas
produtoras, etc; contará cunha
carpa de degustación no Peirao do Chufre, con exposición
e venda; a exposición O mar
dos recursos, na fábrica de
Goday e a feira do libro do
mar, no Paseo do Chufe.

V edición deste festival que reune a figuras de primeira orde en
escenarios por toda Galiza ata o
18 de xullo. O xoves 3 a Orquestra Staats Kapelle de Berlin baixo a dirección de Daniel
Barenboim, interpretarán pezas
de Schummann e Beethoven no
Auditorio de Galiza en SANTIAGO de Compostela. E no Auditorio-Sala de Conciertos Centro
Cultural Caixanova de VIGO recital lírico a cargo de Milagros
Martín, mezzosoprano; Juan
Lomba/Guillermo Orozco, tenores; Juan Tomás Martínez,
barítono e Antonio López, piano; interpretarán obras de C.
Gounoud, J. Offenbach e G. Bizet. O venres 4 no Auditorio de
Galiza ás 21 h. (SANTIAGO) es-

Francisco Carballo, de luns
a venres de 16 a 20 h. As
mañás resérvanse para grupos que poden solicitar cita
no telf. 988 463 001.

COLECTIVA

Maceda

Mostra as súas esculturas
no Museo Provincial ata o
27 de xullo.

VII ENCONTRO
DE EMBARCACIÓNS
TRADICIONAIS

O Edificio Administrativo
da Xunta alberga unha
mostra dos seus traballos de
xoiería e esmalte.
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CARMEN GONZÁLEZ
BOAN
As súas pinturas poden ser
contempladas no Ateneo.

Padrón
■ EXPOSICIÓNS

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
■ ACTOS

PROBAS PARA MUSICAL
Konjuro Teatro realiza unha proba de selección para
o musical Sesfebú o sábado

CAIXAS LACADAS E
OVOS PINTADOS

A pintura sobre ovos ten, case, dous milenios de antigüidade, comezaron a facerse
polas festas de Pascua, e en
Rusia pasou a ser símbolo da
súa artesanía; sobre eles represéntanse temas relixiosos,
antigas lendas, contos clásicos, paisaxes... a colección
que se presenta é do mestre
Antón Zhuk. A miniatura de
Palekh é tipicamente popular
e naceu nesta vila rusa, sendo
famosos os iconos desde o s.
XVII. As caixas están feitas
de cartón pedra e reflexan
costumes, tradicións, festas,
contos e acontecimentos históricos. Os iconos apareceron
na época medieval de Bizancio e píntanse sobre madeira
estucada –ás veces sobre metal– e representan sempre temas relixiosos. Hai outros,
chamados Festas, sobre temas ou un personaxe principal. No Espacio para Arte de
Caja Madrid, ata 140 pezas.

O venres 4 vai ofrecer o seu
espectáculo na vila.

■ EXPOSICIÓNS

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

Ribeira
■ MÚSICA

LUAR NA LUBRE
O focl coruñés estará o sábado 12 no Malecón a partir das 22:30 h.

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

Salceda
de Caselas
■ MÚSICA

XISTRA DE CORUXO
Concerto de música folc a
cargo deste grupo vigués
para este venres 4.

Samos
■ EXPOSICIÓNS

RESTAURACIÓNS
DO MOSTEIRO

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

Santiago
■ ACTOS

OBRADOIROS
PARA CRIANZAS
De 7 a 12 anos nas mañás
de xullo, agosto e ata o 15
de setembro no Museo do
Pobo Galego. De 10:30 a
13 h. poderán asistir á Aula
do Mar ou ao Máis información no telf. do Departamento de Educación (Ana
Estévez) 981 583 620.

Nabiza Rock
Festival de música rock n´AS PONTES de García Rodríguez, segunda
edición, que continúa coa liña de presentar un espectáculo con grupos locais e alleos de estilos alternativos e
gran calidade. Terá lugar o venres 18,

con Los Deltonos, Sugarless, Tote
king e Shota, Dr. Funkstein, In anima, Orkus e AK 47. Tamén haberá
outro tipo de actuacións como os espectáculos que ofrecerán Catre Teatro e Clowncompostela.♦
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CEA-HOMENAXE
A ENCARNA OTERO
Celebrarase no restaurante
do Pazo de Congresos o venres 11 ás 22:30 h. debendo
ingresar o importe (30 euros)
na conta 2091-0392-993000014398 de Caixa Galicia antes do mércores 9 especificando o nome de quen fai
a reserva. Máis información
no telf. 981 542 834 (Manuel
Díaz) de 10 a 14 h.
■ EXPOSICIÓNS

XURXO LOBATO
Galicia, camiño celeste,
mostra de fotografías de todo o país realizadas desde o
aire. As imaxes de Lobato
tamén estarán dispoñibles
nun catálogo e nun libro do
mismo título no que estarán
acompañadas por textos de
persoeiros coma Víctor
Freixanes ou Xosé Ramón
Barreiro, entre outros. Na
Fundación Caixa Galicia.

MINIMAL
Francés mostrará as súas
esculturas na galería José
Lorenzo desde este xoves 3,
en que se inaugura a mostra
ás 20 h, ata o 28 de xullo.

DE FISTERRA
A XERUSALÉN
…Exería e os primeiros peregrinos cristiáns, é o título
da mostra que estará, ata o
15 de setembro, no Museo
das Peregrinacións. Reune
pezas como un busto de
Constantino O Grande, unha estela funeraria do s. IV,
baixorrelevos, tumbos, etc.

MANOLO DIMAS
Unha colección das súas
pinturas reunidas baixo o
nome Terapainting vai estar na galería C5 Colección
ata o 26 de xullo.

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.

CÉSAR LOMBERA
A súa mostra ¿Arquitectura
mínima na paisaxe? pode
ser ollada na Casa da Conga (sede do COAG) ata o
vindeiro venres 11.

VALENTE E OS ARTISTAS
A palabra e a súa sombra.
José Ángel Valente, o poeta
e as artes, que é como se titula a mostra, poderase ollar,
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, Leo-

Convocatorias
CERO EN CONDUCTA
A XI edición dos seminarios organizados
polo Centro Galego de Artes da Imaxe e
a Universidade da CORUÑA vai ter lugar
en xullo. Impartiranse os seguintes: Periodismo Televisivo: cuestións profesionais, sociais, éticas, por Bonnie Anderson. ¿Que é iso do formato?: Como nace e se desenvolve un programa de televisión por Gloria Saló. Instalación Multimedia e o mundo da arte contemporanea: o artista como comisario, da man de
Francesc Torres. Cine e estética:
modernidade, manierismo, posmodernidade, a cargo de Domenec Font. Dúas
historias: La caja 507 e La vida mancha
por Enrique Urbizu. E Cine fronte a video, xornadas coordinadas por CREADirectores e Realizadores Asociados de
Galicia. O prazo de inscrición remata o 9
de xullo, salvo que se cubran todas as
prazas ofertadas con anterioridade. Dado
o número limitado de prazas en cada curso, prégase confirmación telefónica previa antes de facer efectiva a matrícula (30
euros cada seminario). O pagamento da
matrícula efectuarase na Secretaría de
Cero en Conducta (Centro Galego de Artes da Imaxe) con anterioridade ao remate do prazo de inscrición e en horario de
8 a 15 horas. Non se admitirá ningunha
inscrición que non vaia acompañada do
seu correspondente xustificante de pago.
Enderezo: Centro Galego de Artes da
Imaxe, Durán Loriga 10 baixo; 15003 A
Coruña. Tel.: 981 203 499, Fax: 981 204
054, e-mail: difusion@cgai.org. Enderezos dos cursos: Facultade de Socioloxía-

Universidade da Coruña, Campus de Elviña; 15701 A Coruña e Centro Galego
de Artes da Imaxe.

XORNADAS GALAICO-CANARIAS
DE APICULTURA
A Casa do Mel do Eume (Goente - AS
PONTES) acollerá o sábado 5 este acto,
que dará comezo o sábado 5 ás 18 h. co
saúdo do alcalde. Ás 18:30 h. vai ter lugar unha conferencia sobre a seguridade
alimentaria dos produtos apícolas que
impartirá Antonio Gómez Pajuelo; ás
19:30 h. celebrarase unha mesa redonda sobre a importancia das Casas do
Mel na nova apicultura. O domingo 6
terá lugar a Festa dos Apicultores, que
dará comezo ás 10 h. cunha xuntanza
nas inmediacións do hotel Eumesa de
Pontedeume, para realizar un roteiro á
pé polo Parque Natural das Fragas do
Eume, así como unha visita ao mosteiro
de Caaveiro. Ás 13:30 h. celebrarase un
acto de irmandade entre a Casa de la
Miel de Tenerife e a Casa do Mel Eume-Goente, cunha actuación da banda
de gaitas Alfaía. Das 14:30 h. en diante, terá lugar un xantar; a xornada rematará coa actuación do dúo Roelle. Para
anotarse ao xantar ou para comer debaixo da carpa instalada pola organización
hai que chamar ao telf. 981 452 667.

CONCURSO GALEGO PARA
CARICATURISTAS NOVEIS

A Casa da Xuventude de OURENSE convoca este premio no seo da VIII edición
da Bienal da Caricatura. Os participan-

CURSOS DE DANZA
CONTEMPORÁNEA CHEVI
MURADAY
Do 7 ao 11 de xullo, Tutu Danza organiza un curso de técnica de danza (nivel
intermedio) de 11 h. a 13 h. e un taller
de creación coreográfica de 15 h. a 18 h.
O curso vai dirixido a bailaríns, actores
e persoas próximas ao arte escénico. O
lugar onde se vai realizar é o ximnsio

Squash de VIGO (no Areal). A reserva
de prazas farase nos telf. 986 221 027
ou 616 020 350. A data de inscrición finaliza cando se cubran as prazas.

CURSOS DE RUSO E CASTELÁN
A asociación Máximo Gorki de solidariedade entre os pobos, de VIGO, ofrece cursos destes dous idiomas. Máis
información no teléfono 986 224 457
de 17 a 19 h. ou na súa sede sita na rúa
República Arxentina 17, 2º esq.

CIENCIA E TERRITORIO.
A XEOLOXÍA
Baixo o título O complexo de Melide celebrase este ano a primeira edición destas
xornadas do 9 ao 11 de setembro, organizadas por Nova Escola Galega coa colaboración do IES de MELIDE. Teñen como obxectivos a exemplificación, na comarca natural de Terra de Melide, as estratexias de integración do ensino no territorio; investigar, para o emprego educativo, as posibilidades didácticas que
ofrece o medio xeolóxico; iniciarse e
perfeccionar diferentes técnicas de traballo de campo e inserilo no conxunto de
oportunidades educativas que ofrece o
medio. O prazo de matrícula vai ata o 30
de xullo; os asociados á Nova Escola
Galega e parados que o acrediten terán
que pagar 20 euros e o resto 40. A partir
do 31 de xullo os socios e parados pagarán 30 euros e os demais 50. A forma de
pagamento é mediante transferencia
bancaria a Banesto: nº de conta: 00306149-14-0000287271.♦

CAMIÑOS DE FERRO

Valeiras versus Castelao

Esta exposición fotográfica
estará aberta ata o luns 7 na
estación de RENFE.

Exposición inaugurada o martes 10 de xuño no Kultur
Laden Marburg, en Mamburgo (Alemaña), onde permanecerá ata o 10 de xullo. O pintor galego Dom Valeiras
naceu en Cortegada en 1953 e foi un dos pais da movida
viguesa. Retoma vintedúas láminas de Castelao e reinterprétaas á luz da cor, incluíndo a tradución dos pés ao alemán. Este traballo é froito da súa estancia en Centroeuropa e procura a revitalización e actualización da dimensión
estética e intelectual da señeira figura de Castelao.♦
poldo 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.

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.

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

IMAXES DO SOÑO
EN LIBERDADE
Este é o nome da exposición que amosará películas
inéditas filmadas por Eugenio Granell en colaboración co Centro Galego de
Artes da Imaxe. A Fundación Granell ademais celebra os seus oito anos de funcionamento cunha exposición de parte dos seus fon-

Festival de Vilar de Mouros
Mouros
O domingo 20 The Wailers, Tricky,
Tomahawk e Melvins. No palco
Superbock, o 18 Tendrils e More
than a thousand, o 19 Toranja e
Grace e o 20 LF Cool e Philarmonic Weed. Noites Superbock ofrece
o 17 un concerto de Dj Kitten, o 18
Trash Palace e Big Louie G, o 19
Mad Professor e Dubadelic Vibrations e o 20 Zion Train.♦

A BATALLA DE VIGO,
PRÓLOGO DUNHA GUERRA

Discurso histórico que sitúa
a Batalla de Rande no contexto dos primeiros anos da
Guerra de Sucesión. Cadros,
documentos, cartografía,
medallas conmemorativas...
dan fe daqueles momentos,
desde a saída de Versalles
do que seria o primeiro rei
español borbónico ata a paz
de Utrech (1713). As principais expedicións de rescate
do tesouro de Rande, con
numerosos obxectos dos recuperados. Complétase a
mostra cunha sección adicada á navegación e construción naval dos s. XVII e
XVIII. Ata o luns 7 de setembro no C.C. Caixanova.

dos. 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.

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

MARISCOS DE GALICIA

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

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

CABO JAM LOURENZO
A localidade portuguesa é unha alternativa moi asequíbel para asistir a
concertos de calidade internacional
pola súa proximidade á fronteira do
Miño. Celebrarase do 17 ao 20 de
xullo, e van actuar, no escenario
principal: o venres 18 Guano Apes,
Him, Sepultura e Planet Hemp. O
sábado 19 David Fonseca, Rufus
Wainright, Los Planetas e Lenine.

tes deberán ser galegos ou residentes en
Galiza, de entre 14 e 30 anos. Cada autor poderá presentar o número de caricaturas que estime oportuno, sexa como retrato ou como viñeta de humor
gráfico. Deberán ser orixinais, inéditas
e non ter levado premio noutros concursos. O tamaño mínimo é o DIN A4 e o
máximo DIN A3, a técnica é libre, e
calquera personaxe pode ser obxecto
das caricaturas, aínda que se valorarán
especialmente os do mundo cultural,
político ou social de Galiza. A entrega
realizarase na Casa da Xuventude, rúa
Celso Emilio Ferreiro 27, 32004 (Ourense), antes do 15 de decembro de
2003. As obras levarán ao dorso un título e un lema, e irán acompañadas dun
sobre pecho no que figurarán os datos
persoais do autor e unha fotocopia do
DNI, figurando ademais no exterior o
título e lema. Os premios son: á mellor
colección (6 caricaturas): 750 euros catro premios ás mellores caricaturas de
200 euros cada un. Durante o mes de
marzo de 2004 exporanse as obras premiadas e unha selección das restantes.

Todos os mércores do mes
de xullo, das 22:30 h. en
diante, haberá na sala Nasa
unha sesión de música improvisada.
■ TEATRO

ULTRANOITE
Chévere Teatro irá as noites do venres 4 e sábado 5

(ás 23 h.) con esta proposta
escénica á sala Nasa. Máis
información en www.salanasa.com.

Vigo

Silleda

CARLOS CARNICER

■ MÚSICA

LAR
Grupo de bailes populares
que vai actuar o sábado 5.

Tui
■ EXPOSICIÓNS

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 6 de xullo.

■ CONFERENCIAS

O presidente do Consello
Xeral de Avogacía vai dar
unha charla o martes 8 ás
20 h. no C.C. Caixanova.
■ EXPOSICIÓNS

PIETRO CHIAROMONTE
Baixo o título Toscana fauve
mostra a súa obra na Casa
da Cultura Galega (pz. da
Princesa), ata o 27 de xullo.

MENCA ESTÉVEZ
Eter terra é o título da exposición que vai estar na
Casa das Artes a partir do
vindeiro luns 7; a inauguración será ás oito do serán, e
nela intervirán a flautista
Julia Estévez Salgueiro e
a soprano Begoña Estévez
Salgueiro.

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).

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

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

Francés
mostra
as súas
esculturas
na galería
José
Lorenzo de
SANTIAGO.

dón de Buenos Aires, abre
unha mostra co seu traballo en Soportales (pr/
Constitución 14). Algunhas das súas obras están
expostas en Italia, Brasil,
Arxentina e España.

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

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

PINACOTECA MUNICIPAL
Nova Exposición Permanente, recén inaugurada, da
pinacoteca municipal no
Pazo-Museo de Castrelos.
A batalla de
Rande, prólogo dunha
guerra
pódese ollar
no CC
Caixanova
de VIGO.
Na imaxe
restos recuperados en
Rande na
igrexa da
Peregrina
de Pontevedra.

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

BIENAL INTERNACIONAL
DE GRAVADO
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.

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

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

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

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.

Anuncios de balde
■ Vendo Gran Enciclopedia Galega,
1ª edición, 29 tomos. Telf. 627 833 203
■ Alugase vivenda 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
ou www distridido.com.
■ 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
843 997.
■ 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.
■ Entre o 15 de xullo e o 15 de agosto deixarei o noso país por unha travesía en coche dende Galiza a Mali, pasando por Marrocos, Sahara
Occidental, Senegal e por último Bamako. Acepto compañeiro/a. Tamén
agradecería información sobre o traxecto. Teño 38 anos. E-mail: tristras38@yahoo.es.
■ Compro montes na Galiza, preferibelmente en Lugo provincia. Telf.
630 522 101.

■ Procúrase persoa para coidar cabalos nun clube hípico, en Mos. Telf.
639 446 271.
■ ¿Queres perderte na Ribeira Sacra? Alugo unha casa de dous andares totalmente equipada (garaxe, salón, cociña, baños completos e varios
cuartos duplos) para pasar uns días
ou semanas en Penalba (Nogueira de
Ramuin). Prezo módico. Chámanos
ao 986 376 022 ou 661 642 070.
■ Expedición a Etiopía. Visitaremos
as tribus do sur, que viven na prehistoria, asi como a conca do río Omo;
no sur, a lagoa Tana, as igrexas na rocha de Lalibela e a cidade musulmá
de Harar. Saída o 16 de agosto, volta
o 4 de setembro. Prezo 2.100 euros.
Informa Alfonso Díaz nos telf. 986 101
568 ou 626 379 771.
■ Ceivar. Organismo popular Antirepressivo inserido no Movimento de
Libertaçom Nacional Galego. Correio
electrónico nacional@ceivar.org. Página web em construçom em www.ceivar.org. Telefone nacional 679 533 749.
■ Moza checa, licenciada en pedagoxía, ofrécese para coidar crianzas
en Santiago, con informes. Tamén
para clases particulares ou traducións do checo e francés. Telf. 629
674 579 ou no correo electrónico krysarka@email.cz.

■ Véndese 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.
■ 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.

■ Véndese Toyota Yaris, tres anos,
ar condicionado, totalmente novo.
Telf. 677 730 802.

■ 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.

■ Véndese Huskies Siberianos vacinados e desparasitados. Económicos.
Telf. 986 116 240 ou 651 477 567 (Pilar).

■ Persoa nova ofrécese para coidado de nenos e limpeza en Santiago.
Telf. 670 804 918 / 665 494 575.

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

■ Matrimonio con amplia experiencia como veterinarios, ofrécese para traballar en explotacións ou cooperativas en calquera lugar do país.
Tlf. 986 434 001 (Preguntar por Germán ou Georgina).♦

■ Véndese Peugeot 205 diesel, bo
prezo. Tlfn: 650 678 460.

Vilamartín
ilamartín
de Valdeorras

VERBUM.
CASA DAS PALABRAS

A Rede

A TRAMA DO PRESTIGE
http://www.iespana.es/tramaprestige/pre
stige.html
Animación sobre toda a trama do Prestige
e resposta a unha serie de preguntas prohibidas que se agachan sistematicamente. Na
animación aparecen relacionadas todas as
persoas da Administración e da propiedade
do buque sinistrado. Moi interesante.♦

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

TANGO
Patricia Malvestiti, licenciada en Belas Artes pola
escola Pridiliano Pueyrre-

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

■ MÚSICA

BANDA DE MONFORTE
O sábado 5 van dar un concerto na vila.

Vilanova
de Arousa
Arousa
■ MÚSICA

DÚO FERNÁNDEZ
BETANCOURT

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.
■ LEITURAS

POR CONTO ALLEO
Libro de Camilo Franco
que será presentado, na Casa do Libro, este xoves 3 ás
20 h. coa participación de
Anxo Quintela, director de
Vieiros; Víctor F. Freixanes, director da editorial
Galaxia e o propio autor.

FEIRA DO LIBRO E
XERAIS
Este xoves 3 ás 20:30, Suso de Toro e Fina Casalderrey asinarán exemplares das súas obras. O venres 4 será Agustín Fernández Paz quen o faga a partir das 19:30. Tamén o venres 4 na Carpa da Feira a
partir das 20:30, presentarase o libro O saber do pobo (Enciclopedia do Traxe, Danza e Música tradicionais) de Calixto Albán,
coa intervención do autor,
Gonzalo Navaza, Manuel
Bragado e o grupo de gaiteiros Os Miñotos.
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O sábado 5 van dar un concerto de música clásica na
Casa da Cultura.

Xinzo
de Limia
■ MÚSICA

NASHVILLE PUSSY &
SAMESUGAS
Este 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.

FESTIVAL FOLCLÓRICO
O sábado 19 o seu escenario vai ser o C.C. Caixanova ás 22 h.

NOA
A cantante israelita estará no
C.C. Caixanova o domingo
13 ás 22:30. A súa música está influída por cantautores
dos 60 como Paul Simon ou
Leonard Cohen, combinados
coas raíces yemeníes e a guitarra de Gil Dor, que a acompaña, con antecedentes na
música clásica, jazz e rock.

MASCATO
Trátase dun coro multirra-

cial de Namibia, que dará
un concerto o martes 15 ás
20:30 no C.C. Caixanova.
■ TEATRO

POR AMOR AL ARTE
Estreada en London con
grande éxito, desenvólvese
nun contexto universitario
que mostra a relación da parella protagonista e a que
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
este xoves 3 ás 20:30 h.

YO ME BAJO EN LA
PRÓXIMA, ¿Y USTED?
A creación de Adolfo Marsillach vai ser representada
pola Cía de Pedro Osinaga, baixo a dirección de
Francisco Vida, o venres 4
ás 22:30 e o sábado 5 ás 20
h. e ás 22:30.

unha lenda e conto infantil, incorporados a historias e crónicas da antiga
Inglaterra. Baixo a dirección de Hansgünther
Heyme vai ser representada o mércores 9 por Teatro de la Abadía no C.C.
Caixanova.

■ EXPOSICIÓNS

Vilalba

TROMPICALLO

■ MÚSICA

BANDA DE GUITIRIZ
Música no quiosco da música da alameda o domingo
6 ás 17 h.

Vilagarcía
ilagarcía
■ EXPOSICIÓNS

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

O REI LEAR

CLICK

Unha das máis coñecidas
obras de W. Shakespeare,

Este venres 4 darán un concerto na vila.

O ENTROIDO
EN GALICIA
Esta é a mostra de Alfredo
Constenla no Museo do
Entroido ata o 31 de agosto.
■ TEATRO

O sábado 5 este compañiade títeres fará unha representación na vila.

Barcelona
Barcelona
■ EXPOSICIÓNS

ART I COMPROMÍS
SOCIAL DE LA
CULTURA GALLEGA
A galería Sargadelos (Provença 274-76) acolle a mostra sobre Manuel Torres
(1901-1955), Laxeiro (19081996) e Manuel Pesqueira
(1911-1988), expoñentes do
Movemento Renovador da
Arte Galega e participantes
nas inquedanzas intelectuais
da época da República. Esta
mostra é a quinta das sete que
compoñen este ciclo.♦

Samesugas,
á esquerda,
tocan no
Código de
Barras de
VIGO este
venres 4,
xunto con
Nashville
Pussy.

parlamentar entre dúas forzas políticas. O PP usa a carta magna como arma arreboladiza, como instrumento de
partido. A Constitución non é
do PP, aínda que tenten dar
esa impresión.♦
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A

dos seus propios resortes,
pretende reformala. A Constitución si se debilita, en
cambio, cando alguén, como
Fraga, declara o BNG fóra da
Constitución, simplemente
porque se rompeu un acordo

Constitución é o marco legal que todas as
partes que interveñen
na democracia asumen. Esa é
a súa característica principal.
A Constitución non se debilita cando alguén, facendo uso
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Urbano Cabrera
‘Teño seiscentas cancións porque son moi prolífico’
C.VIDAL
Gústalle definirse como cantautor e impórtalle pouco se o
termo está ou non na moda. Urbano Cabrera non pararía de
escribir novas cancións, de seguir aumentando un repertorio
que xa supera os seiscentos temas. En Penalba, o seu novo
disco, ofrece unha ducia desas composicións nas que, como el
di, non é difícil identificar o “estilo Urbano” que deu a coñecer nos seus anteriores traballos Tarantela e Segundo andar.
¿Por que Penalba?
É o lugar onde resido, un espacio moi bonito que para min pode
resumir todo o que quixen facer co
disco. En Penalba é onde sinto, onde vivo e, por veces, son feliz.
Os ritmos do disco son variados. ¿Pódese definir?
Hai variedade de ambientes
pero non de estilo. Quero que a
xente identifique a Urbano. Como
músico síntome libre pero veño
dunha mocidade onde se experimentou de todo, dun universo que
me atrapou. Non estou atado a ningún estilo. Por exemplo, non se
me ocorrería facer un blues porque
non son purista pero navego por aí
e achégome a distintos ritmos. No
que si son firme é na miña convicción de empregar a lingua galega
xa que coido que estamos a pasar
un dos peores momentos en canto
a súa normalización.
¿É certo que ten 600 cancións escritas?
É, porque son moi prolífico.
Teño un constante bule-bule na
cabeza. Rematei este disco hai
uns dous meses e ás veces véñenme melodías á cabeza e teño
que parar porque, por min, estaría compondo de seguido. Gústame cantar pero síntome autor e
non me importaría ter unha fábrica de cancións ao servicio dos
demais, compor para outros cantantes. O que lamento é que teño
a sensación de estar no mesmo
punto que hai seis anos, cando
saquei Tarantela, o meu primeiro disco. Ás veces semella que é
igual que fagas ben ou mal as

cousas. Hai anos este era un país
ilusionante no mundo da música
pero logo quedou en nada.
¿Non será que non son tempos para un cantautor?
Aí está o problema. Na nosa
sociedade hai un gran papanatismo. Pasamos por un bo momento
para o folc pero iso responde a
unha volta ás raíces, á tradición,
que tamén se dá noutros países e
que nós importamos de fóra. Os
que facemos unha proposta alternativa parece que temos que esperar a que no mundo apareza unha vaga igual para que aquí tamén
se nos valore. Defendo que non
ten que ser momento de nada, só
hai que ver se as letras e as músicas gustan e nada máis pero como
iso non acontece o panorama é
bastante desolador. Eu mesmo estiven a punto de deixalo todo uns
meses antes de gravar este disco.
Pero volvería ilusionarse...
Digamos que unha ilusión
comedida porque teño a certeza
de que seguirei tendo as mesmas
dúbidas. Pero o nacemento deste
disco provoca unha nova ilusión,
é como quen se pon a idear para
construír algo.
En Penalba colaboran o
Maestro Reverendo e Pancho
Álvarez.
O Maestro Reverendo é un fenómeno. Agora vive nunha casa
cerca da miña e de Casa de Tolos,
o estudio onde se gravou o disco.
Cando soubo de min sorprendeuse
de que alguén da súa xeración neste recuncho do mundo tocase unha
música como a que eu fago e qui-

PACO VILABARROS

xo colaborar comigo. Con Pancho
Álvarez teño a sensación como se
pensásemos coa mesma cabeza, a
compenetración é total. Gústame
todo o que fai. Logo están Carlos
Castro, Pablo Pérez, Carlos Calviño e Xurxo Xuncal que son os
membros da miña banda.
¿Sempre fai vostede as letras e as músicas?
Sempre. Só hai dúas excepcións en Tarantela, con letras de
poetas. Teño inquedanzas, preocupacións e desexos que quero expresar por min mesmo e coas músicas que se axeitan a cada tema e

letra. Son cantautor, tal como se
entende o tema en sentido estricto,
e iso significa estar implicado co
mundo que me rodea, coas cousas
que me fan sufrir e sentir. Cantautor significa compromiso.
¿Á terceira vai a vencida?
Mira, coido que necesito un
pouco de sorte. Tres discos na rúa
son de abondo para que se me poda valorar, para compararme con
calquera e se saiba o que podo dar
de min. A falta de recoñecemento
é dolorosa. Gustaríame, de verdade, que se me sometese a comparación. Aos máis altos niveis. ♦

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

Corrupción
MANUEL CIDRÁS

C

omo se dun acto reflexo se tratase, cada
vez que os xornais
dan novas desacougantes
saen voces pedindo cambiar algunha lei. Esta urxencia lexisferente é para
botarse a tremer, pois raramente o fervor da conxuntura produce normas sensatas. O espectáculo da
Cámara Autonómica madrileña, que por certo ten
numerosos precedentes no
ámbito local, xa fixo aparecer propostas de cambios lexislativos cuestionando a prohibición do
mandato imperativo e propugnando que os escanos
pertenzan aos partidos.
Se así fose se solventaría un problema dos partidos (de poderen quedar en
minoría logo de gañaren
nas urnas) pero quedaría
incólume o problema de
fondo, que naturalmente
produce escándalo, da corrupción da vida política
por intereses económicos
espurios. Que son cousas
distintas e de diverso calado. O tránsfuga pode ser
(ou non) un corrupto, pero
o problema da corrupción
e da venalidade na política
vai moito máis alá do
transfuguismo; salvo que
con candor acreditásemos
que o tránsfugo corrupto
era, antes de romper a disciplina partidaria, un modelo de providade. Identificar corrupción con tranfuguismo é quedarse na
periferia máis aparente do
problema, obviando a súa
esencia máis degradante.
A corrupción política
ten que ver, dende logo,
coa desfachatez do felón,
pero máis que de debilidades humanas nace da
mercantilización da política. É dicir, do seu sometemento ás leis do mercado.
Agroma da confusión entre o público e o privado e
ten o terreo estercado, entre outros fertilizantes, no
que Claus Offe chama
“democracia competitiva
de partidos”; isto é, nun
sistema político nos que os
partidos concorren como
empresas no mercado
elelctoral, postergando os
principios
ideolóxicos
(que dificultan a captación
de cotas de mercado do
adverdsario) e priorizando
a obtención e optimización
de recursos, non só materiais nin sempre lícitos, para gañar espacios de poder.
Facer que os escanos
sexan dos partidos apenas
resolve un problema destes, reforzando as súas estructuras notoriamente oligárquicas. Mesmo podería
servir para combater a súa
corrupción extravagante.
Pero mantería, reforzándoa, a súa corrupción intrínseca, a inherente á súa
mercantilización. E esa é a
que máis degrada o sisitema político.♦

