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Así están os
areais das Cíes

Pepe Carreiro

(Páx. 2 e 3)

O documento
da Executiva do BNG
recibe 30 emendas

FUNDADO EN 1907

(Páx. 7)

1,75 euros

PONTEAREAS

derruba o derradeiro
monumento construído a

¿ALGUÉN

PACO VILABARROS

FRANCO

O busto do xeneralísimo fora instalado en 1976, xa morto o ditador, e é un dos últimos en ser eliminado.

GUERRA E CIVILIZACIÓN
GRIAL 158
Nova entrega da revista GRIAL. “A democracia non é unha utopía. Non hai outra
resposta ao conflicto de civilizacións”, M. Hardt e Alberto Moreiras. GRIAL, unha
reflexión compartida arredor das novas guerras e novas tecnoloxías de armamento.
¿Cómo encher o baleiro símbolico da chamada Zona Cero?
A figura de Alexandre Bóveda no centenario do
seu nacemento. As posibilidades do audiovisual
en Galicia. “Un pacto social sobre o idioma”,
20 aniversario da Lei de Normalización
Lingüística. A cultura, foro de debate plural,
interdisciplinar, conforme á diversidade dos temas
vivos que artellan unha sociedade aberta.

Meilán Gil: ‘A UCD e o PSOE
pretendían que Galiza fose
unha autonomía de segunda’
(Páx. 10 e 11)

Galiza
na pluma dos
escritores que
nos visitaron

25 anos
dun festival:
¿Que lembras
de Ortigueira?

(Páx. 24)

(Páx. 31)

IMAXINA
un país onde os opositores
poden falar por teléfono
móbil, onde os que saen
lles pasan os exames aos
que aínda non entraron,
onde as follas coas preguntas circulan entre os
xornalistas chegados ao
lugar e onde, a pesar de
todo iso, os membros do
tribunal se negan con toda
fachenda a suspender a
proba? Todo iso sucedeu
nunha oposición a administrativos da Xunta. Unha directora xeral, á que
non lle falta atrevemento,
afirmou diante de todos os
presentes que alí non ocorría nada e que para suspender a proba habería
que pasar pouco menos
que por riba do seu cadáver. Para confirmar a súa
disposición a sostela e non
enmendala o tribunal e a
directora xeral chamaron
e fixeron entrar a policía
antidisturbios na sala. O
abraio dos opositores, como o dos xornalistas era,
con toda lóxica, a esa altura, inenarrábel. Nin os
propios policías lograban
saír do seu asombro. A pesar de que este suceso mereza ser recreado no seu
día por algún autor adscrito ao realismo máxico,
non mostra unha dinámica
nova en Galiza. A orde e o
fondo dos acontecementos
é idéntico aos que coñecemos no caso do Prestige.
Non se recoñece un erro.
Afóndase nel. Respóndeselle con falsidades e insultos aos que unicamente
reclaman unha solución.
E, ante a evidencia e posta
a luz do ocorrido por parte dos medios de comunicación, a Administración,
só uns momentos antes relambida na súa autorictas,
pasa a evadir toda responsabilidade. Como remate,
o conselleiro, neste caso
Xaime Pita, sentencia que
todo se fixo moi ben e que
a culpa é dunha empresa
privada. Outravolta asistimos a esa mestura xa coñecida de incompetencia e
prepotencia.♦
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O turismo disfruta das illas, aínda que hai praias cerradas

Chequeo ás Cíes
MARÍA BOULLOSA

As illas Cíes comezan a recibir as habituais visitas estivais dos amantes da praia, dos exploradores e daquela xente que busca un paraíso cercano e autóctono. Dende a catástrofe de Prestige, hai 239 días, cambiaron moitas cousas tanto a nivel turístico, como económico e sobre todo medioambiental. Pese á complicada situación das illas, o
que se pretende é amosar un funcionamento normal, coma se non houbera pasado nada, e iso non é de todo certo.
O pasado luns acudimos á Illa do ir alí a ver como está e segundo
Monteagudo ou do Norte e á Illa o que atopen, decidir voltar para
do Faro ou do Medio, que son ás acampar ou buscar outro destique se pode acceder a través da no. Segundo a información forNavieira Mar de Ons. Este é o necida polos responsábeis do
modo de transporte que elixe a camping, no pasado mes de xumaioría dos cidadáns, aínda que ño o número de campistas destamén hai embarcacións propias cendeu case nun cincuenta por
que acceden pola súa conta. A cento con respecto ao ano pasado. Aseguran que
xente que acude a
a principal razón
adquirir os billetes
foron as condinon soe preguntar
s servicios de
cións meteorolópolo estado das
illas, e se o fai as limpeza da praia de xicas do mes pasado, pero tamén
respostas son to- Figueiras non foron
deixan no aire a
das iguais: están
sensación de meen perfecto esta- capaces de retirar
do dos visitantes.
do, son as mesmas
É un punto no
de sempre. Ou a todos os sacos de
que están de
frase tan recorripetróleo
recollidos
acordo os trabada: non hai nada
de chapapote utili- polos voluntarios e o lladores da illa e
os visitantes. Eszada tamén polo
te ano hai moita
capitán da embar- fuel volveu ao mar.
menos xente, ancación que sae
dende Vigo. Son Agora está sinalado tes por estas dainformacións pa- por pequenas boias tas a praia non
estaba tan valeirellas á versión
ra, declara Mari
oficial. De feito
Carme, unha munos puntos de inller de Vigo. Pero
formación dos que
dispón o Concello de Vigo, tal e en xeral a xente que se decide,
como nos asegura unha parella de aínda que ten certa inquedanza
Pamplona, afirman que as praias por atopar chapapote, vai tranestán abertas e totalmente limpas. quila e con toda a disposición
A maioría dos que se deciden para mergullarse na auga.
Despois de 45 minutos de
a embarcar nesta época son xente de fóra que viaxan por primei- viaxe, a embarcación arriba ao
ra vez á illa, como complemento peirao da praia de Rodas. A prida excursión que realizan a Ga- meira impresión é moi semellanlicia. Non se amosan moi preo- te á dos últimos anos, mesmo un
cupados polos posíbeis restos de chega a preguntarse se realmente
chapapote, pero o curioso é que esas praias foron algún día vítimoitos coñeceron as illas gra- mas da marea negra.
Unha inmensa manta de area
cias ao accidente do Prestige.
Son os galegos os que acuden roza cunha auga verde cristalina.
máis movidos polo morbo. Hai Vese perfectamente o fondo e
moita curiosidade por saber se non se albisca ningunha mostra
realmente están limpas e chegan de petróleo. Non hai queixa logo,
coa intriga de atopar algunha ga- tan só que a auga está algo fría,
lletiña de petróleo. Esta é a prin- aínda que na nosa expedición
cipal razón de que agora a maio- moita xente declarou que este
ría das viaxes se fagan só por un ano atopábase algo máis quente.
Claro está, que neste areal
día, descartando a posibilidade
Continúa na páxina seguinte
de quedar de acampada. Prefiren
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Vén da páxina anterior

depositáronse os maiores esforzos para deixala atractiva cara ao
público, porque é o primeiro
punto de contacto coa illa e porque os negocios (o camping e os
restaurantes) están situados basicamente arredor dela.
Moi preto, atópase o Lago
dos nenos, no que se pode observar a riqueza das illas en canto á
alevinaxe das distintas especies
acuáticas. A zona non quedou
moi afectada, pero as pingueiras
de fuel aínda resisten nas rochas
que rodean o lugar.
Seguindo dirección norte,
chegamos á praia das Conchas e
ao areal de Nosa Señora, onde a
apariencia é a dos mellores tem-

pos. De feito, a xente que atopamos está moi contenta co aspecto
tanto da auga coma da area, e ninguén dubidou en mergullarse no
mar. Sen embargo, si que hai restos de petróleo. A primeira vista
pasan desapercibidos, mais logo a
xente sorpréndese cando aparece
coa toalla ou cos pés luxados. Segundo nos informan, a zona ten
recibido ultimamente algunhas
galletas ou animais mortos.
Preto de alí atópase a casa de
Manuel Fernández Barbosa, máis
coñecido como Lolo. O home vive nas illas durante todo o ano
dende hai décadas e defende a súa
terra cun tremendo espíritu. Ocúpase de manter limpas as praias
das Conchas e da Nosa Señora, e

mesmo advirte á xente cando hai
restos nas praias que poden manchar. Tamén ideou un aparello denominado papapote, que é unha
especie de rede para que o chapapote quede agarrado nela e non
poda acceder á area. A súa iniciativa conta coa axuda de amigos e
mesmo visitantes que se converten en voluntarios de improviso.
O colectivo conseguiu recoller
arredor de 15 toneladas de chapapote con medios propios e alguns
cedidos pola Casa Forestal das
illas. Lolo recoñece que se fixo
un bo traballo, pero que aínda é
preciso seguir coas tarefas de limpeza, porque as manchas chegan
sen avisar seguindo o curso do
vento e das mareas.♦

Que facer cando
nos manchamos de chapapote
As manchas de chapapote non
son un fenómeno exclusivo das
Cíes; de feito, téñense recibido
numerosas galletas nas praias de
Samil e do Vao. Cando a xente é
víctima dalgunha destas manchas, o servicio de Cruz Vermella trata de limpar as zoas do corpo afectadas con aceite de oliva
ou con xabóns especiais que se
usan nos talleres para disolver as
manchas de graxa e de hidrocarburos. No caso das illas Cies non
houbo un rexistro abundante
destes casos, tan só se deron casos aillados de turistas manchados polo chapapote.
Segundo Miguel Martínez,
coordinador de praias da Cruz
Vermella, estes incidentes non
supoñen un perigo e soluciónanse facilmente. Sería preciso

O número de campistas nas Cies descendeu un 50 por cento.

As manchas son molestas pero non representan perigo para a saúde.

o ingreso hospitalario só no caso de entrar en contacto cos

ollos ou no caso de inxerir as
sustancias tóxicas.♦

Nunca Máis denuncia as
irregularidades na limpeza en Ons
A plataforma cidadá Nunca Máis
de Vigo ofreceu o día 9 de xullo
unha rolda de prensa para reflectir os incumprimentos do protocolo de limpeza con hidrolimpadoras na illa de Ons, concretamente nas zonas coñecidas como
Area de Cans e Canexol.
A limpeza desta zona era labor dos operarios de Tragsa e
dos corpos do exército, mais foron despedidos o pasado catro de
xullo, quedando a cargo desta tarefa tan só oito traballadores de
Tragsa que operan na area de
Cans. Xesús Díaz, portavoz da
Comisión de Documentación de
Nunca Máis de Vigo, afirma que
este número é insuficiente e tamén denuncia as irregularidades
que se cometen na utilización
das máquinas hidrolimpadoras.
Xesús e o seu colectivo declaran que non é seguro que este método de limpeza sexa mellor que deixar o petróleo en determinadas zonas, xa que o
arrincado pode caer ao mar e
contaminar aínda máis os fondos. Segundo eles o Ministerio
de Medio Ambiente decantouse
por este tipo de limpeza pola
súa rapidez, deixando a un lado
o cumprimento das normas.
O protocolo que regula a
utilización deste tipo de máquinas especifica que se debe utili-

Pechado o areal nudista
de Figueiras
Se collemos dirección sur chega- quenas bolechas de chapapote
mos ao areal nudista de Figuei- que van deixando sulcos neras, tamén coñecida como a gros na beiramar. Ao longo da
praia dos alemáns. É un dos lu- praia exténdese unha rede a
gares máis demandados das illas, rente do chan para impedir que
pero actualmente é tamén a praia o chapapote chegue á area, pemáis afectada. Atópase pechada ro a pesar destas condicións e
cara ao público debido á limpeza da prohibición do acceso atode fondos que están a realizar e pamos algúns intrépidos nudisseguirá pechada o resto do verán tas que se decidiron a quedar
tal e como nos declarou un tra- na praia. Alexandre e a súa moza foron uns deles e cando lle
ballador da Casa Forestal.
A xente chega sen saber preguntamos polas diferencias
que non poden acceder a ela e que atopaban respecto a outros
anos, declaran
desprázanos á
que en realidade
illa das Coninformación
estaban moi sorchas. Isto motiprendidos
xa
va numerosas
oficial
oculta
que esperaban
queixas, porque
de sabelo moitos os problemas para atopala en condicións máis addos visitantes xa
versas. Hai alnon irían. Cando non desanimar
gunhas galletios turistas van
ñas e cando te
comprar os bi- os visitantes.
metes na auga
lletes non reciqueda unha esben ningunha
pecie de aceite
información do
na pel, afirma
problema e ouAlexandre.
tro tanto do
Todo o persoal que traballa
mesmo ocorre nos puntos de
información ofrecidos polo na illa do Faro ou na illa Norte é
consciente de que a praia dos
Concello de Vigo.
O que ocorreu nesta praia alemáns é a que se atopa peor,
foi que os servicios de limpeza sobre todo no tocante aos fondos
non foron capaces de transpor- mariños. Case todos os días unha
tar todos os sacos de petróleo draga opera na praia, pero ninrecollidos polos voluntarios. guén sabe cando finalizarán as
Desta maneira, os sacos foron tarefas de depuración dos fontragados polo mar e agora ató- dos, nin sequera os que traballan
panse nos fondos sinalados no proxecto. Segundo puidemos
saber a fauna da zona atópase
cunhas pequenas boias.
A primeira vista, non hai si- gravemente afectada, case mornais que razonen o peche, tan ta, sobre todo os crustáceos. O
só uns capachos con redes ve- medo a que a información poida
llas e algunhas ferramentas, pe- repercutir no turismo da illa, fai
ro unha vez que se adentra un que este tipo de datos esteñan
na praia comézanse a ver pe- practicamente ausentes.♦

A

As máquinas hidrolimpadoras deben seguir un protocolo de funcionamento que incumpren en numerosos casos.

zar auga de mar a temperatura
ambiente; sen embargo, a limpeza realízase en realidade con
auga doce e a 120 grados de
temperatura.
Outra das normas do protocolo di que a área de limpeza debe delimitarse mediante piscinas
de recuperación e mantas xeotextís. O petróleo acumulado nas
piscinas debería ser bombeado a
un depósito rodeado de barreiras
anticontaminación. Nembargantes, a limpeza faise sen barreiras,
nin piscinas, nin bombeo, polo
que o petróleo cae ao mar e luxa

outras rochas xa limpas provocando novas mareas negras.
Outra das denuncias desta
plataforma é a inexistencia das
necesarias zonas de descontaminación, tamén esixidas no protocolo, o que implica que a suciedade pase de zonas sucias a zonas limpas sen control. Según
Xesús Díaz o único que lles importa aos operarios é deixar as
rochas brancas para os turistas o
máis rápido posíbel Todo parece
indicar que a prioridade é eliminar os efectos visíbeis, sen pensar nos custes a longo prazo.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

O conflito
BBC-Goberno británico
FERNANDO PÉREZ-BARREIRO

Polémica no Tour
de Francia. PP e
PSOE, ben
encirrados pola
prensa,
conseguiron que a
lingua vasca non
tivese presencia
nunha etapa dos
Pirineus. Gran
vitoria da España
eterna. ¡Duro co
euskera que son
poucos e están
rodeados! Post
scriptum: ¿Ou é
que en canto
exista a ETA, non
se pode defender
a lingua, nin levar
txapela, nin beber
patxarán?

Retiran en
Ponteareas o busto
do Xeneralísimo.
Hai mozos que se
burlan. Un home
comenta: ¿non sei
que teima lle
teñen?, cando el
estaba deixabas a
carteira en
calquera sitio e
ninguén a collía.

A polémica entre a emisora pública británica (BBC) e o goberno de
Tony Blair polas información sobre Irak, sérvelle ao autor para argumentar en defensa do sector público e o seu control independente.
enfrentamento estes días entre a BBC ca e a necesidade de defendela fronte aos atae o Goberno británico, que pode re- ques, teóricos e prácticos, do neoliberalismo,
matar nun proceso penal nos tribu- paréceme que un dos factores que dificulta a
nais, fainos pensar de novo na importancia restauración dos valores públicos é que ata
de que o interés público poda estar represen- agora foron monopolizados polo Estado. Por
tado e defendido por entidades non estatais. razóns moi válidas, sen dúbida. No fondo,
Non é a primeira vez que a BBC se en- porque no Estado foi onde parecía que poderían sintetizarse as varias forzas
frenta, en termos de opinión, có
sociais, e onde poderían localiGoberno. A máis famosa e a que
zarse responsabilidades polítise sempre se cita –ata o ponto de
abería
cas. Simplificando moito, esa
desgaste da eficacia– e a da crise de Suez. É tema constante da que ir pensando foi a esencia do longo e nunca
rematado proceso de democratiprotesta dos gobernos conservaen emancipar zación que alentou a grande
dores que a BBC pandéase do laaventura do Estado moderno.
do do laborismo. Pero esta vez é
o concepto
Chegou, nembargantes, unha
cun goberno laborista (“neolahora na que o Estado foi deixanborista”) có que tropeza a entido
público
do de ser o foco das esperanzas
dade radiodifusora. E o Goberno
protestou, enfurecido, de que
do de estatal, democratizadoras. Por dúas bandas: a do experimento do “sociaunha información da BBC acucomo
lismo real” e a da “ocupación”
sase ao Goberno, e máis concredo Estado, nos países alleos a
tamente, ao famoso asesor de
alternativa
ese experimento, por intereses
Blair nestas materias, Alistair
Campbell, de ter deturpado as
ao privado” sectoriais prepotentes e, no fondo, privados. Non pode ser ese
fontes do famoso dossier no que
xa o foco da “res publica”.
o Primeiro Ministro se baseou
A esquerda, ou o pensamenpara afirmar que Sadam Hussein
to progresista en xeral, leva no
tiña as famosas armas de destrución masiva. A BBC sostén a súa actitude e seu tecido uns fíos de libertarianismo (dos
defende ao xornalista que deu a noticia e que instintos máis que das ideas) e outros de esameaza con querelarse por difamación contra pontaneismo, que non deixan de chocar có
valor que lle deu e ten que lle dar ao racioun ministro.
Aínda se ve moitas veces na prensa espa- nalismo. Iso leva, no caso de que estemos
ñola a referencia á BBC como órgano “ofi- falando agora a desconfiar da BBC e doucial” ou mesmo “do Goberno”. Se así fora, tras entidades semellantes por ser parte do
sería pouca explicabel esa historia de enfren- “establishment”. A propia constitución do
tamentos. Trátase dunha entidade que, certa- Consello que a rixe, formado necesariamente, non é privada, que ten pola súa carta mente por “notabeis”, abona ese preconceifundacional unha función pública e que está to. Pero aínda así, eso pode ser unha garangobernada por un Consello no que están re- tía fronte á urxencia despreocupada e fapresentadas distintas forzas e personalidades chendosa dos representantes oficiais do “público”, que é dicir o Estado. Outra encarnacon prestixio e responsabilidade social.
Ven á tona de novo neste caso a importan- ción moito máis clara do “establishment”, a
cia de non deixar limitado o público ao estatal. vella Cámara dos Lores, freou máis dunha
Meditando sobre o desprestixio da políti- vez iniciativas dubidosas do Goberno. Non

O

‘H

O 40% dos
varóns que morren
en accidente de
tránsito posúen
exceso de alcol.
Entre as vítimas
femeninas a
porcentaxe baixa
ao 18%.

sempre, claro, que iso sería moito pedir.
Habería que ir pensando, pois, en emancipar o concepto do público do de estatal, como alternativa ao privado, que ten con certeza a súa esfera de actuación propia e respetábel, pero que non pode servir de proveedor
de servicios públicos. Nin, o que é ainda
máis importante, de cementador da vida social. É tarefa que precisa moito tino, porque
esas entidades públicas non estatais poden
derivar nunha cova de caciquismo. Pero non
é tan difícil. En todo caso, facelas responder
en definitiva diante do Parlamento, como se
pode facer coa BBC, e non diante do Goberno, é xa un bon principio.
Hai implicacións orzamentarias interesantes e pouco exploradas ainda, como a
transferencia de poderes fiscais que permitan
o financiamento aparte dos recursos estatais
en xeral. Todo un mundo que explorar, na teoría e na práctica.
Unha vez máis: Os bens e servicios públicos non son un luxo que haxa que sacrificar, son os alicerces de tecido social mesmo,
sin o que nada do demais funciona. E iso non
ten prezo nin se atopa no mercado.♦

Cartas

A relixión
Está de moda
nalgunhas praias.
Os cativos baixan
o bañador,
abanean o traseiro
e berran: “cuíño,
cuíño”.

ANA PILLADO

Todas as crenzas monoteístas se
basean na fe. Daquela pódese crer
ou non. Nos umbrais da humanidade os proto-homínidos adoraban
o Sol e a Lúa e, por extensión, os
fenómenos naturais porque descoñecían a súa orixe. É moi creíbel
que sacrificaran conxéneres co fin
de acalmar as iras dos deuses e
propiciar boas colleitas, acadar
chuvias, evitar as secas, etc.
O sacrifício tamén tiña lugar
cando había fame, e tería grado
de ofrenda no interior da cova
que habitaba ou nunha ara ao
respecto. Nos traballos arqueolóxicos feitos na civilización Creto-Micénica, a raíz do estudo
dunha catástrofe, descubriuse
unha sala, de non moi grande extensión, onde un home estaba
cravando a outro un obxecto de
obsidiana puntiagudo. Os incas
tamén sacrificaban os nenos.
No Xénese fálase dos sacrifícios de reses escollidas. É máis,
na Biblia recollemos o sacrifício

de Abraham (Xénese 22,1-19).
Se Deus recurriu a ísta proba é
que anteriormente o sacrifício era
unha práctica habitual. Os sacrifícios foron humanizándose dende a Derradeira Cea ata a Eucaristía do Pan e do Viño. A medida
que se investiga no pasado relixioso atopamos cousas que nos
avocan á orixe humana da mesma, fundamentalmente polos
seus simbolismos, que deixan
traslucir a súa verdade. Verdade
pobre pero abonda para separar o
grao da palla. Unha cousa é o que
nos queren dicir as relixións en
canto o dogma e outra o seu contido, aínda que teñan que recurrir
aos “tropos” nos textos sacros.♦
MATEO REVERTER ESTÉVEZ
(VIGO)

¿Dimite o povo
galego de ser?
Lemos hoxe nos xornais, que a
Unión Europea rexeita investi-

gar o acontecido co accidente
do Prestige. Accidente transformado en desastre, por unha acción incompetente dos responsábeis políticos no momento:
Cascos, Raxoi, Fraga, etc. Isto
decidiuse polos votos dos populares e dos liberais, na eurocámara. Só tendo representación
parlamentaria é que poderemos
efectivizar as demandas sociais,
que , teimudamente, saen á rúa.
Por iso é tan importante que Galiza tome consciencia de seu. O
pobo ten que aprender a votar a
aqueles que lle poidan solucionar os seus problemas, a aqueles
que manifesten respeito polas
súas necesidades. Pero, para
esixir, é imprescindíbel crer nun
mesmo, como individuo, con
dereitos, e como colectividade,
cunha historia e cun proxecto
común de futuro. Semella que o
pobo galego dimitiu de si mesmo. Moitos son os indicadores
da decadencia, p.ex.: demografía, crecimento vexetativo negativo. Isto fai pensar nunha falta

de ilusión nun futuro. ¡Como
imos ter ilusión se somos un país de emigrantes! Non hai traballo aquí, nin para os titulados,
aínda menos para os mellor preparados. Así que temos os fillos
para que vaian dar o fruto do
seu traballo a outros países ou
outras zonas do Estado. E non
me estou a referir aos fillos das
clases menos favorecidas. Fágolles desde aquí un toque de atención, e pregunten onde traballan
os fillos dos altos cargos da
Xunta, ou dos “dirixentes” deste país, e comprobarán que case
todos teñen o seu traballo “importante”, por suposto, lonxe da
Terra que os mantén. Se escollemos para que nos gobernen a
xente que nin siquera prepara o
país para os seus propios fillos,
¿que imos agardar para os fillos
dos outros? Non é unha fatalidade deste país, que as grandes industrias esteñan fóra, que pechen as propias, que non se creen postos de traballo aquí. É
mala xestión dos que nos gober-
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acordo municipal de Pontevedra racha con moitos estereotipos sobre o
sectarismo excluínte do nacionalismo
pero o certo é que ademais do reparto de funcións, mesmo nun lugar onde o BNG é o
máis votado, hai que facer fronte a toda unha
serie de factores psicolóxicos a maiores que
dificultan os pactos.
É difícil poñer ao PSOE no seu sitio polo
seu complexo de superioridade de gran partido “nacional”, dentro dunha concepción da
supremacía do español que raia ao racismo;
mentres, o BNG carga sobre o seu ombreiro
coa responsabilidade de xogarse algo máis
que representación dunhas siglas porque ao
nacionalismo non lle queda outra que ocuparse de manter a dignidade do país, e algúns
agravios non pode consentilos por moito que
lle beneficie partidariamente pasalos por alto.
O menosprezo polas forzas galegas adoita ser unha extensión do menosprezo polo
país no que coinciden de esquerda a dereita
todos os que queren lexitimarse sobre o argumento da incapacidade dos galegos para
valerse por si mesmos.
Uns resultados positivos non serviron para que os medios de comunicación e as elites
políticas lle desen a volta á súa percepción
dos galegos como subalternos, pero tamén é
certo que o éxito do BNG é consecuencia do
maior grao de autoestima e de confianza nas
propias forzas pola base, que resistiu inmune
a ascendencia das “grandes figuras”, sexan
ministros ou sucesores de presidentes, e lle
perdeu o medo á liberdade.
A xenerosidade dos acordos, non só co
PSOE senón co PP, e o diálogo aberto con
ambas as dúas organizacións en Pontevedra
contrasta coas situacións noutros casos onde
estes ostentan o goberno. No pleno do concello no que se debatía sobre estrutura e funcionamento da corporación e o goberno, só se rexistrou o voto en contra do PP na celebración
dos Plenos no teatro Principal –ao que o BNG
non está disposto a renunciar por favorecer a
asistencia e participación cidadán– mais no
resto chegouse a acordo das tres forzas. Isto
non impediu que se usara o pacto das retribucións de xeito demagóxico por canto o feito
de ser o alcalde de cidade que menos cobra ou
mesmo que o seu salario sexa inferior ao de
funcionarios do propio Concello non é abondo para quen ten a menos un político “rexional” como Lores. A xenerosa dotación de medios e liberacións que se lle deu á oposición
non vai conseguir que se dubide da disposición integradora e aberta do BNG e mesmo
chega a acusarse ao grupo municipal pontevedrés de sectarismo. Mentres, non se cuestiona o talante de rexedores como o da Coruña polo seu desprezo a lei, aos outros partidos

Dificuldades dun pacto e
prexuízos antigalegos
X.C. GARRIDO

O menosprezo das forzas galegas e a sobrevaloración do alleo opera nos pactos da política galega.
e mesmo ao seu, e outórgaselle o
democrática do mandatario ponapelativo de demócrata ou “constevedrés senón fose apoiándose
un
titucionalista” coma se dun titulo
nos prexuízos contra á organizapanorama de ción galega polo simple feito de
nobiliario se tratara xustificando
o seu ánimo de lucro e os seus esser galega e exercer como tal?
vaidade
curos intereses como se dunha
A manipulación destes valoxusta compensación se tratara.
res fai difícil xogarse o goberno
do alleo,
A supresión de certames mamunicipal só en termos de boa
os resultados administración, a cal é necesachistas como o da raíña das festas,
a asunción da separación entre a
pero non suficiente. En Ponsempre
estarán ria
igrexa e o Estado como principio
tevedra, o nacionalismo, na
básico do Estado Moderno (Mar- condicionados próxima lexislatura vai ter que
silio de Padua, s. XIV) ou elimiseguir a liña que os levou ao
nar nomenclatura nazi do rueiro... polo afecto que trunfo: conxugar logros de xesen Pontevedra tivo unha lectura
tión coa defensa do orgullo de
se logre xerar ser galego, pois neste panorama
sobredimensionada e en sentido
inverso ao que representan, isto é, sobre o propio” de fachenda e vaidade do alleo,
principios liberais mínimos. ¿Cóos resultados sempre estarán
mo é posíbel que se utilizase isto
condicionados polo afecto que
como argumento para cuestionar a integridade se logre xerar sobre o propio.♦

‘N

Paulo Alfaia

... ESTÁ A BUSCAR UN FISCAL XERAL

Israel non só ten
metralletas e
tanques. A súa
división estrela é
de bulldozers,
monstros de
sesenta toneladas,
deseñados
especialmente por
Caterpillar para
derrubar as casas
palestinas.

Buscan a Sadam.
O raro é que nin
sequera atopen
algún dos seus
dobres.

O panorama:
Rato é máis listo
que Aznar. Raxoi,
un notario nada
parvo, en Galiza,
con Cuíña de
secretario xeral,
controlando o
territorio. ¿Que lle
queda á
oposición?
Zapatero non
chega e o BNG en
mudanza.
Quédalle a
sorpresa,
compoñente
fundamental da
vida e da
política.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

nan. Cando aprendamos isto, estaremos no camiño de mudar o
noso mapa político e no camiño
de arranxar os nosos problemas.
Non se van solucionar de súpeto, pero comezaremos a andar.
Como xa comezamos desde que
fomos capaces de dar resposta
ao problema xerado polo Prestige, mália o governo. Non tiveron máis remedio que axilizar as
axudas, que dar explicacións,
etc. Fumos capaces de cear unha Plataforma, con permanencia
no tempo, como é Nunca Máis
que vixía e denuncia, e propón
solucións ao gravísimo problema xerado no noso medio ambiente e no noso tecido industrial e económico.
Somos un pobo que ten capacidade de resposta, que ten imaxinación para dar solucións creativas, e que ten de todo, para ser
pobo. Asumámonos como tal, e
comecemos a esixir aquello a
que temos dereito: traballo na
propia terra, respeito pola nosa
cultura, plano de continxencia en

previsión de accidentes marítimos, planificación dunha política agraria axeitada á nosa realidade, etc, etc.♦
ADELA FIGUEROA PANISSE
(LUGO)

Xudicialización
da política
Escoitei moitas veces como os
maxistrados deste Estado din
que non se debe xudicializar a
política, que os asuntos políticos
se deben solucionar no ámbito

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.

político, e estou de acordo con
eles. A corrupción de Madrid
non debeu chegar nunca aos xulgados. Tamayo e Saenz deberían
ser expulsado do PSOE, como se
fixo, os responsábeis de corrompelos deberían ser expulsados do
PP e a Asamblea de Madrid debería solicitar ao Constitucional
que os corruptos devolvesen as
actas de diputados aos seus partidos. Esto sería o racional dentro
dun estado democrático e de dereito onde primara a honestidade
fronte os intereses partidistas.
Pero non estamos nun "idílico"
Estado e este talante non se dá
aquí. Os responsábeis de corromper a estes dous diputados
siguen no seu partido, estes dous
diputados non só tomaron posesión dos seus cargos senón que,
ademais, son os responsábeis de
que se leven adiante, ou non, as
investigacións en contra deles.
¿Antes este proteccionimos de
actitudes tan reprobábeis que se
pode facer? ¿Lamentarse? Pois
non, xudicializar a política.

A única fórmula para investigar o afundimento do Prestige
foi a xudicialización da política.
Se o Parlamento Galego non investiga, o Parlamento Español
tan pouco e o Parlamento Europeo non quere, ¿que outra cousa
se pode facer? Mesmo o Defensor del Pueblo aconsellou ao
Movimento Polos Direitos Civís
que xudicializara a política, propoñendo que se levara ao Parlamento ou aos Xulgados a censura informativa sobre o Prestige.
Así que con este panorama o
único que queda e lograr que o
Fiscal Xeral do Estado deixe de
impidir a investigación da corrupción en Madrid e se acepte
as querellas presentadas contra
Tamayo e Saenz. Ao millor xudicializando a política conseguiremos que alguen pague por roubar os votos dos Madrileños e,
así, dar unha bocanada de ar a
este sistema tocado de morte.♦
XOSÉ R. NÚÑEZ DA SILVA
(TEO)

Cando todo o
mundo coidaba
que Cuíña perdera
peso, velaí que a
Xunta concentra
de novo os seus
apoios en Lalín. A
vila acolle estes
días nada menos
que o Trofeo Xunta
de Galicia de
fútbol praia. Só
falta que manden
para Ourense a
próxima regata de
veleiros Cutty Sark
e así contentar o
outro discrepante:
o presidente da
Deputación, Xosé
Luís Baltar.♦
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Labregos fuxindo cara a Córdoba desde Cerro Muriano. Foto de Namuth-Reisner, 1936.

Os libros sobre
a posguerra:
unha montaxe
editorial
Helena Béjar critica no
ABC cultural (5 de xullo) o
“negocio dos libros de encargo”. Béjar analiza a enxurrada de libros sobre a posguerra franquista que sulaga
as librerías “coma se houbese un interese súbito”. “Estes
textos -indica- escríbense a
petición dunha editorial, a
cambio duns adiantos inauditos, co encargo de facelo
en poucos meses”. “Os sociólogos chámanlle a iso unha construcción social”, aínda que, segundo a autora,
trátase máis ben dun “engano editorial”. Béjar refírese
tamén a ensaistas como Anthony Giddens, Ulrich Beck
e Zygmunt Bauman que
“repiten ano tras ano as mesmas ideas, as mesmas frases
-ás veces literalmente- e ata
os mesmos parágrafos”.♦

O libro ten
cada vez máis
influencia
O editor Gary Fisketjohn,
por cuxas mans pasaron
Carver, Tobias Wolf ou
John De Lillo, móstrase, pola súa parte optimista cos libros. “Non só vendemos millóns de libros –afirma en La
Vanguardia do 8 de xullo–
Gary Fisketjohn.

senón que ademais os nosos
libros son influintes coma
nunca e teñen un peso social
e cultural e unha influencia
perdurábel sen parangón
noutras épocas en todo o
mundo avanzado”. “Un programa de televisión –engade– non ten ningunha influencia profunda e carece
de prestixio. É fume e a xente sábeo, e reserva e obtén da
lectura os seus mellores praceres. E os nenos len cada
vez máis e máis. Harry Potter vendeu oito millóns de
exemplares a penas publicado, pero é que se os editores
tivesen cuberto a demanda
inicial dos libreiros terían
chegado aos catorce millóns
de libros”. Este editor que
pasou por Random House e
asina o catálogo de Alfred
Knopf engade que o de Potter “é un relato que esixe as
mesmas habilidades lectoras
e atención que moitas novelas de adultos”. Fisketjohn
defende o papel dos editores
na correción dos textos: “Eu
collo os orixinais dos meus
autores, afirma, e devólvollos pingando tinta vermella.
Suxírolles cambios de personaxes, de capítulos enteiros,
de frases e de comas (...)
Nun orixinal hai moitos
erros e opcións de melloralo
que só podes descobrir a través dos ollos doutro”.♦

or causa da cisma ambulatoria típica do
verao, que promove intercambios
masivos de populación (imos pasar frío
ós Alpes, coma tal, e os alpinos veñen acó
torrar a coira), podo percorrer a cidade sen
tropezar cun coñecido. Así e todo encontrei, na
feira do libro de ocasión da Alameda, a dous
vellos amigos: Keith Luger e Silver Kane.
Merquei, en efecto, dúas noveletas do Oeste,
daquelas que lía con cobiza nas sestas de antes
–mentres o sono levaba ós avós- asinadas por
escritores que, en lugar de pluma, gastaban
colt 45 e winchester 73. Despois, á tardiña, co
sol baixo e os tabaos amansados, levabamos as
vacas ó monte, eu posto no papel de cowboy
que tanguía un fato de gando de cornas tan
longas como ganchelas endeica os currais de
Abilene, onde agardaban os tratantes e o
ferrocarril. Esa literatura non me instruía nin

me axudaría a pasar os cursos do bacharelato
anterior á Reforma Villar Palasí, difícil de
raio. Era unha forma de felicidade, partillada
co proletariado urbano. Os operarios ourensaos
metíanse nestas novelas de quiosque e
visitaban Wichita, a cidade sen lei, antes que
Madrid. Tamén veneraban a Pataco, xenial
xogador do Clube Deportivo Ourense, nado
nun barrio humilde baptizado con nomeada
que cheiraba a pólvora e tasto de saloon
(Vichita). Hoxe, idolatran un consorte de spice
girl. A semana pasada –xa non era sen tempoGarci programou Eldorado, de Howard
Hawks. Ben sei que o pistoleiro (John Wayne)
e o sheriff (Robert Mitchum) son criaturas de
ficción, sombras na caverna platónica; pero
moito máis benéficas, ¡vaiche boa!, que eses
espectros veraneiros que cruzo nas rúas, en
sandalias e calzas curtas.♦

Ourense

Aspecto do centro comercial, separado do Miño pola estrada a Ponferrada.

O caso UCOSA
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

Chegou
a calma á
prensa viguesa
O Vigo crispado que reflectían os xornais cando o
alcalde era nacionalista, quedou transformado en calma veraniega. A chegada de
Ventura Pérez Mariño obrou como unha
inxeción de nolotil
nos titulares. Tal
constatación debería
darlle pé aos nacionalistas a unha reflexión. Xenerosos, en
canto gobernaron, coa
publicidade aos medios, coidaban que ía
ser suficiente para
amigar a súa tradicional liña informativa.♦

O polémico proxecto comercial á beira do Miño volve á actualidade polas irregularidade anunciadas por algúns dos seus inversores nas contas da sociedade.
A Unión de Comerciantes Ourensáns, UCOSA, promotora do
polémico centro comercial “Ponte Vella”, construído á beira do
río Miño, está baixo sospeita en
case que todos os ámbitos imaxinábeis. Xusto cando a finais de
mes o consello de administración convocou os accionistas para aprobar as contas e disolver a
sociedade, que ten perdas millonarias, constatouse que os buracos que hai non son unicamente
os derivados da mala xestión, senón doutro tipo.
Os accionistas, entre os que
están o deseñador Roberto Verino e o senador do PP Xurxo Bermello, quedaron sorprendidos
pola falta de documentación das
contas da sociedade que inclúe,
segundo admitiron membros do
consello de administración, facturas falsas por importe superior
aos 600.000 euros, aínda que al-

gunhas fontes calculan que supera os 2,5 millóns.
Á fronte de tan monumental
escándalo encóntrase o empresario Óscar Sánchez Ruído, a quen
algúns sinalan como instrumento
de Superco, un dos principais accionistas. Ruído remitíu aos accionistas unha convocatoria de
asemblea cun sorprendente texto,
no que que explicaba abertamente
ter realizado “determinadas operacións, operacións necesarias no
ámbito urbanístico, e que se concretaron en relacións comerciais”,
aínda que non precisa nin a contía
nin identifica aos destinatarios.
Os accionistas rexeitaron as
contas e as explicacións. Algúns
estudan levar o asunto á vía penal. A Axencia Tributaria detectou, ademais, “incidencias” polas
que UCOSA deberá pagar unha
multa e débedas a Facenda por
importe duns 3 millóns de euros.

O máximo protagonista da
truculenta historia, Óscar Sánchez Ruído, é ademais membro
do Consello de Administración
de Caixanova por designación do
Concello de Ourense nunha decisión persoal do alcalde, Manuel
Cabezas, con quen fixo hai algúns anos o Camiño de Santiago.
Na xénese do caso atopamos
o apoio político incondicional do
Partido Popular e o do BNG (polo que pagou un alto custe electoral nas municipais da pasada lexislatura), que renunciou a reivindicar unha grande zona verde para o lugar que hoxe ocupa o edificio de Ponte Vella, perto dunha
praia fluvial, ocupando parte de
terreo público, cunha presencia
do comerciante ourensán moi inferior á prometida e unha pasarela peatonal (pagada con diñeiro
público) que remata xusto na entrada ao centro comercial. ♦

Latexos
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A ministra
e a relixión
X.L. FRANCO GRANDE

N

o número de Le
Monde do pasado día
4 apareceu un artigo
da Sra.Ministra de
Educación que se titulaba
“En defensa da instrucción
relixiosa”, combativo cos
que en Francia sosteñen,
con razón, que a súa política
bebe en fontes franquistas
–vese que mesmo lle proe
que lle apoñan tal cousa– e,
á par, tratando de explicar,
ós franceses, por que nunha
democracia laica como a española se debe ensina-la relixión. Entre outros acertos
da reforma, dille ós
franceses, estará o de
mellora-la formación para
que os estudiantes poidan
comprende-los principais
problemas e desafíos do noso tempo.
Tanto desconcerto, ou
máis, produciunos ler que
en España, o mesmo que
nos demais países de
Europa, e nomea uns cantos,
hai unha demanda social de
estudio da relixión, cousa
que parece enteiramente
falsa só de crer o que din as
xerarquías eclesiásticas co
Papa á cabeza. Tampouco
deu ningunha razón para
avalia-la súa tese de que o
estudio da relixión completa
a formación en Historia ou
en Literatura, seguro porque
sabe que non se ten en pé.
Limitouse a face-la
afirmación, como de
costume.
De calquera maneira, o
que máis chama a atención é
o estilo do artigo, no que
trata de explicarlle ós
franceses o avanzados que
somos aquí, para o que non
dubida en mentir, e a
suficiencia mesmo
asoballante na maneira de
dicirlle o listos que somos,
tanto que a Sra. Ministra no
seu esforzo consegue poñer
en evidencia a súa coñecida
condición de conversa. Os
conversos, xa se sabe, nunca
foron de fiar, polo
esaxerados que se mostraban
no exercicio externo da súa
nova fe. Disto sabían moito
os inquisidores españois.
Esquecemos sempre o
sentido común. E tanto ela
como a xerarquía eclesiástica
deberan saber que moitas xeracións neste país estudiamos
sete anos desa asignatura no
bacharelato e catro máis na
Universidade: por anos e horas de relixión poderiamos
ser teólogos. ¿De onde senón
vén o anticlericalismo e mesmo o ateísmo daquelas xeracións? ¿Como non ver no
franquismo máis reaccionario
a fonte do que está
sucedendo, tanto nesa
materia como nalgunhas outras aínda máis vitais? ¿Será
posible que uns e outros
sigan, como sempre, sen
entender nada?♦

Trinta emendas
ao documento da
Executiva do BNG
A.E.
O Consello Nacional do BNG discutirá o día 12 o documento
aprobado pola Executiva e 30 emendas presentadas polos distintos membros. Destas, segundo pudo saber A Nosa Terra,
unicamente tres teñen unha certa envergadura, pero ningunha cuestionaría os eixos centrais do documento base nin o proceso que propón para a próxima Asemblea Xosé Manuel Beiras.
O proceso de “abertura e renovación” do BNG dase por feito.
Ningunha das 30 emendas presentadas ao documento aprobado
pola Executiva para discutir no
Consello Nacional o pon en cuestión, segundo pudo saber este periódico en fontes da dirección
nacionalista. Estas fontes califican as emendas como “aportacións para o debate coa normalidade democrática que caracteriza
as discusións no BNG”.
Semellan coincidir tamén todos os dirixentes do BNG, polo
que se desprende das emendas,
en que, como afirma Xosé Manuel Beiras, “nestes momentos é
fundamental o debate sobre o
programa e non as persoas”.
Neste senso, Roberto Mera,
que vai exercer de voceiro dun
grupo de independentes no Consello Nacional, tamén considera
que “o debate ten que ir máis alá

da elección de candidato, que
non é o máis importante”.
As tres emendas máis significativas e longas non cuestionan a
análise que se realiza das últimas
elecións e tampouco a liña de
alianzas que recolle o documento, polo que, desde a dirección
nacionalista consideran que existe un amplo consenso sobre a linea política que debe seguir a
frente, como tampouco o proceso que Beiras propón para a discusión na próxima Asemblea.
Matizacións e aportacións
Unha das tres emendas máis importantes recolle refírese ás eivas
detectadas na organización nacionalista, incidindo nas de carácter local e comarcal e propoñendo medidas para correxilas,
sobre todo nas comarcas.
Outra destas medidas tamén

Roberto Mera e X.M. Beiras na asemblea do BNG de abril de 2002.

se centra sobre todo no carácter
organizativo. Critica que non se
puxeron aínda en marcha moitas
das medidas aprobadas an anterior
Asemblea e propón prazos e datas
concretas para que estas se leven a
cabo. Aínda así, recoñece tamén a
posta en marcha destas medidas
se viron ralentizadas pola situación política: primeiro pola catástrofe do Prestige e logo polas propias eleccións municipais.
Outra destas emendas é unha
análise política na que se explicitan os obxetivos do BNG a prol
do estátus nacional de Galiza.
Tamén se realiza unha análise
política afondando na perspectiva
das eleccións xerais próximas.
Consideráse que o PP pode perder
a maioría absoluta e incídese nas
contradicións do PSOE que,
presentándose como alternativa
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pacta logo nos grandes asuntos do
Estado co PP, incapaz de ter unha
política propia. Aínda así, conscientes de que o BNG pode xogar
un maior papel a nivel estatal,
apostan por acordos co PSOE.
Esta emenda procede dun
grupo de independentes que pretende constituírse como corrente
de opinión dentro do BNG. O seu
voceiro no consello nacional,
Roberto Mera, aclara que “temos
unha posición relativamente diferente á mantida pola Executiva”.
A candidatura liderada por
Roberto Mera obtivo trece postos
no Consello Nacional na última
Asemblea pero non está claro que
todas estas persoas se integren na
corrente de opinión que, pola
contra, pode ser apoiada por integrantes de partidos ou colectivos
recoñecidos dentro da frente.♦

Nacionalistas e socialistas reaccionan de xeito distinto ante os tránsfugas

Porqueira non é Sarria
B. LAXE
Os concelleiros socialistas e nacionalistas de Sarria pecháronse
56 horas no concello para demandar da ex concelleira do BNG,
Sabela Caldas, que entregue a súa
acta. En Porqueira, onde a concelleira socialista rachou o pacto, a
situación está máis tranquila. En
Corcubión os tres concelleiros socialistas integráronse no goberno
cos independentes.
Nin Sarría é Porqueira, nin Porqueira é Corcubión. Esta evidencia
non agachan que os tres municipios
teñan algo en común: os tránsfugas
racharon os pactos e déronlle a alcaldía a quen non debían. Pero tamén a situación é moi diferente á
hora de abordar a saída a esta crise.
Sarria está de actualidade continuamente desde que o 14 de xuño os dous concelleiros independentes e a ex edil do BNG asumiron o goberno co apoio do PP. Manifestacións todas as semanas para
demandar de Sabela Caldas que
renuncie á súa acta de concelleira;
contramanifestacións de apoio;
abandono do pleno de constitución
o 4 de xullo con desaloxo de parte
do público; forte presencia de antidisturbios, peche dos concelleiros
nacionalistas e socialistas ao rematar o pleno suspendido e abandono
do peche 56 horas despois.
O ambiente en Sarria está caldeado e o ex alcalde, o socialista
Claudio Garrido, segue a afirmar
que consideran “a este goberno e
ao seu alcalde ilexítimos, porque
foi elexido cos votos dunha tráns-

fuga”. As acusacións contra Sabela Caldas sucédense e ela afirma que o fixo unicamente “como
unha decisión política que é a millor para Sarria”.
Festival en Porqueira
En Porqueira, onde Susana Vázquez, a única concelleira socialista
chegou á alcaldía cos votos do PP
aínda sendo o BNG o partido máis
votado, o ambiente non anda tan revolto. O candidato do BNG, Xosé
Manuel Pérez explica que non queren “crispar socialmente”. Ademais,
Porqueira é un concello pequeno
cunha poboación moi envellecida.
Neste concello limiao, o
BNG celebrou un acto de desagravio o 26 de xuño coa participación do seu candidato e de Anxo Quintana. Tamén celebrarán
un festival lúdico-reivindicativo
posibelmente o 14 de xullo.
En tanto a agardar a ver o que

pasa. O 10 de xullo celebrase o primeiro pleno despois da constitución do concello. Semella que o PP
non está disposto a entrar no goberno, mesmo se fala de discrepancias
internas, para non rachar o pacto
antitrasfuguismo. Se é así, a alcaldesa gobernará en solitario, con dedicación exclusiva. Pero o teniente
de alcalde será do PP. Unha situación estrana para gardar as formas.
O PSdG-PSOE anuncia que
está a preparar en Madrid unha demanda contra a súa militante que
presentará nos próximos días. Pero no BNG están doidos cos socialistas e non se fían. Aínda lembran
o episodio de Maceda cando os socialistas lle tiraron a alcaldía nunha moción de censura ao BNG.
López Miras, o alcalde que rachou
o pacto, lonxe de ser expulsado do
partido como anunciaban os socialistas, recuncou como candidato
aos catro anos. Tamén recordan os
nacionalistas como a candidata so-

¿Un Caso Tamayo en Miño?
Xa era tradición. Cada noite
electoral Fraga Iribarne anunciaba na rolda de prensa que o
PP ganara en Vilalba e en Miño, localidades onde naceu e
onde ten a súa residencia privada o hoxe presidente da Xunta.
Este ano non pudo cumplir
coa tradición. O PP perdeu a alcaldía de Miño. Agora PP,
PSdG-PSOE e BNG denuncian
un “novo caso Tamayo”. Acu-

san á dirección do PP de consentir un caso de trasfuguismo,
ao votar un concelleiro a favor
do alcalde independente Xoan
Maceiras, sen intervir. Rodríguez Cortés, o edil rebelde,
policía municipal na Coruña,
non descarta chegar a un acordo para entrar no goberno. O
candidato do PP, Xesús Veiga,
afirma que o seu compañeiro
recibiu “contraprestacións”.♦

cialista xa tiña mala sona antes da
campaña electoral e o coordinador
socialista na comarca, Iglesias
Sueiro, defendíaa afirmando que
tiña un gran futuro no partido.
Socialistas
no goberno de Corcubión
En Corcubión o BNG tamén perdeu a alcaldía porque os tres concelleiros socialistas racharon o
pacto global, votando a prol do
candidato independente. Agora
decidiron tamén integrarse no goberno municipal. Desde a dirección socialista afirman que non
poden facer nada contra deles porque ían nas listas súas como candidatos “independentes”. Mentres
tanto, Rafael Mouzo, o antiguo e
carismático alcalde, rabexa.
Acordo en Betanzos,
desencontro en Mos
Nacionalistas e socialistas, por
outra banda, pecharon esta semana o acordo de gobernabilidade
en Betanzos. O BNG entrará no
goberno municipal encargándose
da área de urbanismo, cuxa xestión nos últimos catro anos enfrontara aos dous agora socios.
Pola contra, en Mós os acordos
quedaron totalente rotos. Todo semellaba pactado a semana pasada,
pero os concelleiros socialistas desautorizaron á alcaldesa, María
Xesús Escudeiro, nas súas negociacións co BNG, segundo afirman fontes nacionalistas.♦

O ladrón
de patacas
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O BNG reclama a efectivización plena do Estatuto

Beiras propón abrir a fronteira da autonomía
D
para unha mellor defensa de Galiza

X.M. SARILLE

AFONSO EIRÉ
Nun contexto en que o PP volta a empregar antigos recursos de ataque, situando ao
BNG fora da Constitución, o
Portavoz nacionalista propón
desenvolver 41 competencias
pendentes no Estatuto de Autonomía. Trataría de rachar,
deste xeito, a estratexia do PP.
O BNG iniciou o sendeiro que,
segundo a forza nacionalista, debe posibilitar a apertura da fronteira da Autonomía e lograr unha
mellor defensa de Galiza. O primeiro paso do portavoz nacional
do BNG, Xosé Manuel Beiras,
para flexibilizar as lindes desta
fronteira é o de desenvolver as
41 competencias pendentes no
Estatuto de Autonomía.
Por iso o BNG ven de apresentar no Parlamento Galego unha proposición non de lei que persegue o incremento do rango
competencial galego no marco do
texto plebiscitado democraticamente do Estatuto de Autonomía.
Con esta proposta o portavoz
nacionalista pretende “dar un
impulso ao actual marco competencial no sentido da proposta de
resolución aprobada polo Parlamento galego o pasado mes de
outobro no Debate de Autonomía. Pois o proceso de descentralización do poder político do
Estado cara a Comunidade Autónoma está lonxe de poder considerarse concluído e consolidado.
Aí están as 41 competencias que
Galiza aínda non asumiu e que
se recollen no Estatuto”.
Deste xeito, Beiras quer romper con propostas concretas os
ataques dos seus adversarios políticos, o PP. O Partido Popular
que recuperou estes días o seu
antigo discurso de ataque ao
BNG e voltou a recurrir aos argumentos de situar ao BNG fóra
da Constitución.
Xosé Manuel Beiras afirma
que non pensa entrar no escenario
de descalificacións. Afirma que
pretende desenvolver os compromisos acadados por unanimidade
en sede parlamentar, e decidiu tomar a iniciativa para desenvolver
o que “o PP foi incapaz de realizar
ata agora. Porque resulta paradigmático e moi ilustrativo que desde
o ano 1999, ano no que o PP logrou a maioría absoluta, non se
producira ningunha transferencia a
Galiza das competencias contempladas no Estatuto de Autonomía”.
O goberno galego non tomou
aínda ningunha iniciativa para
efectivizar as resolucións aprobadas por unanimidade o 9 de outubro dos 2002 e daquela o BNG decide, “ante a desidia da Xunta”, comezar o camiño e reclamar o que o
Estatuto plasma nas súas páxinas
Asumir as
41 competencias pendentes
A proposta nacionalista defende
unha participación efectiva das
CCAA nos órganos de decisión
das institucións europeas, de xei-

X.M. Beiras intervindo na asemblea do BNG de abril de 2002 na Coruña.

to que Galiza sexa a que xestione a defensa dos seus intereses
nos foros de decisión e nos espazos institucionais onde se toman
acordos que nos afectan.
No texto explicítase a realidade socio-económica galega “con
intereses propios e diferentes,
prioridades definidas e necesidades específicas. Unha realidade
que non pode ser cuberta desde
unha visión unitaria e centralizada das relacións internacionais”.
O documento do BNG enfatiza a necesidade “dunha política de
representación exterior forte para
defender os nosos sectores estratéxicos: o pesqueiro, o agro-gandeiro e o forestal. Para poder defender
nós a seguranza das nosas costas
que levan anos padecendo catás-

trofes motivadas por unha total indefensión. Para que as novas tecnoloxías e a sociedade da información cheguen a todos os recunchos
da Galiza. E para que os nosos
emigrantes conten cuns axeitados
servizos sanitarios, educativos e
de asistencia e benestar”.
Dese xeito, subliña Beiras,
“ábrese a fronteira da autonomía
para fortalecer a capacidade de
decisión política de Galiza sobre
as nosas relacións comerciais e
económicas co mundo, para defender a nosa seguranza pública,
a nosa xustiza, o noso potencial
económico, a nosa educación e a
nosa identidade”.
No concreto, os nacionalistas
sinalan que a asunción de máis
competencias permitirá, por

PACO VILABARROS

exemplo, traballar a prol dunha
maior seguranza pública ou dunha maior seguranza marítima.
Explica o BNG nesta proposta
que “a transferencia de competencias en materia de Interior
permitiría criar na Galiza unha
Policía Autonómica que se encarregaría das funcións de seguridade pública. De igual xeito, a
transferencia de competencias en
materia de salvamento marítimo
posibilitaría a criación dun Servizo de Salvamento Marítimo galego, e a xestión sobre a seguranza
marítima daría lugar ao estabelecimento dunha verdadeira Policia
do Corredor marítimo que garantiría a seguridade no corredor de
Fisterra, un dos que máis tráfico
de buques rexista”.♦

Unha proposta
na ‘senda da Constitución’
A proposta nacionalista enmarcaríase, segundo o BNG, “na
senda da Constitución, onde se
lle recoñece a Galiza o rango de
nacionalidade histórica”. Un
rango que o BNG cualifica como desaproveitado xa que “ata
o de agora non tivo significación ningunha. É xa hora de que
se concrete en decisións políticas que den contido a estes
principios”, afirma Beiras.
O labor nacionalista é o de
identificar os aspectos incumpridos do Estatuto e determinar un
proceso para conseguir o au-

mento do rango competencial.
Para o BNG o desenvolvimento
do Estatuto de Autonomía debería completarse através do impulso dun novo proceso de asunción de competencias que redunde no logro dunha auténtica sociedade de benestar na Galiza.
O documento argumenta a necesidade de incrementar a capacidade de decisión política de Galiza pero en base a uns obxectivos
claros. “Para nós é fundamental
poder planificar a actividade económica de Galiza de xeito que redunda na promoción económica

galega e na criación do emprego
axeitado á nosa base produtiva.
Estar na posición de poder estruturar o que son os sinais identificativos da expresión da nosa identidade como nación, a nosa cultura, a nosa lingua e o noso patrimonio. Deseñar e articular a nosa
ordenación territorial, administrativa e da xustiza para dar resposta
ás demandas da nosa sociedade, e
poder desenvolver plenamente a
capacidade en servizos públicos
como a sanidade, o noso meio
mariño, a protección do meio ambiente e o ensino”.♦

esmontaron en
Ponteareas a estatua de
Franco. Un xornal
comentaba que era o
derradeiro grande símbolo do
fascismo español que
quedaba en Galiza. Non é
verdade. O pequeno Haider
coruñés permite que moi
perto da cámara consistorial
que preside, continúe,
impasíbel o ademán, unha
estatua de Millán Astray,
inventor do lema definitivo,
o de viva la muerte. Pura
apoloxía do terrorismo, como
todas as mostras honoríficas
de símbolos totalitarios, que
perviven para honrar a moral,
os feitos e os soños dos seus
protagonistas. Algúns
chámanlle historia.
Nunha rotunda de estrada
en Narón, desfila cara ao
porvir un ridículo caudillo
que non levanta un metro
cincuenta, con pintas de
acabar de tangar algo. Alí é o
ladrón das patacas para
todos. Está feito con varas de
ferro e formigón de mala
calidade. Despois de case
trinta anos a ninguén se nos
ocorreu penduralo polo
pescozo e baixalo do plinto.
Algúns pensámolo.
Pensamos en levar un
ascensor de obra con grúa e
segarlle os pés aplicándolle a
rebarbadora, erguelo e pedir
un rescate razoábel polo
fantoche. Entretanto
faríamolo aparecer por
surpresa nas praias, nos
concertos das bandas e nas
garderías escolares para que
se retratasen con el a cambio
dunhas moedas. Mais todo
quedou en nada e alí
continúa o efebo mirando
para unha virxe, con ese
garbo de cabo de España que
soubo captar o escultor.
Apear estatuas de
Franco ou cambiar nomes
de rúas parece fóra de
tempo. A podremia retorna
e de certo que as novas
xeracións non son capaces
de vincular os novos modos
cos vellos. Ninguén lles
amosa a poderosa corrente
de fundo que vincula a
Berlusconi ou Aznar con
Mussolini e Franco, por
exemplo. A transmisión do
principal.
Retirar ao vello asasino
pode ser importante para
unha vila como Ponteareas,
na que o franquismo
continuou enquistado deica
agora, mais bótase de menos
en toda Galiza que alguén se
aproxime coa mocidade a
estas rúas e monumentos e
lles explique en que consiste
realmente o totalitarismo e
que vinculacións ten coas
tendencias que triunfan hoxe
no mundo. Sen pretender
caricaturizar o de agora
chamándolle novo fascismo,
porque é un erro de análise
que só servirá para confundir.
E claro, cando non se coñece
ben a doenza, mal se lle pode
buscar o remedio.♦
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Trescentos funcionarios formaron na porta do Concello agardando a asignación de traballo

Ponteareas, os primeiros días de democracia
BEGOÑA CARBALLO
O pasado 25 de maio, moitas foron as palmas alzadas que viron coma a súa man tornaba puño fechado cantándolle a Breogán. Sada, O Porriño, e sobre todo Ponteareas, que a partir
de agora xa non volverá ser Puenteareas, foron algúns dos reductos franquistas que comezaron a súa transición particular.
Funcionarios nos seus postos de traballo, política de normalización lingüística, demolición de emblemas fascistas, constitúen algunhas das medidas adoptadas polo novo goberno pontareán. Os últimos días do Valle de los Caídos parecen chegados.
Ponteareas está convulsionada. O que todo trocou. Nunca máis
seu recén estreado goberno de es- Puenteareas, a recuperación da
querdas provocou xa os maiores memoria histórica nunha iniciaticambios políticos vistos nos últi- va que parte do concello, cinema
mos tempos na zona, nin sequera a ao aire libre, concertos, teatro…;
cisma do PP entre Castro e Cuíña, ¡a televisión en galego! Iso si que
que dera lugar ao nacemento do é unha novidade. A cualidade propartido independente UCP, alboro- fesional segue a ser a mesma, pezara tanto a rutinizada vida dos ro a locución vai en galego norpontareáns. Funcionarios que están mativo, aínda que non se libran do
no seu posto de traballo máis de acento neutro e a despalatalizadúas horas diarias, televisión local ción do x que puxo de moda a
TVG. ¿Que máis
en galego, prograse lle pode pedir a
ma sociocultural,
restricións
nas
nha das maiores unha televisión
local ilegal? Duconcesións de lirante anos o procencias ás costru- preocupacións
grama estrela patoras. Inverosímil,
nas
parroquias
é
sábase unha vez á
esa é a palabra que
semana, era o hitmellor podería de- que agora non se
parade, unha sorfinir os sentimente de Supermartes
tos dos veciños da sabe con quen tes
local: Mi invitado
Vila do Tea, que
el alcalde. Mi era
tampouco volverá que falar para que
a presentadora, e
ser La Villa del
che
veñan
cambiar
o alcalde convidaTea, camino de ser
do, por suposto, o
ciudad.
a luz fundida.
Xosé Castro. O
A xente do
programa baseaba
cotiá déixase fluír
todo o seu contido
e influír polos novos cambios que veñen. Unha nas chamadas dos veciños para
das maiores preocupacións nas louvar o convidado e, case semparroquias é que agora non se sa- pre, queixarse porque non había
be con quen tes que falar para suficientes caldeiros do lixo nun
que che veñan cambiar a luz fun- barrio, unha pista estaba mal asdida da farola de diante do portal, faltada, etc, etc.; e Castro, coa súa
caso que exemplifica a desorga- inseparábel demagoxia, dáballe
nización estrutural pola que se vía as queixas cun ya lo arrerexía o funcionamento do conce- glaremos. Algo así coma o telecallo. Mais, recoñecen que está ben ciquismo ou a telemerca de votos,
que poñan a andar aos funciona- en troques dunha organización xePACO VILABARROS
rios, que estaban demasiado aco- rárquica das concellerías, os pro- A retirada do monumento a Franco xa fora decidida nun Pleno de 1999.
modados nos seus postos, algun- blemas gravitaban directamente
has prazas incluso conseguidas arredor do xefe
Intelixente Pepe Castro. siderar a Casa do Concello como
gos, catro concelleiros do PP,
Militares, altos cargos do paradoxalmente, posibilitaron Conseguir que toda unha poboa- a súa propia e a Facenda local
sen saír a concurso público. Por
iso son algúns deles os que máis PP, mulleres con toquilla, raiñas co seu apoio un goberno de es- ción crese que era o novo reden- coma a súa conta corrente. Candificultades están tendo para das festas… A pomposidade vai querdas que desbancou á fami- tor e que os dereitos dos cida- deira, Roberto Mera e os demais
adaptarse ao novo réxime de seis caíndo co desleigamento do lia Castro da súa poltrona muni- dáns eran dádivas saídas da súa concelleiros andarán a estas hohoras laborábeis diarias de cara partido independente ata que, cipal e a estatua do cabezón in- bondade e peto. Claro, despois ras na procura de amoldar a forao público. En seguida mostraron desoíndo as voces dos altos car- momeábel da súa peana.
de trinta anos xa case podía con- ma das cadeiras aos seus cús.♦
o seu desexo de colaborar co novo goberno; ás oito da mañá do
día dezaseis do mes pasado, trescentos funcionarios e contratados
laborais municipais estaban en pé
de guerra diante da porta do Casa
O cabezón de Franco, o símbolo do derrubo foi o propio conce- ronse os aplausos dos poucos tivas para vendelas e cos cartos
do Concello agardando a asignafascista que levaba vixiando o llo. Razóns: dos catros orza- asistentes que, expectantes, es- recadados axudar a reconstrucción de traballo. Todo un especdevagar da vila durante trinta mentos pedidos só unha empre- taban agardando dende as nove ción da antiga praza maior, protáculo de extras digno da mellor
anos, branco de todas as iras e lu- sa respondeu e cuns custos tan da mañá.
xecto este que tamén entra nos
superprodución de Hollywood.
gar de encontro das queixas so- elevados que non lle acadaban
Pero non todos estaban satis- planos da corporación local.
As queixas tampouco se fixeron
bre a súa calva maculada de pin- ás febles arcas municipais. Ante feitos. Marcos López, da PlataNo museo municipal, que
esperar: agora non podemos nin
turas de todas as cores, díxolle este panorama, o concello deci- forma Cidadá pola Retirada do gardará no seu soto o busto e os
sequera ir tomar unha cervexa,
adeus
á
antiga
Praza
do
Generadiu
facerse
cargo
el
propio
e
Monumento
a
Franco,
denunciaaltorelevos
de bronce que o
seguro que nos andan a asexar
lísimo. O seu derrube fora apro- contratar un guindastre para ba a actuación escurantista do acompañaban, puidéronse espor aí coma aguanóns. De seguro
bado hai catro anos polo pleno arrincar o busto. Baixo a direc- goberno ao non anunciar o acto coitar as palabras de anguria
que tamén os bares os botan de
do concello, mais nunca existira ción do enxeñeiro do concello, axeitadamente e con antelación dalgún traballador: pobre Franmenos, alá vai a economía local.
a vontade real de retiralo por par- Roberto Viéitez, e co benepláci- abondo aos veciños para que pui- co, tanto traballo para polo e
te do goberno dos Castro. A ex- to da equipa do goberno, ás on- desen asistir á demolición do agora tanto traballo para sacalo.
Programas socioculturais
cusa, que o concello non tiña car- ce menos cuarto da mañá do oi- monumento. Dende esta plata- Naquel momento, botouse en
tos para semellante empresa.
to de xullo a cabeza de Franco forma propúxose fundir a estatua falta a presencia de Pepe Castro
Vense cambios, cada día hai algo
A compañía encargada agora foi levantada da súa peana. Oí- e facer escarapelas conmemora- vertendo unha bágoa.♦
diferente. As mudanzas van chegando sen pausa, xa se percibe

U

O derradeiro monumento a Franco
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PACO VILABARROS

Xosé Luís Meilán Gil
‘Se racho co Estatuto da UCD sería popular,
pero podiamos quedarnos nunha autonomía de segunda’
HORÁCIO VIXANDE
Xosé Luís Meilán foi testemuña e protagonista privilexiado na redacción da Constitución e do Estatuto de Autonomía, estivo a piques de
ser ministro e tamén candidato á presidencia da Xunta pola UCD. Estes e outros acontecementos relátaos no libro “A construcción do Estado das Autonomías. Unha testemuña persoal”. Meilán concedeu esta entrevista o catro de xullo, dous días antes de cumprir setenta anos.
Vostede foi unha parte moi activa na redacción da Constitución,
¿como valora esa experiencia?
Foi moi positiva. Era un momento constituinte, no que se
trataba de superar o paréntese
anterior. Tamén estivo presidido
por un espírito de consenso que
hoxe non se dá. Foi unha transición pacífica, loubada internacionalmente que non se pode repetir. ¡Quen podía imaxinar un
Partido Comunista aceptando a
monarquía! E logo, por exemplo, nas campañas electorais, os
cabezas de lista dunha mesma
circunscrición podíamos vernos
sen problema. Non había a crispación da actualidade.
Ademais case foi o pai do
Título VIII da Constitución.
Certo. Había moitas diferencias e foi difícil de conseguir. As
posturas ían desde o famoso pacto coa Coroa ata os que querían
que as autonomías fosen mancomunidades de deputacións. Hoxe
son unha realidade consolidada.
Con problemas pero consolidada.
Pero houbo moita oposición.

Non quero menosprezar a
ninguén. Paréceme tan respectábel Azaña como Ortega, pero un
deles entendeu máis o fenómeno nacionalista. Nesta cuestión
hai dúas aproximacións: unha
que tende a ver o problema do
Estado composto como unha
racionalización do poder, que
non está mal e que deu resultados positivos, e outra que cre
que debe responder a sentimentos máis profundos que teñen
que ver coa historia e con outros
aspectos. Se non botamos man
da historia, cómo entendemos
os concertos económicos.
Como di no libro, iso entendeuno moi ben Herrero de
Miñón.
Coincidín moito coas súas
ideas durante o proceso e axudounos moito na disposición transitoria galega. Para moitos era máis
doado aceptar as peculiaridades
de Catalunya ou do País Vasco e
el axudou moito no que despois
se chamaron as nacionalidades
históricas e que se basearon nos
estatutos do 31 e no plebiscito.

No Título VIII da Consti- meira forza electoral en Galiza e
tución as diferencias tamén en teoría non tería problemas
eran moi grandes.
para conseguir que Galiza acepO PCE era máis ben centralis- tase e o PSOE controlaba Andata, o PSOE federalista, Alianza Po- lucía. Galiza non tiña o mesmo
pular situábase entre o recoñece- peso político que Catalunya ou o
mento das rexións e a mancomuni- País Vasco e a autoconsciencia
dade de Deputacións e a UCD era entendíase que era máis forte alí.
o que eu cualificaba como un Arca
Ou sexa, que case temos un
de Noé, pero na
estatuto de seque había moita
gunda.
marxe de liberdaO estatuto esabía un acordo
de. Ao tempo, hativo a piques de
entre
a
UCD
e
bía a necesidade
morrer. Foi unha
de reaccionar ante o PSOE para que
das etapas máis
a situación anteduras. A alternatirior. Era un proble- a autonomía galega va que tiñamos
ma que viña arrasera moi clara: se
trándose e había encabezase
cedíamos na nosa
que darlle unha sointención de cona
lista
dos
Estatutos
lución axeitada e
tinuar adiante co
de consenso.
Estatuto facíade segunda’
A autonomía
moslle o xogo á
galega, con todo,
Moncloa ao ver
espertaba moita
desacordos entre
oposición.
nós. O Estatuto
Había unha estratexia que tiña que pasar como o catalán e o
recoñeceu Calvo Sotelo nas súas vasco. Ao final conseguimos o
memorias de, resolto o proble- referendo, pero o proceso deixou
ma de Catalunya e do País Vas- marcas.
co, facer de Galiza o primeiro
caso dunha serie de autonomías Andalucía
que se aprobasen pola vía da Lei
Orgánica. Eramos autonomías ¿Que pasou en Andalucía?
No que se chamou a racionade segunda. Había un acordo entre a Unión de Centro Democrá- lización do proceso autonómico
tico e o PSOE para conseguir es- as cousas movíanse moi rápido.
te obxectivo. A UCD era a pri- En Andalucía o Goberno da

‘H

UCD tratou de facer que fracasase o seu estatuto recomendando a abstención cando se tiveron
que pronunciar as provincias,
pero saíulles mal e todas as provincias, agás Almería, votaron a
favor de acceder á autonomía.
¿Non afectou á Galiza?
Nós volvemos a reconducir
o Estatuto. As razóns foron internas e externas. Os acordos entre nós mesmos, a posición do
Goberno, as manifestacións e a
posición de debilidade de Suárez axudaron a cambiar a postura da Moncloa respecto ao estatuto galego. O andaluz valeu para xeneralizar mediante un proceso que tamén seguiu Valencia
e logo Canarias, pero o caso andaluz non afectou á Galiza; nós
estabamos no caso de Catalunya
e do País Vasco.
O concepto da aldraxe viña
porque se quería aplicar á Galiza a vía da disposición adicional terceira da Constitución, en
lugar da segunda que se aplicou a Catalunya e o País Vasco.
A disposición da aldraxe era
interpretábel; a alternativa era
ter un Estatuto por esa vía ou ter
un Estatuto de segunda vía. Había que gañar tempo e non tiñamos moito. Pouco despois foi o
golpe de Estado do 23 de febreiro. Eu tiven que asumir o custe.
Posteriormente o PSOE actuou
como un caladiño coa LOAPA,
que xeneralizou o que se quería
interpretar co noso Estatuto:
igualar as autonomías.
Vostede seguiu adiante.
Se racho e marcho, tería sido
unha persoa moi popular, pero
teríase perdido o Estatuto. A miña aproximación á vida pública
non era egoísta. Tiña a preocupación de contribuír no posíbel á
transición e ás aspiracións profundas de Galiza. É unha aproximación vital, non necesito poder
nin bens persoais, pero quero
servir ao país. Eu entendo a Rosalía cando di cousas como herbiñas que biquei tanto, pero un
de Texas non o entende, por iso
eu defendo o de aquí.
O avión de Pérez Llorca
¿E que era o famoso avión de
Pérez Llorca?
O avión de Pérez Llorca, que
deu pé á aldraxe, viña a negar as
competencias exclusivas á Comunidade Autónoma de Galiza.
Despois de ler o seu libro
Pérez Llorca parece un auténtico xacobino.
O cualificación é de vostede
non miña. Hai que distanciarse
para ver as cousas, aínda que
tampouco podemos negar os feitos. Hai uns cantos anos topeime
con el nunha cidade española e
pediume perdón. El tiña unha
posición, un obxectivo concreto,
que era impedir que outras comunidades distintas a Catalunya
e o País Vasco alcanzasen o
mesmo nivel de autonomía que
estas dúas. Actuou nesa dirección como o home frío e intelixente que é. Pero isto tamén o
din Otero Novas e Calvo Sotelo:
tratábase de establecer as famosas dúas velocidades.
Segundo se extrae do seu
libro, outras dúas persoas que
actuaron con certo oportunismo foron Fernández Albor,
que pasou de ser futuro conse-
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lleiro de Sanidade coa UCD a
candidato á presidencia por
parte de AP, e Pío Cabanillas.
Non poño mal a ningún dos
dous. Trato de relatar os sucesos
que aconteceron. Por outra banda, hai moitas cousas que están
escritas nos diarios de sesións.
Que Fernández Albor estaba en
Realidade Galega e que finalmente aceptou a opción que lle
deron en Alianza Popular, non
me parece mal, tiña dereito a facelo. En canto a Pío: os datos
son os datos. El foi ministro e
amigo de Calvo Sotelo e este
mesmo subliñou que compartía
esa postura das dúas velocidades. Pío Cabanillas era unha
persoa moi hábil, moi lista, que
sabía navegar... Por outro lado
era unha persoa entrañábel.
Posición dos nacionalistas
Respecto ao nacionalismo,
non participou no proceso. O
POGA chegou a abandonar as
reunións do Hostal. ¿Cre que
os nacionalistas foron marxinados ou se autoexcluíron?
O de non participar foi unha
decisión deles. De feito estaban
convidados ás reunións. Se cadra
non tiñan confianza en que funcionase. Hoxe están nas institucións e
naquel momento optaron por non
participar. Eu non son nacionalista
de placenta pero é certo que houbo un Estatuto en 1936 e que po-

Non. O que sucede é que aldíamos aproveitar a oportunidade
aínda que non eramos, desde logo, gunhas temos unha identidade
depositarios das esencias.
transcendente profunda e outras
¿Pero considera que foi non e, en consecuencia, non teñen
atinada a súa non partici- marxe para expresar ese problema
porque non o conciben. O que
pación?
Non podo opinar sobre os conta a historia, ao mellor, non é
acertos ou os erros doutras for- completamente certo, non é verzas. Que tería sido mellor que dade, pero é a verdade adquirida.
estivesen dentro para posibilitar Onde hai partidos nacionalistas a
que o Estatuto se aprobase con reclamación de certos dereitos exmaior apoio, pois
présase con maior
tamén.
intensidade, é o
ai que convivir que fai parecer
Volvamos ás
autonomías.
que non se arran¿Non foron me- sen uniformizar,
xan os problemas,
pero é un conflicto
llor para quen combater o
que vai ser permanon as querían?
As autonomí- terrorismo pero non nente.
as son boas para
¿E a solutodos. Algunhas empregalo como
ción?
As solucións
alcanzaron cotas
argumento contra
eficaces a curto
que non tiñan
previsto e outras os nacionalistas’
prazo, ás veces, a
longo prazo non
tiñan a idea de
que xa tiñan que
o son. En todo caso, está a idea de
ter alcanzado
esas cotas. Canpatria común, na
do se discutiu a Constitución que estamos unidos por algo
houbo unha proposta de Anto- aínda que sexamos diferentes.
nio Fontán [daquela presidente Ollo, temos que convivir sen
do Senado] para restaurar a si- uniformizar. Hai que acostumartuación que había en 1931, can- se aos demais. Logo hai que evido por certo a autonomía pre- tar entrar en radicalismos vervista era moito menor que a que bais porque despois é máis difítemos agora. Non se aceptou e cil falar. E se o terrorismo é tetodos conseguimos maior auto- rrorismo, non hai que mesturar
as cousas, hai que admitir a
nomía.
Pero a utilidade foi maior existencia dos outros, de postupara unhas que para outras. ras nacionalistas.♦

‘H

‘Non era posíbel unha forza galega de centro pero
si facer que a nosa posición pesase en Madrid’
Tras aprobarse o Estatuto, imos certo que eu interviñese na deci- ción e eu presenteime como agrua unha eleccións, pero a UCD sión, cando chegou o turno el xa pación electoral só na Coruña. Foi
outro fracaso. Despois fomos tertiña apoios suficientes.
perde.
Vostede viña do Partido Ga- ceira forza nas municipais do 83
Naquel momento a UCD ía para
abaixo, pero tamén houbo un axen- lego Independente e o seu grupo na Coruña, pero a nave estaba tote electoral como a Confederación integrouse na UDC. ¿Non houbo cada. Levamos aos superviventes
un exceso de posi- a Coalición Galega, eu fun un dos
de Empresarios
bilismo, tanto aí catro oradores, aínda que marchei.
que apoiou a Aliantáctica co
como na redac- Non quería que me culpasen de
za Popular. De toción do Estatuto? calquera fracaso. Ao final Frandos xeitos, perdeEstatuto
foi
ceder
sen
Nós tiñamos queira morreu, o de Coalición Gamos por dous deunha posición de lega foi mal...
putados. Antes das conceder, para logo
Hoxe os tempos son outros.
centro, que é a
eleccións asistín a
A viabilidade dun centro polítimáis capaz de rereunións en Ma- recuperar o cedido’
coller o sentimen- co autónomo dependerá en que a
drid nas que a pato galego porque xente coincida en que é importante.
tronal me ofrecía
Se cadra non hai intereses
un partido de censer o candidato á
tro se ten signifi- que o faciliten.
presidencia da
Non hai que ser utópico. ¿Que
Xunta pero se iamos coaligados a cación é porque está ligado ao teUCD e AP. Non estivemos de acor- rritorio, que é o que aglutina por- deben predominar, os ideais ou os
do e naquel momento os empresa- que nel collen distintas sensibili- intereses? É lexítimo defender uns
rios comezaron a apoiar á dereita. dades. Por outra banda, no 77 co- intereses e ao mellor unha determiEu anúncielles que iso podía dar mezaba todo. De cero. Empezaba- nada situación vén ben para uns inalas a outras forzas coas que ao me- mos con ilusión pero con desorga- tereses determinados, como tamén
pode acontecer
llor estaban menos de acordo, como nización. Non haque se pense que
os socialistas, que remataron por ga- bía unha organizañar no 82. De todos xeitos, o de ción forte, nin reviabilidade dun se as cousas van
ben para uns inteapoiar a AP na campaña electoral c u r s o s e c o n ó reses e eses interefoi a última vez que o fixeron, des- micos, nin equi- novo centro político
ses non queiran
pois quixeron repetilo en Andalucía, pos preparados.
Non era posíbel autónomo dependerá que cambien as
pero unha sentencia impediullo.
¿Como non foi candidato á unha forza galega en que haxa intereses cousas. Non hai
fórmulas únicas,
presidencia da Xunta pola UCD? de centro pero si
pero é certo que
Non tivemos os apoios necesa- facer que a nosa que conciban a súa
hoxe hai partidos
rios. Houbo unha tentativa pilota- posición pesase en
importancia’
consolidados.
da por Pío de que o candidato fose Madrid dentro da
No PP hoxe as
[Xosé María] Suárez Núñez [da- UCD. No caso do
cousas poden
quela rector da Universidade de Estatuto, había
cambiar. En GaSantiago]. Non foi aceptada, el que facelo posíliza hai unha sunon era do partido e facía unhas bel, ceder sen condeclaracións moi inxenuas como ceder, para logo recuperar. Así foi cesión inminente e non se sabe
qué pode acontecer con ese pardicir que non ía contar con nin- como se fixo.
Pero o da UCD non saíu ben. tido. Se cadra volve a haber unguén no partido para facer o Goha oportunidade.
Foi un desastre.
berno. O que saíu foi que contiVaime permitir que me quede
¿E logo que?
nuase Quiroga, Ourense era un
No 82 recollemos a nosa op- nun nivel intelectual.♦
puntal importante... Pero non é
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Suprimidas 102 escolas
unitarias e 427 aulas
na educación pública
A.N.T.
A Consellería de Educación vén
de anunciar o peche o vindeiro
curso de 102 escolas unitarias en
toda Galiza e a supresión de 427
unidades doutros centros públicos
da Educación Infantil e da Primaria. Aínda que a xustificación para
esta medida é a caída demográfica, a decisión non supón recortes
no caso do ensino concertado.
Uns 600 ensinantes e milleiros de alumnos quedarán afectados por unha medida anunciada
polo director xeral de Centros,
Alberte González Armesto. A orde, publicada no DOG do 27 de
xuño, modifica o catálogo de
centros de Educación Infantil e
Primaria que existía desde 1998.
O peche das unitarias implicará o que se coñece como agrupamento, que consiste en colocar na
mesma aula a rapaces e rapazas
de distintas idades e diferentes niveis sempre que non superen o
número de dezaseis. Así poden
chegar a compartir clase estudiantes de distintos cursos e de diferentes niveis, cunha reducción
na calidade do ensino.
A consecuencia da supresión

de aulas e de unitarias é o aforro
en profesorado, que se xustifica
en base a unha caída demográfica que impide manter as escolas
abertas. Sen embargo, o anuncio
de supresión só afecta á escola
pública. A privada concertada
aínda que tamén padece reduccións de alumnado, non ve recortadas as aulas a pesar de que as
mantén a Administración.
Para os sindicatos, que a supresión de unidades afecte á escola pública entraña unha discriminación que procura “beneficiar” aos privados concertados.
A CIG tamén critica a carencia de comedores escolares e de
transporte na escola pública, o
que, unido ao feito de que se
agrupen a crianzas de distintos
cursos e niveis, conleva que se
aboque ás familias a matricular
os seus fillos na concertada, co
que se incrementa a discriminación en favor do ensino privado .
Segundo a central, a supresión non se negociou cos sindicatos, que consideran que o deterioro da pública recomenda investimentos que crearían novos postos de traballo.♦

Anxo Louzao
‘Os ensinantes galegos
somos os peor pagados do Estado’
A.N.T.
Educación e varios sindicatos
veñen de aprobar unha suba
de 100 euros mensuais no salario dos ensinantes, pero a CIG
non asinou, ¿por que?
É insuficiente pola cantidade
e os prazos previstos para pagar
eses cartos. Desde 1991 o profesorado galego non negociou convenios colectivos e desde 2001
somos os peor pagados do Estado. Segundo este acordo seguiremos a ser os peor pagados como
mínimo ata o ano 2006 e no 2008
só superaremos en tres euros aos
asturianos e en oito aos aragoneses, iso se antes nas outras Comunidades non asinan outros convenios e quedemos outra vez de últimos, porque no 2007 non teremos capacidade para igualarnos.
¿Por que?
No convenio establécese que
unha nova negociación ten que
facerse cos mesmos criterios que
agora. Hai que ter en conta ademais que nos últimos cinco anos
todas as subas acordadas no Estado superaron este acordo. En
realidade, a proposta da Consellería de Educación só supón unha suba salarial do 1,24% ata
2005 e un incremento total ata o
2006 que será só de oitenta euros
netos. Non era o que queriamos .
¿Entón que pedían?
O vinte de xuño todas as forzas
sindicais leváramos unha proposta
conxunta á mesa de negociación
para que a suba fose de 163 euros
con efectos desde xaneiro de 2003,
porque neste acordo a primeira suba é de 24 euros en outubro de

Anxo Louzao é Secretario Xeral da CIGEnsino.

2003, a segunda de 24 euros en xaneiro de 2005, a terceira de 30 euros en xaneiro de 2006 e a cuarta
de 21 euros en outubro de 2006.
Falamos de cantidades brutas, a
primeira suba, de outubro de 2003,
xa estaba comprometida por un
acordo do Parlamento, de modo
que o primeiro incremento real
non chegará ata 2005.
Sen embargo, asinaron todos
os sindicatos menos vostedes.
É certo. Asinaron ANPE,
CCOO, CSIF e UGT. Á mesa de
negociación do 20 de xuño levamos conxuntamente a petición
de suba de 163 euros e ata o 30
de xuño non se celebrou outra
mesa, e con todo, nesa reunión
os outros sindicatos aceptaron a
suba dos 100 euros que ofrecía a
Xunta. Iso deixa claro que negociaron por fóra. Ademais, pedíramos a suspensión das negociacións ata setembro para que
opinasen os ensinantes pero os
demais sindicatos consentiron en
tomar un acordo sen os profesores nos centros.♦
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Un opositor relata o acontecido no exame de Auxiliares Administrativos da Xunta

‘A proba estaba amañada desde un principio’
RUBÉN VALVERDE
Domingo seis de xullo ás catro da tarde. Hora de comezo da terceira proba dos exames de oposición ao Grupo D do corpo de
funcionarios da Xunta. 200 prazas para máis de 1300 candidatos,
divididos en catro grupos. O primeiro grupo entra puntual. Nas
outras tres portas prodúcese un atraso de entre 15 a 20 minutos.
Xoán C.B. é un dos aspirantes a formar parte dos auxiliares administrativos que se incorporarán á administración autonómica.
A proba era de informática. “Ti- que se anulase a proba. Moitos
ña a experiencia dos anteriores dos que estaban fóra chamaban a
exames que pasara e era inútil algúns dos que aínda permanecían
escoller a opción de galego por- facendo o exame. Estes comunique se trataba dunha mala tra- cábanlle que o Tribunal opoñíase
ducción que daba lugar a inter- a anular a proba. “Non o entendípretacións incorrectas. Estás amos porque lles estabamos falanobrigado a facer o exame en cas- do polo móbil aos de dentro e o
telán”, sinala Xoán. En total ha- Tribunal non facía caso. O presidente fixo un chabía que respostar
mamento para
a 22 preguntas.
que a xente calase
“Daba a sensaon podo crer
e para que contición de que o exanuase a proba con
me estaba mal que agora digan
total normalidapreparado. Perdeque
o
único
de, como se non
mos na cuarta
estivese ocorrenpregunta moito problema se debe
do nada”. Neses
tempo. Despois
intres, arredor das
de
numerosas a un erro técnico”
sete da tarde, coprotestas o tribumezan a chegar
nal chegou á condiversos medios
clusión de que a
de comunicación,
solución estaba
que poden recomal. Anulárona
pero non engadiron o tempo per- ller como incluso había opositores
dido ao que restaba de exame”. que dende as xanelas de fóra pouA primeira irregularidade saban as respostas para que as puisalta arredor das 17:15. Nese in- desen ler os de dentro.
O Tribunal segue sen facer catre o Tribunal comeza a deixar
saír do recinto os que ían rema- so do que está a ocorrer e comeza a
tando a proba. Fóra agardaban chamar a xente para que vaia enpor entrar aínda entre 200 e 300 trando de novo á sala. “A xente coopositores. “Os que saían xuntá- mezou a berrar para que non se esbanse cos que ían entrando. Deu- coitasen os nomes dos que ían challes tempo a pasar as respostas. mando. Lonxe de facer caso, seTeño constancia da entrada no guiron co chamamento. A reacción
recinto dun patrón coas respostas dos opositores foi rodear a mesa
correctas. Ademais, deulles tem- onde se sentaban os membros do
po de comentar co que se ían ato- Tribunal. Estes fan entrar a policía
par dentro do recinto, polo que e os antidisturbios dentro da sala.
sabían como tiñan que actuar”. Non se produce ningún incidente
O terceiro grupo comeza ás porque os opositores protestan pa18:30. Neses intres o resto dos cificamente. De todos os xeitos teexaminados decátase de que exis- ño que recoñecer que pasamos mete un patrón dentro da sala e de do por aquela exhibición de forza.
que o novo grupo xa coñece as Os propios policías amosaron, con
respostas. “Os que estaban dentro todo, o seu abraio. Algúns confesácomezaron a berrar “tongo, ton- ronos que non entendían como non
go2. Comezou un gran rebumbio paralizaban a proba”.
no recinto. A xente comentaba
que existiran filtracións”. Varias Chegada da directora
persoas achegáronse ata o tribunal, entre elas Xoán. “Dixémoslle A chegada da policía fai supoñer
que había xente que coñecía as que se suspenderán as probas.
respostas. Ademais estaba a escoi- Pouco despois aparece a directotarse a chegada de mensaxes de ra de Función Pública, Belén
móbiles. Aqueles que tiñan teléfo- Prado, quen lonxe de apaciguar
nos da compañía Movistar conta- os ánimos, insiste en que as proban con cobertura dentro da sala. bas deben continuar. “Chegou
Tamén llo comentamos ao presi- nunha actitude prepotente dicindo que era a directora de Fundente do Tribunal”.
O presidente era Álvaro Ma- ción Pública e que calásemos.
nuel Rodríguez Carballo, director Espetounos que eramos uns maxeral de Organización e Sistemas leducados. Insistiu en que non tiInformáticos da Consellería da ña présas e que íamos continuar
Presidencia. “Pedímoslle que to- aínda que tivesemos que estar alí
mase as medidas oportunas para ata as tres da mañá”.
Os opositores amósanlle repefrear aquel caos. El riuse na nosa
cara e espetounos que como moi- tidamente os patróns do exame
to saberían o número de pregun- aos membros do Tribunal. Esixen
tas. Outro membro do Tribunal di- a presencia dun notario para que
rixiuse a nós con malos modos e levante acta de que xa se coñecen
dixo que as queixas tiñan que fa- as respostas. “O Tribunal negoucerse por escrito e no Rexistro”. nos este dereito. Sen embargo,
O primeiro e segundo grupo reuníronse coa directora de Fundeixou o recinto ao berro de “Ton- ción Pública para darlle unha saígo” e “caciques”. Comezou entón da ao conflicto. Tras a reunión, o
unha recollida de sinaturas para representante dos sindicatos é

‘N

Xoán C.B. relatou o acontecido nas oposicións da Xunta.

quen fai o último chamamento
para que a xente se sente. Non entendemos esta postura. Un oposi-

tor alporizouse, colleulle o papel
das mans e rachouno na súa cara”. O representante sindical era

Rafael Aguirrebengoa, que xa foi
substituído pola CIG.
As 20:50 da tarde, logo dunha
nova reunión, o presidente do Tribunal, Álvaro Manuel Rodríguez,
decide anular a proba. “Os opositores comezaron a aplaudir en sinal de que xa era hora. A esta reacción contestou o presidente do Tribunal cun ton sarcástico levantando as mans e dando as gracias. Se
non fose pola presencia dos medios e da nosa negativa continuada
a facer o exame, estou seguro de
que nunca tomarían esa decisión”
O que máis amola agora os
opositores é a explicación que
ofrece a Xunta sobre o acontecido.
“Non podo crer que agora digan
que o único problema se debe a un
erro técnico polo fallo dos inhibidores de móbiles. Fan iso para botarlle as culpas a empresa privada
que levaba ese servicio, sen que
eles asuman ningunha outra responsabilidade”, conclúe Xoán.♦

Podería
celebrarse
entre o 20 e o
25 deste mes

PAULO ALFAIA

A Xunta alega que o único problema que existiu foi “puramente técnico”. A directora de Función Pública, Belén Prado, pediu
desculpas e sinalou que é “a primeira e a última vez que acontece algo así”. Segundo a versión
oficial dada polo Conselleiro de
Presidencia, Xaime Pita, “o único erro foi da empresa privada
encargada de instalar o sistema
inhibidor de móbiles. Somos
pioneiros no uso dalgunhas tecnoloxías e é normal que algunhas veces non funcionen”. Co
obxectivo de “prexudicar o menos posíbel os opositores”, a
Xunta quere repetir a proba entre
os días 20 e 25 de xullo. “Aínda
así teremos que volver pagar o
transporte e o xantar en Santiago
e perder outro día de traballo”,
quéixase Xoán.♦

De quen é Nunca Máis?
SUSO DE TORO

D

e todos, e de ninguén. É de calquera, da
Galiza ou de calquera lado. É unha
nova forma de galeguidade, galeguidade
libertaria e expansiva. É a mellor realización
do galeguismo desde Antolín Faraldo. O
galeguismo, este humanismo que defende ás
persoas e expresa de modo trascendente ao
país, á xente e a terra e máis o océano. Nunca
Máis é a interpretación do humanismo desde
esta parte do mundo. É esperanza.
Claro que é das organizacións e partidos
que axudaron a fundar, gracias sexan dadas
por sempre ao BNG por ter dado a chispa e a
palla para que ardese esta esperanza. Gracias
ás outras organizacións, sindicatos,
ecoloxistas, gracias aos socialistas e ao propio
PSOE cando apoiou. Mais sobre Nunca Máis

só ten autoridade a xente, toda a xente, todos
os cidadáns, cidadás, tamén algúns que votan
ao PP, que formaron e forman parte desta
esperanza en marcha e que teñen dereito a
dicir “Nunca Máis son eu”. Porque é un
patrimonio colectivo desta sociedade (e da
humanidade).
Só nos falta saber como
reactualizármonos, a esperanza debe ser
permanentemente actualizada. Como seguir
sendo esperanza práctica, útiles á xente, ao
mar, ao país, á decencia. Porque o que é
seguro é que “N.M.” é a principal, e case
única, referencia cívica e moral do noso país.
É a area común, o espacio nacional no que se
erguerá calquera Galiza non subvencionada,
viábel e libre. Ou sexa digna.♦
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Mundialización e identidade
TERESA BARRO
Imos vendo cada vez con mais claridade que hai un sistema ecolóxico
que compre respeitar e protexer. Ese
sistema é universal, mundial e local
ao mesmo tempo, pero é importante
ter en conta que o mundial é resultado do local e non ao contrario, que
non hai unha entidade abstracta
máis grande e poderosa que obrigue
a que todo se axuste a ela e que tire
importancia a todo o que sexa particular e máis pequeno. O mundo físico na súa totalidade, “mundializado”, só pode funcionar ben cando se
respeita e alenta a diversidade biolóxica de todo o que o forma. Non é
cuestión de achairar as diferencias
nin de unificalo todo para responder
a un ideal mundial, senón de alentar
esas diferencias para ter un mundo
no que se poda estar. A globalización fíxonos entender, na esfera biolóxica, que utilizar o que hai no planeta sen ter en conta as consecuencias e sen decatarnos de que todo
forma parte dun sistema non ten
sentido, e que para conseguir un
bon sistema mundial hai que deixar
que cada especie viva coa liberdade
e os coidados que precisa para
desenvolverse debidamente. Non
facelo así, coidando que nada ten
que ver con nada e sen aceptar que
todo está relacionado, ten as consecuencias catástroficas que estamos
comezando a descubrir ou adiviñar.
E levounos tanto tempo acordar a
un feito que tan evidente tería sido e
que tan claro viran algunhas civilizacións “salvaxes”, polo menos no
seu propio medio ambiente, porque
o sistema autoritario que predominou no mundo e no que estamos inmersos dende hai tanto tempo, quer
sempre esmagar a diferencia e encaixalo todo, incluidas as personas,
nun molde que sirva para programar
e manipular. O sistema autoritario
funciona impondo verdades que se
cren absolutas e ideais dun modelo
único, perfeito e indiscutíbel. E esa
imposición de verdades absolutas e
modelos perfeitos e indicutíbeis é o
que se está aplicando agora á globalización como antes se aplicou a outros fenómenos.
A globalización económica e política ten lados bons e maus, como
case todo, e o que habería que facer
é conducila o mellor posíbel tendo
en conta que a verdade absoluta non
pode existir neste mundo e que se
existise non podería haber creatividade de nengún xeito. Nunca se pensou que porque un gran artista raga
unha obra magnífica xa non pode haber mais e aí remata todo; e non se
pensou porque nas artes rexe o principio da creatividade, no que a perfeición total non é desexábel e o erro
vira fonte de creación. Nas outras esferas rexe o autoritarismo, con regras
que se din indiscutíbeis e feitos que
se apresentan como inevitábeis para
imposibilitar a creatividade.
A globalización é un feito, pero
arredor dese feito hai moi pouco que
sexa inevitábel e nada que sexa verdade absoluta. O que habería que facer é analizar o fenómeno e ir decidindo en cada momento o que convén evitar e o que convén aceptar.
Non pensar nunca que non vai haber
mais nada, que esta é a única “solución” e que aquí para a historia. Case
seguro, por exemplo, que as posibilidades que oferece a comunicación
instántanea compensan e supoñen un
verdadeiro adianto, como tamén é un
adianto a conciencia de formar parte
dun mundo internacional. A globali-

zación do mercado, en troques, ten
aspectos moi discutíbeis e nada inevitábeis de seu. A “inevitabilidade”
foi imposta polos que decretaron
“verdades absolutas”, como a do libre mercado, que en nome da liberdade escravizou e empobrece u a tantos, ainda que enriqueceu a algúns. O
libre mercado nunca foi libre de todo
nos países poderososos, onde sempre
houbo unha forte negociación do intercambio comercial e sempre se decidiu canto se ía protexer e canto se ía

liberar, como é natural. O malo foi
cando o libre mercado virou “verdade absoluta” e dogma que se impuxo
nos mais febles para deixalos sen o
pouco que tiñan.
Estamos descobrindo a realidade dun sistema que xa estaba aí pero
que non víamos. O que pasa é que,
unha vez descoberto, non hai volta
atrás. Teremos que viver sabendo
que formamos parte dun mundo no
que todo está entretecido e no que,
mesmo por iso, hai que respeitar ca-

da cousa, cada especie e cada persona, por cativa e insignificante que
pareza, porque sen o respeito á particularidade queda sen vida o conxunto. É un fenómeno que hai que
rexer dunha maneira mundializada,
mundializando os intereses e o benestar de todos os habitantes do planeta. Non hai nengunha verdade absoluta que diga cómo se ten que facer, nen hai nengún molde de mundialización ideal ao que haxa que
axustarse. A mundialización é o con-

trario da uniformidade e do esmagamento das diferencias. No que consiste xustamente é en entender que
ten que haber a particularidade e a
diferencia para que haxa creatividade e que en vez de esmagalas hai
que protexelas e estimulalas, porque, se non, en vez de ter un ha
mundialización sen autoritarismo
que nos raga entender mellor cómo
habería que viver, teremos un mundo destragado e contaminado, que
non valerá para nada.♦
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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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AMPL
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

PERFECTO CONDE

T

iven o privilexio de vivir
en primeira liña a fazaña
dun goberno municipal,
formado por representantes do
BNG e do PSdeG-PSOE, encabezado polo nacionalista Xaime
Bello, que se atreveu a retirar a
estatua ecuestre do ditador
Francisco Franco do lugar preeminente que ocupaba na praza
que dá entrada a Ferrol. Daquela, excedéndose quizais en discreción e ganas de non
alporizar máis do necesario, o
Concello de Ferrol optou por
trasladar o “cabalo”, en horas
nocturnas, ao seu actual emprazamento nun recanto do histórico Arsenal no que agora
descansa facendo máis o papel
de atracción turística (sempre
queda ben unha foto a carón de
calquera curiosidade histórica)
que de icono inspirador de nostalxias fascistas, papel que
abondo cumprira xa a famosa
estatua antes de que a
mandaran ao retiro.
Cando isto sucedeu en
Ferrol, algo máis dunha ducia
de axitadores trasnoitados,
encabezados por un estrafalario
e obsoleto condutor dunha televisión local, empeñáronse en
prender un lume de pallas que
lles servira para alcanzar a
notoriedade que non eran capaces de lograr doutra maneira.
Mintiron todo o que precisaron,
inxuriaron e insultaron a quen
lles estorbaba ou simplemente
non acaía coas súas
falcatruadas. Un tal Perille, voceiro deste intento de resucitar a
Franco, non parou de argallar
ata que dixo, mintindo
loxicamente, que o alcalde local
ganaba millón e medio de pesetas ao mes. Valíalles todo, con
tal de zorregar no lombo dos
que lles quitaron a estatua de
Franco. E o malo non foi isto.
O pior de todo é que houbo organizacións políticas chamadas
democráticas, coma o Partido
Popular ou coma Independentes
por Ferrol, que se frotaron as
mans e se afanaron en pescar
na auga suxa que revolveron os
nostálxicos do dictador.
Traigo todo isto á memoria
cando me entero de que o
goberno municipal de Pontereareas suprimiu o ignominioso
busto de Franco que aínda presidía a praza maior de
Ponteareas, a pesar de que a
Corporación anterior acordara
retiralo. O precedente equipo
de goberno, presidido polo
independente Xosé Castro, que
no seu tempo tivo o carnet de
Falanxe número 22 da provincia de Pontevedra, non lle pareceu oportuno limpar a súa vila
de estatuas fascistas. ¿Por que
ía facer el o mesmo que
fixeron alemáns, italianos e
portugueses con Hitler, Mussolini e Salazar, por exemplo?
“Ponteareas is different”, debeu
pensar como pensaba o seu admirado Fraga cando era ministro de Turismo de Franco e facía o ridículo internacional bañándose en Palomares.
O caso é que a cada cousa chégalle sempre o seu
tempo, e por aquí parece que
algúns empezan a tomar en
serio a súa condición de
europeos.♦

Alfonso XIII celebrou nunha carta a Franco
o trunfo dos golpistas sobre a República
G. LUCA
Alfonso XIII enviou dende seu
exilio en Roma unha afervoada
felicitación a Franco pola vitoria
militar na Guerra nunha carta
que leva a data do nove de abril
de 1939. O insólito documento
autógrafo aparece no ensaio biográfico Alfonso XIII 1886-1941
que ven de publicar Ediciones
B e que contén dous traballos
independentes do monárquico
Alfonso Osorio, que foi ministro dos goberno Arias e Suárez
de 1975 e 1976, e do profesor
de historia da Universidade de
Barcelona Gabriel Cardona.
O monarca desterrado diríxese
ao Ditador en termos de mi querido general e ao rematar a carta
advirte que vai faltar al protocolo para enviarlle hoy como en
otros tiempos un fuerte abrazo.
A misiva comeza cunha calurosa
felicitación por la victorial final
de las gloriosas tropas a su mando que a seguir se prolonga en
gabanzas sobre as dotes personales do xeneral sublevado contra o governo da II República.
Na súa misiva El Rei celebra
que non tomasen corpo as temidas complicaciones internacionales que podían ter conxurado o triunfo definitivo do bando
dirixido por Franco en clara referencia á estratexia de Juan Negrín de prolongar a guerra atá a
intervención aliada o que tería
producido unha situación semellante á de Italia coa sinatura da
Democracia Cristiá de Alcide de
Gasperi ao pé da declaración de
condena do fascismo promovida
pola esquerda. A campaña democrática internacional superada,
Alfonso XIII anima a Franco a
conseguir a vitoria na segunda
campaña e por iso invita a que
todos se agrupen con decidido
entusiasmo para que axuden ao
xeneral na súa magna labor.
A carta chega a Madrid poucos días despois do remate da
guerra e nesa altura Alfonso XIII
xa leva cinco anos en Roma, instalado no Gran Hotel, despois de
recusar todas as recomendacións
para se trasladar a Paris ou a Londres como exilios máis dignos
que a Italia fascista. Un ano antes
da súa morte, en 1940, o monarca
repetiu que estaba mellor en Roma a pesar de que unha parte dos
monárquicos preferían Inglaterra
na que se refuxiaran do fascismo
Haakon VII de Noruega e Guillermina de Holanda.
Gabriel Cardona nega o mito
constitucionalista do rei exiliado e
o define como partidario de Franco dende as primeiras horas da sublevación na que tiña importante
valedores. Amais de enviar unha
axuda dun millón de pesetas aos
golpistas, El Rei deu a súa bendición ao seu fillo Juan antes de este fuxir da academia militar de
Sandhurst (da que foi declarado
prófugo) en Inglaterra, na que se
estaba a formar como oficial da
mariña, e cruzar clandestinamente
ata o cuartel de Emilio Mola ao
que se ofreceu como voluntario
vestido coa camisa de Falange e a
pucha vermella dos carlistas. Mo-

Reprodución do manuscrito que tamén se pode ler abaixo.

la enviou a Juan de Borbón á fronteira francesa e a seguir Franco fíxolle ver, por carta, que unha persoa chamada a ser algún día rei
non podía participar nun dos bandos da guerra.
Conxurados contra a República
Os monárquicos estiveran na
conxura contra a República con
personalidades coma Julio Dávila, Jorge Vigón (que despois sería ministro de Obras Públicas de
Franco) o marqués da Eliseda ou
o conde de Vallellano. A idea de
restaurar a coroa na persoa do
propio Alfonso XIII, non deixou
de excitar gorentar ao exilio monárquico en Roma nin sequera

despois da incursión frustrada do
infante Juan nas liñas de Mola
porque xenerais tan resoltamente
monárquicos coma Orgaz, Ponte, Davila ou Kindelán medraban
en poder dentro do bando franquista. El Rei abdicou no seu fillo Juan o 15 de xaneiro de 1941
convencido de que o recambio
de Franco, ao que considerou
sempre un pretoriano sen dotes
de Estado, válido só para a guerra, sería a coroa. Alfonso XIII
morreu en Roma o 28 de febreiro do mesmo ano, sen perder estas esperanza por moito que algúns dos seus xenerais virasen
cara o franquismo e a pesar dos
medrados insultos da prensa de
Falange contra a institución e a

Roma 9 IV 1939
Mi querido general
Vivamente agradezco su cariñosa carta y me es grato significarle la satisfacción con la que la recibo al propio tiempo que
le reitero las más calurosas felicitaciones por la victoria final de
las gloriosas tropas de su mando.
Conociendo sus dotes personales, nunca dudé acerca del
triunfo definitivo salvo complicaciones internacionales, tan temidas, que afortunadamente se evitaron .
Ahora empieza la segunda campaña para la cual se necesita
que todos se agrupen y con decidido entusiasmo le ayuden en
su magna labor y la lleve a la victoria.
Y como final, faltando al protocolo le envio hoy como en
otros tiempos un fuerte abrazo.
De vuestra excelencia afectisimo y buen amigo
Alfonso XIII

súa persoa.
A vitoria dos aliados na II
Guerra Mundial cambiaba todos
os referentes deste cadro. Dunha
parte, Franco decretaba unha amnistía e forzaba un achegamento
aos británicos que unhas semanas
antes insultara. Doutra, os monárquicos esluían todas as pegadas do seu compromiso cos golpistas e se postulaban coma solución conciliadora, patrocinada
por británicos e norteamericanos,
para o recambio dos militares.
Con todo, os insultos da Falange
contra o candidato da rama monárquica alfonsina non cesaron
ate que foi coroado o fillo de
Juan, co nome de Juan Carlos I.
Con Alfonso XIII consolídase
un modelo de rei militar, insólito
na monarquía española, con mando efectivo sobre os exércitos. Cánovas vendeu esta figura de ReiXeneralísimo como solución para
controlar un dos cuarteis máis
golpistas do mundo, aínda que na
realidade o pendor intervencionista dos militares era ben menor, como ten explicado Jean Vilar, que a
tendencia dos grupos de poder a
utilizar os funcionarios armados
para atinxir os seus obxectivos
políticos. De feito, os cuarteis militares convértense baixo a influencia do monarca nos intérpretes últimos das cativas liberdades.
Mediante a Ley de Jurisdicciones,
o carimbo democrático da liberdade de expresión ficaba nas mans
dos miliatres.
Juan de Borbón o seu fillo
Juan Carlos e o actual Príncipe
de Astúries proseguiron e acrecentaron esta tradición militar.
“Antonio Cánovas –resume Gabriel Cardona- organizara unha
política artificial destinada a
controlar a ferro e fouce a España analfabeta e pobre do inestábel século XIX e así o nomeado
sistema da Restauración creou
un Estado de aparencia liberal,
regulado pola Constitución de
1876 e un conxunto de leis que
definían unha monarquía parlamentar, escasamente democrática e un rei militarista e forte, dotado de potestade para lexislar e
moderar a política dos partidos.
Aínda que estes non estaban limitados, só se repartían o pastel
os chamados dinásticos, o conservador de Cánovas e o liberal
de Sagasta mentres todos os demais quedaban fora de xogo gracias a un sistema eleitoral pouco
equitativo”.
Concebido para o efímero
Alfonso XII, este modelo de monarca militarista realizouse con
Alfonso XIII que alentou a campaña de Marrocos, ordenou reprimir con violencia todas as revoltas ocasionadas pola recluta
de guerra (entre elas a Semana
Tráxica) e tivo responsabilidade
directa na desfeita de Anual. A
afición polos uniformes do rei
morto no exilio aparece resumida na súa famosa sentencia: “De
non ser Rei, o que me Gorentaría
é ser capitán de Infantería”. Na
carta agora publicada, Alfonso
XIII revela dende o exilio a súa
confianza no remedio militar para os problemas políticos.♦
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Unha
estatua
menos
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Os irmáns Tobio deitan as cinaza do seu pai no mar de Viveiro.

Reportaxe Gráfica: XAN CARBALLA

Recibiu unha homenaxe pública e abriuse unha exposición

As cinzas de Lois Tobío volveron á ría de Viveiro
XAN CARBALLA
O pasado catro de maio varios actos de homenaxe serviron de limiar e colofón ao emotivo acto de deitar as cinzas do
intelectual e político galeguista Lois Tobío na ría de Viveiro, vila onde nacera en 1907.
Viveiro debíalle unha homenaxe
a Lois Tobio e comezou a pagarlla postumamente cun fermoso e
emocionante funeral cívico, organizado polo Seminario Terras
de Viveiro e a corporación municipal, que despois de moitos
anos, ten unha orientación de esquerdas e nacionalista mercé ao
pacto entre PSOE e BNG.
Ás seis da tarde, na praza do
concello, ao pé da estatua adicada a Nicomedes Pastor Díaz, unha comitiva encabezada polos
seus fillos Constanza e Miguel e
máis o alcalde Melchor Roel e o
concelleiro de cultura Francisco
L. Guerreiro, seguidos pola banda de música de Viveiro, dirixiuse á Fonte de Area, na que se habia celebrar o primeiro acto de
homenaxe e o descubrimento
dunha placa. Había perto de
duascentas persoas, viciños e
amigos de toda Galiza e chegados de Madrid, como Mariví Villaverde, que gozaron da amistade de Tobío,
A Fonte da Area está ao pé
dos Claustros de San Francisco
onde Lois Tobío pasou os primeiros anos da súa infancia. O
acto mantívoo o presidente do
Seminario de Estudos Terra de
Viveiro, o historiador Carlos
Nuevo, e interviron o alcalde
Melchor Roel, Constanza Tobío,

Xoán Neira, mestre do Colexio
Lois Tobío de Viveiro e dúas
alumnas que recitaron poemas
do pai de Tobío e Fina Roca, que
leu o texto do artigo adicado á
Fonte, que agora está inscrito en
cerámica para deleite de quen visite este fermoso curruncho de
Viveiro. O acto pechouse coa interpretación do Himno Galego.
As cinzas ao mar
O acto foi o preludio do retorno
das cinzas de Lois Tobío ao mar
de Viveiro, cumprindo a súa derradeira vontade. Case un cento
de persoas embarcaron no iate
“Garoa”, que se dirixiu ao centro
da ría onde se celebrou un acto
poético no que os actores Gustavo Pernas e Ánxela Abalo recitaron fragmentos do Fausto de Goethe, obra que no seu día traducira Lois Tobío directamente do
alemán ao galego.
Despois do recital os seus fillos
foron á popa do barco desde onde
deitaron na mar calma do Cantábrico as cinzas de seu pai, agarimadas polos caraveis e o son dunha gaita de homenaxe e despedida.
Máis tarde, para rematar os actos, celebrouse unha mesa redonda
no mesmo local da Aula de Cultura
de Caixa Galicia no que se pode
ollar, atá o día 13, unha mostra fotográfica e documental que percorre a vida de Lois Tobío. Alí hai fotografías que se coñecían de cando
se publicaron as súas memorias (As
décadas de T.L.-Ediciós do Castro)
e outras inéditas, documentos que
permiten seguir a súa traxectoria de
exiliado e unha escolma das súas
numerosas publicacións.♦

Carlos Nuevo, Francisco Luís Guerreiro, Xoán Neira, Constanza Tobío, Melchor Roel e Miguel Tobío no acto da Fonte da Area.

O desexo de voltar
Constanza Tobío fixo unhas declaracións á edición da Mariña
do xornal El Progreso, no que
saudaba o reecontro póstumo de
seu pai con Viveiro, “naceu aquí
e a súa vontade era volver e ficar
aquí para sempre. A min dame
moita alegría cando vexo que hai
un colexio co seu nome, unha aula Lois Tobío no Seminario de
Estudos terra de Viveiro... É moi
emotivo e conforta moito. Dalgún xeito, compensa a tristeza”.
Tobío viviu ata os dez anos en
Viveiro “e lembraba os anos de
cativo xogando na praza cos seus
amigos da pescaderia, da ruiña
que hai a carón da Fonte da

Area... Lembraba como se asomaba ao balcón de San Francisco
e enxergaba a ría, as traiñas, os
barcos. Esas lembranzas coido
que o acompañaron toda a vida”.
Constanza Tobío deu a coñecer que entre os papeis de seu pai
atopou unha novela corta inédita,
“que se chama Nova Vida, e que
ten toda unha serie de lembranzas
autobiográficas da súa infancia.
Tamén ten outros que xa narrou
nas Décadas, ligados á vida dos
mozos dos anos vinte, no Casino,
nas festas, nas escursións... É unha
historia de emigración, como non
podía ser menos, que se le moi ben
e ten un bon pulso narrativo”.♦

Constanza Tobío.

Principal acordo dun convenio que non inclúe a cooficialidade

O Goberno asturiano achegará o bable a escrita do galego eonaviego
H.V.
As tres forzas políticas que
compoñen o Goberno de Asturias asinaron un convenio para
normalización da lingua que
non inclúe reivindicacións históricas como a cooficialidade da
lingua pero si outras como establecer unha norma escrita do
galego eonaviego que fixe a
Academia do asturiano.
O primeiro punto do acordo
asinado entre PSOE, IU e Bloque por Asturies prevé a creación dunha Dirección Xeral de
Planificación e Política Lingüística na Consellería de Educa-

ción, unha Dirección Xeral de
Promoción Cultural e Política
Lingüística na Consellería de
Cultura e unha Oficina de Política Lingüística. O segundo dos
puntos é o desenvolvemento
dun Plan de Normalización Sociolingüística e en terceiro que
“os criterios de normalización
da variante lingüística con entidade propia denominada galego-asturiano, coñecida tamén
como fala, van a responder ao
formulado pola Academia da
Lingua Asturiana”.
Nos puntos seguintes anuncia maior presencia do asturia-

no no ensino, revisión da política editorial, normalización da
lingua na Administración local,
autonómica e central e impulso
da toponimia, entre outros acordos. Non se inclúe a cooficialidade.
O acordo desgustou ao nacionalismo asturiano ata tal
punto que o Bloque por Asturias tivo que facer referencia ao
convenio como “de mínimos” e
consecuencia dunha “posición
de debilidade” na negociación
ao estar en franca minoría fronte ao PSOE e IU. Estas razóns
serían a causa de que a medida

máis definida do acordo fose a
fixación da lingua escrita do galego que se fala na zona entre
os ríos Eo e Navia establecida
pola Academia asturiana, que
achega o galego ao asturiano e
que trata de que o galego desa
zona se independice do galego
desta banda do Eo.
Unha das primeiras voces
que expresou o seu desacordo
foi a Xunta pola Defensa da
Lingua Asturiana, que dixo que
a valoración “non pode ser outra que moi negativa” e que “o
acordo evitou expresamente a
palabra oficialidade non xa co-

mo un obxectivo a alcanzar, senón mesmo como unha posibilidade a formular”.
Tamén o primeiro presidente
da Academia Asturiana e fundador do Conceyu Bable, Xosé
Lluis García Arias foi moi crítico
e dixo que “é unha lista de propostas que non comprometen a
ninguén”. O membro da Academia na actualidade, Xosé Antón
González Riaño, dixo que o Bloque por Asturies tiña que ter quedado coa Consellería de Cultura
en lugar de facelo o PSOE porque iso é “deixar as pitas a cargo
do raposo”.♦
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Fútbol e empresas
MANUEL CAO
En España existe unha especial devoción polo chamado deporte rei, de xeito que o diario de maior tirada e os programas
de TV e radio de maior audiencia corresponden a asuntos ligados basicamente ao mundo do fútbol. Nos últimos tempos o
proceso de globalización tamén afecta aos asuntos deportivos
e non por casualidade existen dende hai moitos anos competicións europeas e internacionais. O mundo do fútbol é global e
tende a invadir espacios de entretemento e cultura en amplias
rexións do planeta sendo cada vez máis habitual atopar en calquera lugar a persoas coa camiseta do Manchester, Bayern ou
Milan. Competir nun mercado global convértese no obxectivo
das empresas futbolísticas que tratan de dispoñer dos servicios
dos mellores activos humanos tanto no campo de xogo como
nos sectores de marketing, xestión comercial e financeira.
A organización do deporte réxese por esquemas institucionais
diferentes segundo os países e no referente ao fútbol existe un sistema relativamente competitivo que traduce os graos de importancia que a sociedade concede a tales eventos e que deixa traslucir os seus valores e modos de comportarse no conxunto da actividade social. Nalgúns países o fútbol é un sinal de identidade e
unha actividade principal da vida económica e social sendo os
participantes da mesma persoeiros moi valorados e seguidos pola sociedade civil e as institucións públicas. Noutros países, o fútbol ten a súa importancia pero non sobrepasa ás actividades que
realmente definen a estrutura social, económica ou institucional
dese país. No caso español, o fútbol é unha actividade que inunda e inflúe en case todos os demais ámbitos da vida social, política ou económica condicionando a dinámica destas e exercendo
unha atraccción insuperábel sobre cidadáns, empresarios ou estudiantes de toda edade, sexo e área lingüística e sociocultural.
E velaí, dous casos nos que se observa esa íntima relación entre fútbol e empresa tales como o binomio ACS-Real Madrid e o
conflito Citröen-Celta de Vigo. No primeiro, estamos diante dun
modelo de relación cooperativa cunha tendencia á subordinación
da entidade deportiva á dinámica dos negocios do seu empresario-presidente. Na realidade, é difícil diferenciar o negocio futbolístico das outras empresas aínda que o Real Madrid sexa unha entidade non sometida ás normas das SAD. A mistura de negocios en materia de decisións, obxectivos e resultados converte
ao entramado nunha rede inextricable de poder con ventosas no
ámbito deportivo, urbanístico, político, mediático e empresarial.
As relacións que conflúen arredor do fenómeno Real Madrid son
pouco transparentes e traslucen mecanismos de actuación e toma
de decisións informais idóneas para que se movan os grupos de
intereses ocultos. Os tentáculos desta rede están moi ben asentados no núcleo duro do Estado e así se explica a recalificación
multimillonaria que permitiu saldar a enorme débeda do clube,
as sucesivas adquisicións no mercado futbolístico e o trato de favor na opinión dos medios de comunicación públicos e privados.
No caso do Celta, existe unha contradición entre os plans
da maior empresa de Galiza e a proxección recente do Celta,
como novo equipo da Liga de Campións. As relacións de colaboración no plano publicitario non impiden observar a existencia de obxectivos contrapostos que no terreo urbanístico
traducen intereses diferentes. A elección entre Citröen e o
Celta non ofrece dúbidas tendo en conta que Citröen é a columna vertebral da economía viguesa e puntal básico da súa
modernización e desenvolvemento futuro.
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‘A

elección entre Citröen e o Celta
non ofrece dúbidas tendo en conta que
Citröen é a columna vertebral da
economía viguesa”
As relacións entre fútbol e empresas adoptan formas diversas que é preciso ter en conta para dotarse dunhas estruturas institucionais e organizativas orientadas cara unha toma
de decisións racional que priorice os intereses económicos e
sociais da colectividade.♦

O aeroporto de Vigo carece de voos directos con Europa. O de París fai escala en Valladolid.
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Un voo a Londres permitiría conexións baratas
con toda Europa

Galiza á marxe da rede de
compañías aéreas de baixo custo
H. VIXANDE
Non hai ningunha compañía aérea de tarifas baixas que teña destinos
en Galiza, o que limita a expansión turística do país e as conexións baratas co resto do continente. Unha liña aérea de baixo custo con Londres permitiría voar a toda Europa con prezos moi económicos.
As compañías aéreas de baixo den ir ao norte e realizar distincusto son as estrelas do mapa ae- tos enlaces a uns prezos igualronáutico europeo. O valor na mente interesantes.
No caso dun
bolsa dalgunhas
galego, ten que
delas superan a
contentarse con
xigantes como a
s negativos
empregar as
British Airways e
compañías reguo número de deslares españolas,
tinos non teñen resultados
con prezos moi
parangón no con- da holandesa Buzz
elevados, destitinente. Gracias a
nos limitados e
elas, os turistas impediran
horarios condiviaxan con taricionados por unfas moi baixas a unha liña de Vigo
has estratexias
cambio de moita
a
Londres
comerciais que
flexibilidade e
priman ao pasaausencia case toxeiro de Madrid
tal de servicios a
ou de Barcelona.
bordo. As comEn idéntica situapañías aéreas
ción están os ciaproveitan, ademais, aeroportos de segunda fila, dadáns do norte de Portugal.
penalizan as equipaxes pesadas,
non permiten cambios dos bille- Tentativa en Vigo
tes e empregan flotas de avións
iguais para facer completamente Durante o mandado da pasada
corporación municipal produciucompatíbeis as tripulacións.
Un cidadán de Faro, o Algar- se unha tentativa para que a
ve, pode voar ata Londres e des- compañía holandesa Buzz, filial
de alí coller un enlace para Esto- de baixo custo da KLM, operase
colmo sen investir, na ida e a entre Vigo e Londres, pero os nevolta, máis de 180 euros. Só ten gativos resultados da empresa
adquirir o billete pola internet ou
a través do servicio telefónico de
atención ao cliente dunha das
Compañías coas tarifas
compañías de baixo custo.
máis baratas
Empresas como a británica
www.hlx.com
Easy Jet, a irlandesa Ryanair, a
www.basiqair.com
holandesa Basiq Air ou a alemawww.virgin-express.com
na Air Berlín están concibidas
www.ryanair.com
para levar turistas noreuropeos a
www.easyjet.com
destinos dos países mediterránewww.airberlin.com
os a prezos moi competitivos. A
cambio, os habitantes do sur po-

O

frustraron a operación. Finalmente, Buzz foi adquirida por
Ryanair pero non se retomou o
vello proxecto.
No caso de establecerse algunha ligazón entre Galiza e o
aeroporto de Standsted en Londres as posibilidades que se lle
abrirían aos viaxeiros galegos
serían moi amplas. Ademais de
rebaixar considerabelmente o
prezo do voo que na actualidade
ten Iberia entre Compostela e o
aeroporto londiniense de Heathrow, poderían establecerse numerosas conexións con outras cidades británicas, holandesas,
alemás, escandinavas e mesmo
do este. Ademais, ante a inminente liberalización do tránsito
aéreo intercontinental, Londres
sería a plataforma de saída de
voos con tarifas baixas a outras
rexións do planeta.
O ideal sería completar as
opcións dos viaxeiros galegos
cunha conexión barata cunha cidade do mediterráneo, para así
poder enlazar con destinos italianos, dos balcáns, gregos ou
do este de Europa, pero de momento non hai compañías de
baixo custo que oferten alternativas reais á británicas. No futuro, podería nacer unha destas
empresas en Barcelona ou Roma, sobre todo porque son cidades ideais para que fructifique
esta posibilidade. Barcelona
conta cun aeroporto ben dotado
pero sen os problemas de masificación de Madrid e Roma conta cun aeroporto alternativo a
Fiumicino e posúe poboación
suficiente para faceren rendíbeis as liñas. O panorama só o
podería ensombrecer a idea que
manexa a Comisión Europea de
introducir unha nova taxa aeroportuaria.♦
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Os afectados non poderán cobrar outra axudas

Os danos do Prestige
superan 14 veces as indemnizacións

O Real Decreto indica que o Instituto Oficial de Crédito (ICO)
será o encargado de facer fronte
ás indemnizacións. O importe
máximo que está disposto a sufragar o Estado en concepto de
indemnización ascende a 160 millóns de euros. Estes cartos estarían destinados a “persoas físicas
e xurídicas de natureza pública
ou privada, afectados de xeito directo ou indirecto”. Ademais, o
ámbito xeográfico queda ampliado ás Comunidades de Asturias,
Cantabria e Euskadi. Deste xeito,
o tipo de afectados que se poden
acoller a pagos vai dende mariñeiros ou confrarías, ata concellos ou institucións autonómicas.
A Xunta de Galicia rexeitou
solicitar as axudas do goberno
malia ter asumido en numerosos
casos máis do 75% dos custes de
limpeza. “Saben que os cartos
que ofrece o Goberno no Real
Decreto son insuficientes e que
se a Xunta reclama tamén parte
deses 160 millóns a contía final a
repartir sería aínda máis ridícula”, apunta o voceiro de pesca do
BNG, Bieito Lobeira.
Estes 160 millóns de euros serían un adianto que o Goberno
lles fai aos indemnizados “para
non ter que agardar polas indemnizacións do Fondo Internacional
de Indemnización por Contaminación de Hidrocarburos (FIDAC) e da aseguradora do Prestige”. Sen embargo, as cifras reclamadas a ambas entidades son de
aproximadamente 2.200 millóns
de euros, case 14 veces máis do
que estipula o Goberno no Real
Decreto. “Nós non nos opoñemos
a que este Real Decreto serva pa-

ra axilizar un primeiro pagamento aos mariñeiros, pero evidentemente as indemnizacións teñen
que ser maiores. Ademais, non é
de recibo que con estes cartos se
prohiba reclamar pola vía xudicial ou solicitar posteriores indemnizacións por danos futuros.
Trátase dun mecanismo máis do
Goberno para mercar vontades e
funcionaría como un cheque en
branco que dá vía libre ao executivo de Madrid para desentenderse do que poida pasar de agora en
diante”, apunta Bieito Lobeira.
Cómpre lembrar que nas adegas do Prestige aínda fican 35.000
toneladas de fuel, segundo datos
do propio Goberno central, e que
non hai unha data de extracción.
As fendas do barco non foron tapadas na súa totalidade. Segundo
o Instituto Español de Oceanografía o ritmo de fugas ao día é de dúas toneladas. Ademais, o IEO recoñece que no litoral galego existe gran cantidade de fuel que impide que se poida pescar con
arrastre. Por este motivo, a Coordinadora de confrarías esixe que
as indemnizacións non sexan definitivas. “Non pedimos que se nos
dean cartos infinitamente, pero tememos novos paróns, descensos
nos prezos e nas capturas. Por iso
non se pode dicir que con estes
cartos, que nós calculamos que sexan de como moito 600 euros por
persoa, o asunto está pechado”,
afirma o patrón de Aldán.
Fiscalidade das axudas
Outra das queixas das coordinadora de Confrarías, que aglutina a
máis de 9.000 afectados, é a fisca-
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RUBÉN VALVERDE
Cartos insuficientes, imposibilidade de reclamar no futuro e fiscalización dun 30% das axudas percibidas. Estes son os tres puntos
que critican os damnificados do Prestige do Real Decreto Lei
4/2003 elaborado polo goberno para indemnizar aos afectados pola marea negra. Co obxectivo de facer cambiar estes puntos, numerosas confrarías de Galicia, Cantabria e Euskadi formaron unha coordinadora. “O Prestige segue afundido e non sabemos se o
fuel que aínda queda nas adegas vai acabar por saír e volver provocar unha catástrofe. Este decreto exime ao Goberno de compensacións futuras e déixanos nun estado de total indefensión”,
apunta Xurxo Pérez Roldal, patrón maior da confraría de Aldán.

As confrarías quéixanse de que os perceptores terán que declarar a Facenda as axudas.

lidade co que Estado pretende gravar os perceptores de axudas. O
Real Decreto prevé que as persoas
físicas queden eximidas de declarar a Facenda as axudas percibidas. Sen embargo, as entidades
xurídicas terán que soportar un
gravame fiscal do 30% do total
percibido. “Este concepto de entidade xurídica é enganoso porque
quen reclamará danos non será o
mariñeiro en particular, senón un
barco no que traballan dous ou tres
tripulantes e que teñen unha pequena sociedade constituída. Ninguén quedará eximido de pagar
ese 30%, co cal os cartos que se

percibirán serán aínda máis insignificantes”, sinala Xurxo Pérez.
Por outro lado, outra crítica
importante que lle fai a oposición
ao Goberno é que este Real Decreto anule a vía xudicial. “Hai
varios responsábeis do goberno
sumidos nun proceso xudicial do
que poden saír culpábeis. Deste
xeito, o Goberno sería corresponsábel do accidente e tería que indemnizar novamente aos afectados. Por este motivo opoñémonos a que os damnificados que se
acollan a este Real Decreto, poidan percibir cartos con posterioridade”, sinala Lobeira.♦

Os mariñeiros atopan problemas
no cumprimento da Política Pesqueira Común
RUBÉN VALVERDE
A Política Pesqueira Común
(PPC) corre o perigo de non poder poñerse en práctica. O 30 de
decembro do ano pasado remataba o prazo para que os países
membros da UE puidesen pescar
libremente nas Zonas Económicas Exclusivas. Estas comprenden entre as 12 e as 200 millas.
Ata agora, os pescadores galegos
están atopando problemas para
pescar nos caladoiros do Atlántico norte, especialmente do gran
Sol, e en augas portuguesas.
Galicia constitúe unha das rexións máis importantes de pesca

dentro da UE. As capturas galegas supoñen aproximadamente
o 40% das do Estado español, que
é o segundo en toneladas e o primeiro en valor do peixe desembarcado dentro do espacio comunitario. A meirande parte da pesca
galega na comunidade depende
do caladoiro do Gran Sol. De feito é onde se captura o 70% do total da pesca comunitaria. “O problema máis que en Portugal está
nos caladoiros do Atlántico norte.
Ata este ano a etapa de transición
resultou restritiva para Galicia.
Tivemos que soportar unha gran
reconversión e agora que se eli-

mina a Zona de Exclusividade os
Estados membros non o queren
aceptar”, indica o secretario xeral
de CIG-mar, Xabier Aboi.
“Esta semana estiveron saíndo informacións de problemas
con Portugal pola pesca. Penso
que non é certo. Simplemente se
trata do interese de certos armadores. A solución no pasa por bloquearlle o dereito de pesca aos 36
barcos portugueses que pescan
nas nosas 12 millas xuridiscionais
do Miño. Nin en que eles fan o
mesmo cos mariñeiros galegos. O
problema é de sentarse a falar nos
organismos da UE e dicir que se

teñen que cumprir os acordos da
PPC”, engade Aboi.
As relacións comerciais entre
Portugal e Galicia funcionan fluidamente no eido pesqueiro. O país luso é o principal consumidor de
peixe de toda a UE, cun consumo
medio estimado de 58 quilos por
persoa cada ano. A nosa comunidade exporta gran cantidade de
productos marítimos ao país veciño, “polo que non ten ningún interese en buscar ningún conflicto co
país veciño. O único que hai que
facer é acatar a normativa da PPC,
como se acataron outras anteriormente”, conclúe Aboi.♦

A economía
galega
nos niveis
de 1996
R.V.A.
O Anuario Económico publicado por La Caixa pon de relevo que Galicia se atopa entre os postos de cola do Estado nos diferentes indicadores. Ademais, sinala que a
nosa economía se atopa nunha situación semellante á de
1996. En “nivel económico”,
Galicia ocupa o cuarto lugar
pola cola, por detrás de Estremadura, Andalucía e Murcia.
Sen embargo, estas comunidades teñen experimentado
un forte crecemento na súa
economía en comparación
cos niveis de 1996. Pola contra, Galicia permanece estancada e mesmo en indicadores
como os poboacionais ou de
índice industrial, os balances
son negativos.
En valores absolutos, Galicia posúe uns niveis medios
por debaixo dos da media do
Estado. Sen embargo, os resultados máis negativos aparecen cando se comparan co
crecemento experimentado
por outras comunidades dende 1996. Por exemplo, a nosa
renda dispoñíbel é igual que
hai sete anos. Mentres que as
de Andalucía, Estremadura e
sobre todo Murcia creceron
notabelmente. Por exemplo, a
porcentaxe de teléfonos dispoñíbeis por familia incrementouse nun 8,9%, dous
puntos por debaixo da media
española. Mentres que Andalucía aumentou un 168% e
Estremadura un 20,2%. O número de vehículos a motor sitúase catro puntos por debaixo da media do Estado.
En canto a oficinas bancarias, Galicia rexistra a perda
de entidades máis grande das
17 Comunidades, con 122
oficinas menos que en 1997.
Unha consecuencia directa da
perda de poboación rural. En
actividades comerciais, a nosa comunidade rexistra uns
índices semellantes aos da
media estatal, sendo superiores cando se fala do incremento da actividade comercial minorista, con catro puntos por riba da media. Sen
embargo, a noso incremento
de superficies comerciais
dende 1997 está 20 puntos
por debaixo da media.
Falta de cohesión
Se ben as provincias da Coruña e Pontevedra se achan nuns
índices próximos á media española, Lugo e Ourense están
á cola en case todos os indicadores. Os balances comerciais, industriais e turísticos
indican que estas dúas provincias teñen un escaso dinamismo. Así, por exemplo, o nivel
de renda de Lugo é o máis baixo de todo o Estado. En poboación e en índice de actividade
económica, estas dúas provincias están moi lonxe de converxer co resto do Estado.♦

Cardenal partidario
de suprimir a fiscalía anticorrupción
sional de moitos seus compañeiros que teñen grandes dificultades para cumpriren os
seus obxectivos por falta de
medios.♦

A.N.T.
O fiscal xeral do Estado, Jesús Cardenal, é partidario de
eliminar a fiscalía anticorrupción. Xusto no momento
no que o PSOE esixe do ministerio público unha investigación na Asemblea de Madrid, podería iniciarse unha
reforma deste órgano que
non lle gusta nin á oposición
nin aos profesionais da xustiza.
O fiscal xeral considera inútil a
fiscalía antcoñecer que a crecente complexidade social dificultaba que a mesma persoa fose
competente en temlle a razón ao
arquivar tal causa”, engadiu.
Os socialistas, en contra
Para a oposición, as declaracións de Cardenal responden a
unha estratexia definida polo
propio goberno de José María
Aznar, que pretendería deste
xeito facer máis difícil o traballo da xustiza na detección e esclarecemento de casos de corrupción nos que tivesen algo a
ver cargos do PP. Segundo o
portavoz do PSOE, Diego López Garrido, este desexo “xa de
vello” de eliminar tal fiscalía
responde a unha necesidade de
salvagarda. “O 95 por cento das
investigacións que realiza tal
institución teñen por obxecto
asuntos de corrupción que implican os populares ou o propio
executivo”, destacou.
Garrido defende que a actual
ansia do goberno por desfacerse
da fiscalía anticorrupción é consecuencia da crise da Comunidade de Madrid. “Antes de que
Villarejo tente tomar cartas no
asunto e se empece a coñecer
qué pasou realmente entre o PP
e Eduardo Tamayo, Cardenal
dálle un aviso e pon en cuestión
a credibilidade do propio posto
que el defende.”
Tamén os diferentes grupos
profesionais de fiscais fixeron
públicas as súas opinións sobre
as palabras de Cardenal. Tanto

Jesús Cardenal considera que todos os fiscais poderían adicarse aos temas de corrupción sen ningunha especialización.

a Asociación de Fiscais (AF)
como a Unión Progresista de
Fiscais (UPF) entenden moi
necesario que a fiscalía anticorrupción siga traballando co
actual sistema, dado o carácter

especial dos delitos que persegue.
Desde a UF insístese en que
un fiscal “normal” tería moitas
dificultades para investigar un
delito de corrupción que se es-

pallase por diferentes provincias ou tivese ramificacións internacionais. A UPF critica que
Cardenal saia publicamente a
defender unha cuestión dese
calibre e cale a anguria profe-

Barcelona
As eleccións catalanas do vindeiro outono estanse poñendo máis
ca interesantes. Achégase o gran
momento, aquel no que os cataláns temos de decidir o noso futuro logo de 23 anos de democracia.
Remata o pujolismo e é interesante ver as enquisas sobre tendencias que publican os xornais e
escoitar os comentarios da xente
ao respecto. Non tanto o é ver os
políticos intentando manipular o
electorado con frases falsamente
vitoriosas. O certo é que as autonómicas en Catalunya están máis
abertas agora ca nunca. Todo
pode pasar, tanto que gañe o PSC
coma CiU coma que se forme calquera coalición de goberno.
A última enquisa feita pública é a que abría a edición do

O difícil papel de ERC
A. MARQUÉS

A forza republicana parte como partido eixo nas enquisas das autonómicas do outono. Mais,
¿quen recibirá os votos de apoio dunhas siglas nacionalistas e de esquerda por partes iguais?
domingo de La Vanguardia. O
gran titular apuntaba unha apertada vantaxe de Pasqual
Maragall (PSC) sobre Artur Mas
(CiU) –poco máis de 2 puntos– e
destacaba o importante papel
que xogará ERC, sexa quen sexa
o partido máis votado. Os republicanos serán indiscutibelmente
a terceira forza máis votada, con
20 escanos, segundo a enquisa
realizada polo Instituto Noxa

para o xornal barcelonés. Así,
ERC perfílase como a única formación que fará decantar a
maioría do goberno cara a un
proxecto ou outro.
Sen dúbida este é un motivo
de ledicia entre os membros do
partido mais coidado, porque
pode converterse tamén nunha
arma de duplo gume. Quizá os
votantes de Esquerra non se sintan moi convencidos da decisión

que tome o partido. O votante de
ERC prefire pactar co PSC ou
con CiU? Máis ca iso. O votante
republicano prefire un goberno
socialista ou democristián
nacionalista? Pacten con uns ou
con outros, as dúas esencias son
incompatíbeis. ¿Prefiren un
goberno de esquerdas co PSC
que perda forza nas reivindicacións nacionalistas ao estar
sometido aos mandatos do PSOE

ou ben queren un goberno dominado por CiU, que se ben lle
reclama a Madrid autogoberno,
está limitado porque continuará
ligado ao PP polo menos ata as
eleccións xerais?
Non é un papel cómodo. Ata
agora ERC conseguiu manter a
equidistancia tanto co PSC como
con CiU, dándolles unha de cal e
outra de area por igual. Esa atitude, sen embargo, pode volverse
na súa contra moi facilmente.
Quizá aos republicanos lles sería
máis rendíbel ‘saír do armario’,
poñer todas as cartas sobre a
mesa para que todos eses votantes que conseguiron non cambien
a súa papeleta a última hora por
temor a conceder, finalmente, un
voto ao partido non desexado.♦
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A oposición culpa o goberno de querer entupir o traballo da xustiza
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A abstención alcanza o 59 por cento

Inmunidades
MONCHO LEAL

O

s EE UU veñen
de ameazar con
recortar axudas,
que na súa meirande
parte son militares, aos
países que non apoien a
inmunidade para os seus
soldados fronte á Corte
Penal Internacional.
Vindo de quen ven a
proposta, isto significa
carta branca para poder
facer o que queiran e
onde queiran. Coincide
no tempo cos ataques
que están a sufrir as
tropas invasoras no
Iraq, mentras o
argumento das armas de
destrución masiva, está
tan desaparecido coma
Ben Laden. Semella que
non todo o mundo se
sentiu liberado pola
chegada das barras e
estrelas.
A ministra de
exteriores española
anuncia o remate do
proceso revolucionario
en Cuba e que o Suárez
cubano xa está na illa.
Na reunión na que
aventurou tal
posibilidade, organizada
por unha fundación do
PP, apareceu “por
sorpresa” Otto Reich,
responsábel da política
ianqui para Cuba e
embaixador e instigador
de golpes de estado en
Latinoamérica.
Tranquiliza dicindo que
non é prioritario o
ataque militar, abonda
con desgastar aos
poucos. Pon de exemplo
unha actividade de
piratería perseguida
polas leis internacionais:
a invasión das ondas
dun país que permiten
neste caso que entre
propaganda
contrarrevolucionaria
na radio e nas
televisións cubanas. A
todo isto hai que lle
engadir a concentración
dos medios de
información en poucas
mans, o discurso
repetitivo e acrítico, o
control e persecución da
discrepancia no que
chaman a terra das
liberdades. Persoas
coma Otto Reich son
autores de xenocidios en
Guatemala, O Salvador,
Nicaragua. Crimes que
nunca foron xulgados.
Porque son, dende hai
ben anos, inmunes. A
súa lei é a do matón da
película do Oeste, a súa
razón a da forza. Henry
Kissinger, cerebro da
Operación Cóndor, que
perseguiu a exilados de
Chile, Uruguai e
Arxentina, foi premiado
co Nobel da paz.♦

A dereita mexicana perde a metade dos votos
CÉSAR LORENZO GIL
Os mexicanos parecen cansos
de Vicente Fox. Nunhas eleccións nas que triunfou a apatía (a abstención chegou ao 59
por cento), a dereita quedou
coa metade dos sufraxios que
recibira nas presidenciais do
2000. O PRI volve ser maioritario, aínda que no distrito federal é a esquerda a que domina.
A desilusión polo continuísmo
económico e social dos primeiros tres anos de goberno do dereitista Partido de Acción Nacional (PAN) sumiu a México no
silencio electoral. Só o 41 por
cento dos votantes acudiu ás urnas o pasado 6 de xullo, nunhas
eleccións lexislativas e estatais
que indican a urxencia de reformas visíbeis para a sociedade de
cara ás presidenciais do 2006.
O Partido Revolucionario Institucional (PRI) que lidera Roberto Madrazo conseguiu o triunfo
cunha maioría simple do 34,2 por
cento dos votos, o que lle concede 225 deputados dun parlamento
de 500 escanos. Desta maneira,
os oficialistas que gobernaron o
país durante 70 anos ininterrompidamente recuperan unha ampla
vantaxe na cámara. O PAN ten
que conformarse co 30 por cento
dos votos e 154 deputados, o que
supón unha perda de 54 respecto
aos comicios de 1997.
Os retos da esquerda
O partido que maior despegue
obtivo foi o esquerdista Partido
de la Revolución Democrática
(PRD), que obtivo o 19,6 por
cento e agora disporá de 94 escanos, nunha progresión positiva
de 42 deputados. O gran problema da esperanza de ser o partido
máis votado no futuro para a esquerda é a súa case nula implantación fora da capital. Se ben en
México DF o seu nivel de voto é
altísimo e venceu no 90 por cento dos distritos, no resto dos estados carece de cadros capaces
de competiren co PAN e co PRI.
É por iso que o líder do partido, Cuauhtémoc Cárdenas, evitou deixarse levar pola euforia.
“Independentemente do número
de deputados, temos que reestruturar a nosa organización interna
e pensar moi en serio en espallarmos a nosa mensaxe a aque-

Vicente Fox non convenceu o electorados dos seus desexos de facer un México forte diante dos EE UU. Na imaxe, o presidente Bush,
á esquerda, nun encontro con Fox en San Cristóbal.

les lugares onde non somos quen
de atraer o electorado”.
Cárdenas esixiu do PRD un
compromiso para abandonar a
“tentación burocratizante”, que
implantou no funcionamento da
forza política un sistema de cotas
e certos personalismos que foron
decisivos na perda de apoios de
válidos dirixentes agora alleos ás
listas perredistas. Para conseguilo,
o que fora candidato presidencial
propón un achegamento aos movementos sociais de esquerda que
toman cada vez máis corpo en diferentes lugares do país. “A nosa
idea é gobernar dentro de tres
anos. Para facer realidade ese soño de democracia progresista, temos que tenderlles a man aos descontentos do sistema partidista,
aos outros grupos políticos de
centro-esquerda e aos empresarios
cansos de políticas pensadas para
favorecer o capital estranxeiro.”
O xiro que quere imprimir
Cárdenas vén motivado polo
‘efecto Lula’, mediante un chamamento á maioría dos cidadáns
–moi abafados pola pobreza– e
aos estamentos socioeconómicos
nacionalistas que soñan cun México máis liberado dos atadullos
de Washington. É por iso que
presentou un programa moi am-

bicioso que pretende colocar al- titucións, por mor da minoría pargún representante do PRD no 70 lamentaria. Segundo os propios
por cento dos municipios do país. comentarios do equipo de Fox, o
A figura escollida para dar primeiro tramo do longo mandato
da dereita consisese salto no 2006
tiu simplemente
podería ser Annun acondicionadrés López Obragran problema
mento ao sistema
dor, actual alcalde
“longamente sode México, que da esquerda é
bado” polo PRI,
serviu de resorte
a
súa
nula
tal e como dixera
para o abondoso
hai un ano o mitriunfo do PRD na implantación fóra
nistro Jorge CasAsemblea da catañeda.
pital e mantivo a da capital federal.
Mais para a
ilusión de gran
segunda xeira, o
parte dos 20 miPAN prefire perllóns de habitanfilar unha nova
tes do distrito feestratexia.
Se
deral. Ao seu fatanto Fox como o
vor tivo o labor en
contra da delincuencia e o au- xefe da oposición, Roberto Mamento das medidas sociais a fa- drazo, se poñen de acordo nas liñas mestras que se deben seguir
vor dos desprotexidos.
para solucionar os problemas
As vellas redes
fundamentais do país, racharíase
o illamento da dereita no parlaVicente Fox nin sequera obtivo a mento. Mais o partido no goberalegría de manter todos os seus no sabe que iso talvez reforce o
gobernos estatais. Aínda que a PRI, que aínda controla gran parperda de Nuevo León a favor do te do poder político e económico
PRI compensouse en parte coa do país. Non en van, altos dirivitoria en San Luis de Potosí, ata xentes do gabinete xa aludiron
agora oficialista.
ao labor dos medios de informaAdemais, o PAN perde folgos ción para explicar parte do fracano seu intento de reformar as ins- so electoral do 6 de xullo.♦

O

O trasfondo dos submarinos de Bush
C. LORENZO
George Bush, á parte de conquistador e dislésico, agora tamén traballa de contratista
militar. Logo de regalarlles aos seus aliados
no Irak parte do florecente novo mercado
do petróleo, o presidente dos EE UU agasalla o trío dos Açores con favores un tanto
rebuscados e con bastante mala intención.
Ao presidente Aznar tocoulle un ben
xeitoso. A Casa Branca ofrécelle ao goberno español a construción de oito submarinos diésel destinados a Taiwán que se comprometera Washington a realizar dentro do
programa de intercambio industrial que
mantén con Taipei en contra da China.

Aznar acolleuno a priori con grandes albricias e chamadas á planta de Izar en Cartagena para darlles unha alegría aos traballadores do metal, algo escasos de encargos
nos últimos tempos. Mais a bondade de
Bush pode ter unha complicada volta de folla. Se ata agora a diplomacia española se
mantivo á marxe do conflito entre a China
Popular e Taiwán (considerada aínda hoxe
provincia rebelde e futuro obxectivo militar), calquera xesto enfocado a potenciar o
exército da illa ha caer coma un trebón nas
relacións Madrid-Beijing. O propio embaixador chinés en España xa advertiu das

consecuencias comerciais e políticas deste
xiro, xusto no momento no que, por exemplo, o máis importante grupo de empresarios cataláns no exterior vén de asinar un
acordo para se establecer no país que está
considerado como o máis interesante para
facer negocios nos vindeiros 20 anos.
Para parte da diplomacia española, a xogada de Bush caeu coma unha obriga pesada de máis, xa que o contrato anda de man
en man desde hai tempo. Alemaña e Holanda xa o rexeitaron. A propia industria norteamericana non quere nin sentir falar de
máis desafíos ao xigante asiático.♦
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O goberno francés perde no seu ambiguo plano de descentralización

Nacionalistas e funcionarios
responsábeis do ‘non’ de Córsega
CÉSAR LORENZO GIL
Contra todo prognóstico, o
‘non’ venceu no referendo para cambiar o Estatuto de Córsega. A detención do independentista Yvan Colonna e o
descontento dos funcionarios
foron as causas do fracaso do
goberno de París na súa aposta pola descentralización.
O novo Estatuto para Córsega
tentaba ser un esquema pragmático e simple de administrar
unha illa na que subsisten os
intereses patrimoniais e unha
violencia independentista que
esixen unha reforma fundamental do seu estatuto político
na Francia que comanda a integración europea. Mais o plano
deseñado en París polo minis-

O goberno de Raffarin sofriu un forte revés con resultado en Córsega.

tro do Interior, Nicolas Sarkozy, abusou de mudanzas administrativas e careceu dun

modelo político adaptado ás
particulares características da
illa mediterránea.
Contodo, o fracaso da consulta popular é sorpresiva porque todas as sondaxes daban o
si como vencedor, dados os
apoios dos principais partidos e
a vontade de moitos corsos de
iniciaren así o camiño cara a unha real autonomía. O goberno
que dirixe Jean-Pierre Raffarin
incluso tiña o apoio da meirande parte do nacionalismo (independentista en moitos casos),
que vía neste Estatuto a regaña
necesaria para desvincularse
aos poucos de París.
Mais este éxito de Sarzoky,
que quixo reiniciar a normalidade do debate político tal como fixera o goberno socialista

de Lionel Jospin en 1996, viuse truncado por unha decisión
quizais precipitada que agora
se demostra errónea. A detención do independentista Yvan
Colonna, acusado de matar o
prefecto Erignac en 1998, foi
interpretada polos nacionalistas máis duros como un reto a
calquera vía de negociación
política para rematar coa loita
armada. A xogada do ministro
do Interior soou interesada. Para moitos, foi unha chiscadela
de ollos aos contrarios a calquera tipo de cambio político
na forma de gobernar Francia:
a reforma vaise facer pero que
ninguén pense que imos abrirlle a man a unha real autonomía política.
Se en realidade pretendían

Nicolas Sarkozy e Jean-Pierre
Raffarin gañaren en Córsega
sen perderen apoios no resto do
país, a xogada saíulles mal. Nese non insular hai moito tamén
de descontento dos funcionarios
públicos polo xeito de reconducir os seus postos. A descentralización tiña como consecuencia na illa o paso a unha soa administración, radicada en Ajaccio, algo que incomodou profundamente os empregados
estatais e rexionais de Bastia,
que temían perder o seu actual
estatus. Non hai que esquecer,
ademais, que o funcionariado
vive en Francia momentos de
gran tensión, por culpa dos recortes sociais que Chirac pretende impoñer, sobre todo nas
pensións.♦

A heroína, principal produto de exportación do Afganistán ‘liberado’

Hamid Karzai, presidente de Afganistán.

Nin Jospin nin Raffarin. O proceso iniciado hai tres anos para desatascar o punto
morto no que se atopaba a cuestión corsa,
normalizar de paso a relación con París e
propiciar un impulso descentralizador á
administración gala, ven de recibir un duro golpe na consulta celebrada o pasado
domingo en Córsega. Aínda que por unha
reducidísima marxe de votos (50,98%
fronte a 49,02%), a proposta de ampliación da autonomía como saída política para rematar coa violencia foi derrotada, liquidando de golpe todo o chamado proceso de Matignon, unha das apostas máis salientábeis no seu día do mandato Jospin
continuada polo seu sucesor. Un non pequeno, 2.190 votos a máis, pero con grandes efectos, como sinalou François Bazin
en Le Nouvel Observateur.
¿Causas? Precipitación na convocatoria, din uns; explicación insuficiente do
significado e pormenores dos cambios a
introducir; conservadorismo e tribalismo
local; a reforma das pensións, afirman
outros, ao aseguraren que decantou negativamente ao funcionariado público que
representa a terceira parte da poboación
activa da illa; a detención inoportuna na
véspera de Yvan Colonna, acusado do
asasinato do prefecto de París en Córsega, Claude Erignac, en 1998, que desmobilizou os simpatizantes nacionalistas ao
interpretala como un acto de hostilidade.

A.N.T.
Afganistán xa é o primeiro produtor e exportador de opio, heroína e morfina, segundo recoñecen as Nacións Unidas. O país asiático é, ademais, a orixe do
90 por cento da heroína que se
consome en Gran Bretaña, tal e
como explicou o primeiro ministro, Tony Blair.
A pesar de que as informacións dos EE UU antes de bombardearen o país e ampararen o
novo goberno post-talibán afirmaban que daquela o país estaba adicado ao monocultivo de
opio, os datos da Unión Europea son claros. En 2001, a pro-

dución de drogas foi de 185 toneladas. Ao ano seguinte, a cifra
aumentou ata as 3.400. Isto supón uns ingresos brutos de
1.200 millóns de dólares.
A razón deste aumento do
peso da heroína na economía afgá hai que buscala no novo papel dos señores da guerra pertencentes á xa superada Alianza
do Norte. A cambio do control
de Kabul e todos os permisos
para facer unha ruta segura de
oleodutos entre o Cáucaso e Pakistán, o presidente Hamid Karzai deixou que os diferentes
grupos se repartisen o territorio.
De feito, a ‘democracia’ dos li-

Aquí fóra

O fracaso corso
XULIO RÍOS
¿Consecuencias? Córsega vaise con- políticos da illa e de París, incluso o proformando como a proba capital para cal- pio Chirac, apostaron firme e publicaquera goberno galo. O futuro da pequena mente polo voto afirmativo.
illa revoluciona ata
Entre os gañadoniveis insospeitados
res pola esquerda
todo o Estado francómpre salientar aos
maior parte
cés. Xa no seu día
comunistas. Máis alá
custou a ruptura de
das conviccións cendos
líderes
políticos
Jospin e Chevènetralistas, a CGT, cenment, o seu ministro
tral sindical de forte
da
illa
e
de
París
do interior, contrario
tradición xacobina,
á idea das “colectivisegundo sindicato en
apostaron firme e
dades territoriais úniimportancia na illa,
cas”. En París, Nico- publicamente polo voto escolleu o referendo
las Sarkozy, o miniscorso como oportuniafirmativo”
tro do interior actual,
dade para devolver ao
figura tan polémica
gabinete de Raffarin
como prometedora,
as labazadas que no
principal valedor da
ámbito social tenta
iniciativa, implicado activamente na pro- impoñer dende hai varios meses contra o
paganda do si, queda un tanto descoloca- parecer da imensa maioría laboral. O aldo e cun horizonte político máis proble- calde de Bastia, Emile Zuccarelli, do
mático. En Córsega, Talamoni, o líder de PRG, cun 70% do voto negativo, capitaliCorsica Nazione, é o branco de numero- za coma ninguén tan intricado labirinto.
sas críticas dos seus partidarios. Pero non En Ajaccio, a capital, tamén trunfou o
son os únicos. A maior parte dos líderes non, se ben non tan abrumadoramente.

‘A

beradores estadounidenses simplemente salvou a estabilidade
social da capital, xa que a inmensa maioría do país segue a
vivir no mesmo estatus feudal
co que quixeran rematar os gobernos progresistas de finais da
década de 1970.
Karzai impuxo un goberno
interino controlado directamente polo Pentágono. Dez dos
seus ministros teñen nacionalidade estadounidense e o propio
presidente aínda conserva contactos coa súa ex empresa, Unocal, unha das encargadas de
transportar o petróleo de Kazakhastán ata o Índico.♦

Na illa non todo vai seguir igual. Administrativamente si, pero as posibilidades
de remontar a presente crise cunha sociedade practicamente dividida a partes
iguais, resultan delicadas. A menos dun
ano das próximas eleccións rexionais, todas as forzas políticas deberán reacomodar
o seu discurso e o movemento nacionalista enfróntase unha vez máis a un escenario
de división e radicalización. A feble autonomía preconizada podía permitirlles
avanzar na vertebración do país, tanto no
económico, como no político, na superación do clanismo, esa arcaica pero verdadeira estrutura cultural que aínda dificulta
a conformación dunha auténtica sociedade
civil que introduza dinámicas alonxadas
desa tradición hereditaria que tanto contribuíu a lexitimar o propio estado francés,
trabando o desenvolvemento da illa.
Por outra banda, non debemos esquecer que se trataba do primeiro referendo
local que se producía en Francia. Tan adverso resultado dificultará os propósitos
descentralizadores que animaban a algúns líderes galos e que moitos no propio
continente agardaban. Non haberá novas
dinámicas políticas nin en Córsega nin en
Francia. Cando menos, de momento.♦
XULIO RÍOS é director do Instituto Galego de
Análise e Documentación Internacional
(IGADI), www.igadi.org
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Tirán acolle a primeira proba da Liga de traíñas

MESES DE REMO QUENTE
CÉSAR LORENZO GIL
Tirán é o primeiro escenario da
nova Liga de traíñas que percorrerá as costas galegas, cántabras e vascas neste verán. Os remeiros perfilan a nova tempada, que quecerá as frías aguas
do Atlántico de aquí a setembro.
Mecos do Grove, Tirán e Cabo
de Cruz serán os representantes
galegos na Liga da Asociación
de Clubes de Traíñas (ACT), que
comeza precisamente, de forma
competitiva, o 12 de xullo en Tirán, logo da primeira regata preparatoria que se disputou en Castro Urdiales o pasado día 6.
A nova liga ACT contará con
16 regatas puntuábeis e unha
proba final da que sairá o ‘Campión de Campións’, na que estarán presentes os oito mellores
equipos. Ademais, os clubes de
remo valoran a posibilidade de
converter algunha das citas deste
verán nunha proba contrarreloxo
para darlle maior espectáculo. A
día de hoxe, as regatas que contan con máis posibilidades de se
disputaren con esta modalidade
son as que terán como anfitrións
a Pasai Donibane, o 27 de xullo

Os clubes galegos deberán demostrar o seu actual nivel nunha liga que nace con moitas expectativas.

e a Astillero, o 31 de agosto.
Contodo, o calendario das probas está aberto a modificacións,
aínda que xa se sabe que as dúas

primeiras probas serán as que se
disputen en Tirán o sábado e en
Boiro o domingo.
As embarcacións clasificadas

A.N.T.

en Cantabria para a Liga ACT
foron Castro, Pedreña e Astillero
e por Euskadi asistirán Orio, Urdaibai, Isuntza, Pasai Donibane,

Desaparece o Porriño de básquet por falta de cartos
A.N.T.
O Club de Baloncesto do Porriño
anunciou a súa desaparición logo
de non conseguir axuntar o diñeiro necesario para garantir a
súa presencia na Liga LEB-2, logo de que o Concello porriñés
non lle garantise unha subvención de 15.000 euros que viña

percibindo nos últimos anos. Esta solución drástica puxo de manifesto a imposibilidade da vila
de manter un equipo semiprofesional de baloncesto masculino.
O Porriño, consciente das dificultades, tentara unha saída novidosa: fusionarse co Zorka de
Vigo para xuntos poderen facer-

lle fronte á LEB-2. Mais o intento precisaba tamén dos investimentos públicos e finalmente o
equipo vigués tampouco estará
nesa competición e permanecerá
como club afeccionado na división rexional.
Co esmorecemento do club,
o técnico Félix Muñoz e os xo-

gadores terán que buscar un novo equipo. Ademais, dáse un paso atrás na normalización do
básquet en Galiza, que carece
dunha estrutura o suficientemente armada para surtir de efectivos
aos grandes clubes, principalmente o Obradoiro, o Ourense e
o Breogán de Lugo. ♦

Hondarribia e Zarautz. En principio, as regras da liga impiden
que estes clubes participen en
competicións paralelas, pero é
posíbel que haxa nos próximos
días reunións cos organizadores
das principais bandeiras estivais
para procurar algunha fórmula
alternativa.
Pouco antes de iniciarse a
competición, a liga decidiu premiar cada regata con 21.000 euros. Ademais, os clubes percibirán subvencións para os seus
desprazamentos. Cada club vasco recibirá 14.000 euros e os galegos percibirán unha partida de
41.000 euros.
O sistema de puntuación para
establecer a clasificación contempla outorgarlle doce puntos
ao gañador de cada proba, once
ao segundo e así sucesivamente
ata o último da xeral. O 21 de setembro disputarase a última regata da competición regular. Seis
días despois, os oito mellores
equipos xogaranse o título final.
Ao tempo, os dous últimos clasificados da ACT disputarán unha
promoción de ascenso-descenso
perante os primeiros clasificados
das ligas federativas galego-asturiana e vasco-cántabra, respectivamente, para decidir qué clubes estarán na elite a vindeira
tempada.
Outras citas
Amais das probas da liga ACT,
hai outras moitas citas para os
amantes das traíñas no verán galego. O 13 de xullo celébrase a
Bandeira do 25º aniversario da
fundación do Samertolameu de
Meira. O 20 de xullo, é a quenda
da Bandeira do Concello de Vigo. No Grove celébrase o 27 de
xullo a Bandeira ‘El Corte Inglés’. O 3 de agosto dispútase a
Bandeira do Concello de Cangas. O 10 de agosto, os remeiros
acoden á Coruña para a Bandeira
‘Teresa Herrera’. O día 17 celébrase a Bandeira da Xunta de
Galicia, en Rianxo. Finalmente,
o 31 de agosto dará saída o ‘Trofeo Conde de Fenosa’ na Coruña,
co que remata a tempada de traíñas en aguas galegas.♦

Calendario provisional
da Liga ACT
Día ................................Localidade
Xullo
12 ...........................................Tirán
13 ...........................................Boiro
19 ..........................Pedreña (Cant.)
20 ..............Castro Urdiales (Cant.)
26 ..........................Lekeitio (Eusk.)
27 ............................Pasaia (Eusk.)
Agosto
2 ......................Hondarribia (Eusk.)
3 .................por determinar (Eusk.)
9 ........................................O Grove
10 ..................por determinar (Gal.)
15 .............Castro Urdiales (Cant.)
16 ...........................Zarautz (Eusk.)
30 ................................Orio (Eusk.)
31 .......................Santander (Cant.)
Setembro
20
21
27
27

..........................Bermeo (Eusk.)
................por determinar (Eusk)
..............‘Campión de campións’
e 28 ......Ascensos e descensos

Escritores
viaxeiros por
Galiza

Encarna Otero
presenta un ensaio
En Compostela, o 10 de xullo, e acompañada por Xosé M. Beiras e Carlos Mella, Encarna Otero presenta o libro Anacos de Esperanza. O libro divídese en tres partes, a
primeira responde ao epígrafe de “Compostela” e centra os seus contidos na cidade da
autora, a segunda titúlase “Elas as mulleres” e e a terceira diríxese ao mundo desde
Galiza para analizar acontecementos e problemas como a autodeterminación, o Foro
de Porto Alegre ou o accidente do Prestige.♦

O libro de Agustín Fernández Paz, Avenida do Parque, 17 vai ser traducido ao árabe pola editorial libanese Dar Al-Majani.
O autor máis traducido da nosa literatura
verá en breve tamén como chega ás librarías portuguesas a novela O laboratorio
do doutor Nogueira, publicada por
Ámbar, a mesma editorial de Porto que tirou do prelo O centro do labirinto. Máis
recente é a novela Noite de voraces sombras que en breve terá a sua versión en catalán no selo Bromera e da que SM prepara a edición en castelán, editorial que publicará tamén O meu nome é Skywalke♦

Novas exposicións
no MARCO e o CGAC
O MARCO de Vigo inaugura o venres 11 a exposición Indiscipinados, que ten como subtítulo “ a posición da arte nas fronteiras do deseño”. Arredor de trinta artistas participan
nesta mostra que contará na sesión de apertura cunha sesión DJ a cargo de Xoán Anleo e
Carles Congost, participantes da mostra xunto outros artistas como Mónica Alonso, Suso
Fandiño, Nuria Marqués, Joan Morei ou Jaume Plensa. En Compostela, o CGAC abre o
xoves a colectiva “Pegadas de luz” con obras
de Kounellis, Roman Signer, Sam Samore,
Manuel Vilariño, Jorge Barbi ou Santiago
Mayo e ao día seguinte inaugura a mostra
do videocreador belga David Cloerbout.♦
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Fernández Paz,
en árabe

As viaxes de Ernest Hemingway a Galiza foron documentadas por Carlos Casares.

atención cultural da semana diríxese á sede da Academia na Coruña de cara ao sábado ao mediodía.
Será cando saian os numerarios da
reunión do plenario co resultado
de dúas especiais votacións. Saberase entón
quen será o escritor á quen se lle dedique o
Día das Letras Galegas do 2004 e tamén se
os votos aplaudiron o consenso na reforma
da normativa. Daquela xa en Ortigueira estarán celebrando os 25 anos do seu Festival

A

que este ano ten un especial talante conmemorativo. Tamén de aniversario estivo esta
semana o Consello da Cultura Galega, que
celebrou o vinte aniversario da data na que o
Parlamento aprobou a súa creación. O que
non está de vacacións senón todo o contrario
é o equipo da película Mar Adentro, dirixida
por Aménabar ,que comezou a rodar esta semana no Barbanza. A cinta relatará a loita pola morte digna do tetrapléxico Ramón Sampedro, papel interpretado por Javier Bardem.♦
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Ilustres visitantes
con cadernos de notas
García Márquez, Galeano, Pizarnik, Hemingway ou Berger
escribiron as impresións das súas viaxes pola Galiza
A.N.T.
As viaxes están presentes nos seus libros nos que aparecen retallos de Compostela, Vigo ou Betanzos. Gabriel García Márquez,
Eduardo Galeano, Alejandra Pizarnik, Ernest Hemingway, Roberto Arlt, Graham Greene, ou John Berger visitaron Galiza e
desa viaxe quedou pegada nos seus escritos. Non chegaron a facer unha guía á maneira de George Borrow ou Josep Pla nin a escribir en galego como García Lorca pero puxeron ilustres sinaturas a páxinas que falan das impresións da súa estadía galega.
Alejandra Pizarnik estivo en
Santiago de Compostela en
1963, ano no que a escritora arxentina residía en París. “Na
catedral. Os grandes anxos, os
fríos anxos. Os dedos dos peregrinos de pousarse tantos séculos no mármore da columna hai
agora cinco fendas nas que introducín os meus dedos” escribe daquela visita na que o xardín e a noite, constantes da súa
obra, tamén agroman nestes
textos publicados por vez primeira hai pouco máis de dous
anos, cando se reuniu a súa
prosa completa. “Non pecha
unha ferida unha campá. Unha
campá non pecha unha ferida.
Foi a noite de Santiago. Chovía
moroso no xardín do Hostal.
Voume ver os fogos –dixo- con
xente de negro que veu de moi
lonxe a ser corpo presente”.
Tamén choveu de seguido
durante tres días cando en 1983
chegou a Galiza Gabriel García
Márquez. Sábese porque foi el
quen o deixou escrito. Alegrouse
o autor de Cien años de soledad
porque, segundo di, “nun país
mítico nunca sae o sol”. “Chovía na cidade, chovía nos campos intensos, chovía no paraíso
lacustre da ría de Arousa e na ría
de Vigo, e na súa ponte, chovía
na praza, impávida e case irreal,
de Cambados, e ata na illa da Toxa, onde hai un hotel de outro
mundo e outro tempo, que parece esperar a que escampe, a que
cese o vento e resplandeza o sol
para comezar a vivir” escribe,
nun texto recollido no libro Notas de Prensa (Mondadori,
1991). Atopa nos muros a “miragre das pedras frorecidas” e non
pode ser máis apaixonado o escritor colombiano á hora de describir Compostela: “A cidade
imponse de inmediato, completa
e para sempre, como se se tivese
nacido nela. Sempre crin, e sígoo
crendo, que non hai no mundo
unha praza máis bela que a de
Siena. A única que me fixo dubidar é a de Santiago de Compostela, polo seu equilibrio e o seu
aire xuvenil, que non permite
pensar na súa idade venerábel,
senón que parece construída o
día anterior por alguén que tivera perdido o sentido do tempo”.

queimados polo sol métense no
mar como vellos dinosauros fatigados e a cor da auga é tan azul
como unha litografía da baía de
Nápoles”. Para Casares non sería extravagante buscar relación
entre O vello e o mar e Galiza,
en especial na imaxe daqueles
mariñeiros de Vigo que atopou
na súa primeira viaxe. Compostela parecíalle ao escritor “a cidade máis linda de España”, a
súa catedral a máis fermosa do
mundo e a paisaxe galega tíñalle
un aquel africano.
Berger en Betanzos

Eduardo Galeano.

Gabriel García Márquez.

Galeano non esquece
No Río do Olvido estivo o escritor uruguaio Eduardo Galeano e á impresión que lle produciu a idea de que atravesándoo
desaparecera a memoria débese un dos máis intensos anacos
de O libro dos abrazos. Comezaba daquela o escritor o seu
exilio e pola mente non lle podía deixar de pasar un pensamento: “se bastan as augas dun
río para borrar a memoria ¿que
John Berger.

pasará comigo, resto de naufraxio, que atravesei toda unha
mar?”. Tranquilizouse ao decatarse da cantidade de tabernas
que se chamaban Uruguai ou
Venezuela e servían parrilladas
e arepas nas vilas de Pontevedra ou Ourense que xa visitara.
“Eles marcharan das súas aldeas, exiliados coma min, anque
os correra a economía e non a
policía e ao cabo de moitos
anos estaban de volta na súa terra de orixe, e nunca esqueceran nada. Nin ao írense, nin ao
estaren, nin ao volveren: nunca
esqueceran nada. E agora tiñan
JEAN MOHR

dúas memorias e dúas patrias”.
Máis polo miudo mandou o
arxentino Roberto Arlt as súas
crónicas ao xornal El Mundo
de Buenos Aires. Pasou o Miño, visitou a Torre de Hércules,
detívose na catedral de Santiago e demorou en Betanzos no
ano 1935 tomando notas para
uns artigos que sairían publicados como Augafortes Galegos
e recompilados nun volume
por Edicións do Castro.
Hemingway chega a Vigo
Documentadas como poucas están as viaxes de Ernest Hemingway a Galiza. Encargouse diso
Carlos Casares que dedicou un
libro a presentar as visitas e a
presencia do noso país na obra
do autor de O vello e o mar. Cinco viaxes relata Casares do escritor realizadas antes de 1936 e
a elas síguelle a pegada por biografías e, en especial, polo epistolario do escritor. Casares presenta os seus achádegos case como unha aventura persoal de reconstrución literaria e biográfica. Sorprendérase no comezo ao
atopar referencias galegas, mesmo citando a Basilio Álvarez, na
súa obra. Coa lectura das cartas,
Casares dera na conta do que
acontecía: “Hemingway coñecía
Galiza e tiña pasado tempadas
en Santiago de Compostela, con
visitas tamén á Coruña, segundo
ía comprobando conforme
adiantaba na lectura”. Da súa
primeira entrada en Galiza deixa
descripción da cidade do porto
no que atracou en 1921: “Vigo é
unha cidade que parece de cartón, con rúas de lastro, enlucida
en branco e laranxa, erguida á
beira dun porto grande e case
pechado de todo, que practicamente podería ter amarrada a toda a flota británica. Os montes

En Fotocopias o escritor inglés
John Berger narra vintenove encontros en distintos lugares de
Europa nos últimos anos do pasado século. Un deles é en Galiza con Marisa Camino a vinte
quilómetros do mar. Outro preséntao como unha das dúas comidas que máis lembraba da súa
vida. Unha fora no Maxim´s, en
París. “A outra comida foi na
pequena vila galega de Betanzos. Un día da Ascensión. Era
tamén día de feira, e os días de
feira hai unha taberna nas aforas
da vila, no alto da costa onde están os redís, que abre para o
xantar do mediodía e ofrece
sempre o mesmo menú”. Conta
Berger que en Betanzos botan
ao ceo un globo desde hai un século e celebran a festa da Ascensión que, segundo di, “é a
máis sexy de todas as festas relixiosas. Algo parecido a un casamento celestial, pero máis livián que un matrimonio”.
Con caderno de notas viaxaba George Borrow que deixou
crónica da súa estadía en Galiza
e do seu particular engado pola
Costa da Morte nun escrito que
foi publicado en galego co título Viaxe por Galicia (Xerais).
Co mesmo título mais o engadido De Ribadeo a Tui editouse a
guía de Josep Pla do seu percorrido de 1972 na colección Galicia no espello (Galaxia) que
recolle tamén os volumes doutros ilustres viaxeiros como Bell
Aubrey, Silveira da Mota ou
Gasquoine Hartley ademais dun
libro colectivo de relatos do século XV ou XX. Por publicar en
galego quedan, por exemplo, as
cincuenta páxinas sobre Galiza
que Gaziel, o director de La
Vanguardia antes de 1936, incluiu no libro A península inacabada e na nosa lingua directamente chegáronnos os poemas
de García Lorca, singular viaxeiro que ata deu visto bailar a
lúa na Quíntana dos Mortos.♦

Outras
negras
sombras
LOIS DIÉGUEZ

N

on é só encher o mar
con tinta negra a desfeita
dun país. Tamén o é quitar-lle a sua expresión cultural, a
sua fala. Non me veñan coas
andrómenas de sempre con iso
de que temos tamén outra. Hai
outra, ben o sabemos, pero viva,
poderosa e omnipresente. Quen
precisa de axuda non é a sa, senón a enferma. Non é a que a
Igrexa e o Estado veneran; é a
que nos identifica como
membros dunha nación de seu
aberta ao mundo, mais sen autoódio nen illas de siléncio.
Dun tempo para acó parece
repetir-se a posición de desprezo cara ao noso idioma desde
as práticas incultas e soberbas
duns alcaldes que, por outra
banda, se vesten coas armas do
progresismo e máis o
esquerdismo. Pensabamos nós
que nesas teóricas armas entraba, como é natural, a defensa
daquilo que nos fai máis libres:
a palabra, a diferenciación, o
contraste, o pluralismo. Non
era, como críamos, o da Coruña unha illa de intoleráncia e
imposición mesmo boicoteando a lei. Pasaba en Sárria
tamén. Agora impon-se en Vigo. Xa non contra os
princípios antes nomeados, senón contra aqueles que,
convertidos en decretos ou leis
polos nosos parlamentos, son
agora burlados coa maior brutalidade. Porque brután é aquel
que, desde a insensibilidade e
o auto-ódio, bate contra a
cultura popular que construíu
un povo a través dos séculos.
O noso idioma sofreu nos
tempos máis escuros unha
persecución que, ao cabo,
sempre superou. O
franquismo perseguiu-no,
proibiu-no, sacou-no das
plataformas sociais que durante a República se fixeron
fortes. Otero Pedrayo foi un
dos primeiros homes que en
pleno franquismo o introduciu
nun acto oficial. Aquilo representou unha revolución.
Custou-lle graves desgostos.
Pero o franquismo era claro:
avisaba e, se non te
dobregabas, castigaba-te.
Agora, o método variou. Os
alcaldes do progresisimo, etc.,
etc. usan outras armas máis sofisticadas. Non o combaten
directamente, pero pratican co
que ten todos os poderes. E se
alguén, no seu interior, ainda
sen decatar-se, sofre dos préxuízos idiomáticos sibilinamente introducidos polo
españolismo excluínte, tragará
o feito tamén sen decatar-se das
suas consecuéncias. Saben-no
ben estes alcaldes que xogan asi
a favor da reacción e o engano.
Sabe-o o partido que os puxo
nas candidaturas, e se nada di, é
que consente. Será posíbel aturar un aliado que combate de tal
xeito contra o que máis
xenuinamente representa o noso
ser colectivo?♦
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A literatura contra o piche no mar
A Asociación de Escritores publica Alma de Beiramar
C.V.
Case cen escritores participan no libro Alma de Beiramar, a
iniciativa editorial pola que a Asociación de Escritores en
Lingua Galega (AELG) manifesta a súa repulsa contra a
marea negra do Prestige. Poemas, relatos ou artigos compoñen este volume que aumenta o número de páxinas literarias creadas contra a invasión de piche nas nosas costas.
Pertencen a todas as idades e xeracións e móvense polo conxunto
dos xéneros literarios. Os arredor
de cen escritores que se unen no
volume Alma de Beiramar, publicado pola AELG xunto con A Nosa Terra, botaron man do seu oficio para contribuír a deixar constancia da oposición social ao
atentado do chapapote. Por orde
alfabética preséntanse os textos
das ducias de autores entre os que
se atopan Adolfo Caamaño,
Agustín Fernández Paz, Ana Romaní, Antón L. Dobao, Camilo
Franco, Camilo Gonsar, Cesáreo
Sánchez Iglesias, Chus Pato, Dora e Pura Vázquez, Eduardo Estévez, Emilio Ínsua, Estívaliz Espinosa, Fran Alonso, Francisco
Castro, Isidro Novo, Lois Diéguez, Luis Rei Núñez, Luísa Villalta, Manuel A. Torneiro, Forcadela, Vidal Villaverde, Marga do
Val, Mª do Carme Kruckenberg,
Mª do Cebreiro, Marica Campo,
Marilar Aleixandre, Marta Dacosta, Miro e Rafa Villar, Paco
Souto, Rosa Aneiros, Teresa Seara, Vicente Araguas, Xavier Cordal, Xavier Seoane, Xela Arias,
Xesús Pereiras, X. Fernández Ferreiro, X. Fernández Naval, X. Mª
Álvarez Cáccamo, X. R. Freixeiro Mato, X. Miranda, Xulio Valcárcel ou Yolanda Castaño.
A poesía é o xénero máis visitado polos autores pero hai no

libro exemplos que fan que sexa
este un conxunto plural e variado de colaboracións literarias
entre as que se atopa, por exemplo, o manifesto con marcado
carácter reivindicativo. Dous
destes documentos publícanse
en Alma de Beiramar e os dous
pertencen a dúas xornadas das
moitas mobilizacións que se deron nos meses que seguiron ao
embarrancamento do petroleiro.
Un deles pertence a un acto da
propia AELG, foi lido polo escritor Carlos L. Bernárdez o día
20 de decembro de 2002 no
MARCO de Vigo e fala da maneira en que a sociedade galega
“reaxiu” ante esa tremenda situación. “Mais agora este renacer se fará con alicerces máis
sólidos, desde os cantís infranqueábeis da nosa vontade colectiva” di o texto. O outro manifesto foi lido por Ramón Caride
e Luís Mejuto na capela da Lanzada o día 22 de xaneiro, data
na que se desenvolveu a inmensa cadea de milleiros de rapaces
xuntos bordeando a costa invadida. Ponse Agustín Fernández
Paz na pel dun deles para facer
crónica persoal da xornada en
“O ADN da miña xeración” no
que conta como uns cincuenta
mil cativos rodearon os areais e
escribiron a palabra VIDA na
praia de Traba.

PACO VILABARROS

Man en versos
Abre o libro o poema “Sempre
mar” de Bernardino Graña, como pórtico dun volume no que
agroman de forma especial as
referencias á Burla Negra e a
Nunca Máis, plataforma á que
se destinan os beneficios das
vendas. “Contra o mar da alma
preta que agora padécemos, únxenos a palabra azul dos poetas
e o ¡nunca máis! Perpetuamente
inscrito na boca, no corazón e
na memoria” remata Teresa Seara nunha composición na que
fai antoloxía de creadores do
mar literario, Avilés de Taramancos, Martín Codax, Manuel
Antonio, Álvaro Cunqueiro,
Bernardino Graña e Xohana Torres. En Alma de beiramar, son

tamén varios os escritores que
homenaxean a Man, o Alemán
de Camelle que morreu cando o
chapapote inundou o seu mundo diante do mar, convertido xa
en símbolo do desastre.
Toma Xosé Ramón Freixeiro Mato o reclamo no que Suso
de Toro dicía que tamén os académicos e investigadores tiñan
que berrar nas manifestacións
para afirmar, meses despois da
catástrofe, que foron moitas as
persoas do mundo da cultura
que “suspenderon o seu traballo
criativo para se implicaren na
loita social, agobiados pola ruda necesidade urxente”. E este
libro entra a formar parte da xa
nutrida bibliografía literaria do
Prestige e, en especial, do ánimo de revolta de Nunca Máis.♦
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Betanzos
en imaxes

Seis historias xuvenís para ler en verán
Fina Casalderrey e
Domingo Tabuyo publican obras con intriga
Título: Lúas de nácara / Carmín.
Autores: Fina Casalderrei / Domingo Tabuyo.
Edita: Xerais.

Falamos hoxe de seis historias
para mozos e mozas, propicias
para ler nas vacacións. Cinco
delas asinadas por Fina Casalderrei, autora de calidade recoñecida, dona dunha escrita que
crea adición. A outra historia é
dun autor novo nas lides narrativas aínda que con varios títulos (e premios) de poesía.
As cinco de Fina Casalderrei pefectamente poderían figurar en calquera colección para adultos. En Lúas de nácara
Casalderrei desenvolve ambientes de intriga e misterio
nos cales teñen lugar procesos
de descuberta (ou redescuberta) interior que teñen que ver
coa capacidade para amar. Ambientes perforados por raiolas
de selecto lirismo que aparecen
e reaparecen para que non esquezamos que o camiño é saber (e poder) sentir. Velaí o
motivo de que
o número de
As cinco
personaxes
destas histo- historias
rias sexa cati- de Fina
vo. A soidade Casalderrei
(inclusive nos poderían
grupos
hai figurar
illas) enfronta perfectaa un consigo
mente
mesmo. Por
iso é preciso nunha
que a protago- colección
nista, e narra- para
dora, deste adultos.
primeiro relato fique soa;
nun lugar estraño onde acontecen cousas
pouco habituais. Será privilexiada depositaria dunha historia de amor e paixón que para
os demais pasou desapercibida.
Ela, embarazada contrasta ben
co protagonista do relato que
dá cabo ao volume, home que
perde o corazón e que só o recupera nun acto de amor-caridade. Por iso Henrique Bouzas
(protagonista de Cita nos xardíns do sur) ten unha estraña
cita nunha idade estraña na que
está só, sensación de soidade
incrementada polo tempo de
Nadal. Unha cita que ten que
ver co destino, como unha
ameaza ou unha certidume que
nunca deixará de manifestarse.
Velaí a razón pola que a protagonista de Refachos de néboa
reatopará o amor perdido, e reatoparao onde menos agarda,
na viaxe (Camiño de Santiago).
E velaí que a morte sorprenda
ao protagonista de Residencial
cero, cuarto relato, sen que se
dea conta, mal soño do que se
libera cando recupera a luz e a
beleza, eses (tamén) símbolos.
E resta aínda o quinto, do que

A Memoria de Betanzos.
Álbum de postais, editado por
Xerais, propón un percorrido
pola historia gráfica de Betanzos a través dunha recopilación
de fotografías e sobre todo daquelas
postais,
reclamo
de turistas
da primeira metade
do século
pasado,
cargadas
cos tons
sepia das
lembranzas.
Edición esteticamente coidada
a cargo de Carlos Díaz e Alfredo Eiras, responsábel este último da redacción dun limiar
que ofrece unha viaxe nostálxica pola historia e lugares de
Betanzos.♦

Contra a maré
negra, poesía

Fina Casalderrei, autora de Lúas de nácara.

xa antes comentamos algo, no
que o protagonista está en perigo de ficar sen corazón, e será
salvo pola mesma ameaza. Unha nena de pedir é quen o pon a
proba e quen lle confirma a vitoria.
Parodia bucólica
da novela policial
Máis difícil de xustifica é a no-

vela de Domingo Tabuyo, unha
sorte de parodia bucólica das
novelas de investigación, obra
primeiriza na que se detectan
defectos propios dos narradores principiantes.
Na novela de Tabuyo tamén
hai intriga e misterio, os derivados dunha trama detectivesca na que está en perigo a vida
dunha persoa.
Carmín é unha novela á
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1. RELATOS MARIÑEIROS.
Xosé Neira Vilas.
Xerais.

1. NUNCA MÁIS.
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Xavier Paz-Alba Vázquez (Dir.).
Difusora.

2. O SANGUE DOS CAMIÑOS.
Ramón Caride Ogando.
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Xerais.
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Xosé Manuel Sarille.
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Suso de Toro.
Xerais.
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A Nosa Terra.
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A Nosa Terra.
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Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense).

que lle acae o calificativo de
curiosa. Curiosa polo ambiente “bucólico” no que se desenvolve a trama, trama que só é
conflitiva nos inicios e que logo se dilúe nunha pracidez
bastante empachosa na que as
personaxes (e narrador) está
interensadísimas en gardar as
formas, demostrar boas maneiras.
A denominación de curiosa
fica curta á hora de comentar
outro aspecto: a evolución da
personaxe protagonista, Rafa.
Cabe falar de evolución reaccionaria (e non sería para tanto se se tratase de novela negra) cando pasa, sen traumatismo, de activista antiempacadora (enfocado ao pai, de
ideas conservadoras) a dirixir
un grupo de traballo nunha delas; cando aquel fracasado,
marxinal e contestatario, se
convirte en triunfador porque
se prega ao sistema.
Narrativamente hai, con
todo, cousas máis graves, como que a teima por gardar as
formas e relatar o anecdótico
dilúa unha intriga (ben argallada) nun discurso predícibel
nas accións das personases.
Cousas graves ou difíciles de
explicar, como certas escollas
lingüísticas, como aquel Gaioso, cando os nomes propios en
castelán son grande maioría,
xunto con algún castelanismo
pouco explicábel.♦
XOSÉ M. EYRÉ

A voz da poesía galega en
contra do desastre ecolóxico e
económico que asulaga
Galicia. Negra Sombra. Intervención poética contra a
marea negra,
recolle os
escritos de
máis dun
centenar
de poetas
galegos
que unen as
súas voces
baixo o auspicio dos
editores de
Espiral
Maior e Xerais, cunha clara vocación de
intervención cultural na procura de aglutinar coa poesía as
voces das causas colectivas.♦

Artaud e
o corpo poético
A doutora en Literatura
Comparada Ana Kiffer, elabora
unha análise da obra do
escritor francés Antonin Artaud
(1896-1948) dende o seu
primeiro proxecto para un Teatro da Crueldade ata os seus últimos escritos en Antonin
Artaud. Uma poética do pensamento. Un estudio do proxecto
de Artaud para producir unha
linguaxe plástica e poética; a
relación entre o trazo do deseño e o trazo da palabra na procura da
ruptura coa
lóxica da
linguaxe a
través dun
pensamento
do corpo que
cuestione as
categorías e
operacións
propias do
pensamento. Editado pola
Biblioteca-Arquivo Teatral
“Francisco Pillado Mayor”
acompáñase dun anexo con debuxos do escritor.♦

Nº 1.090
Do 10 ao 16 de xullo de 2003
Ano XXVI

Da experiencia virtual ao libro en papel
Camilo Franco publica
Por conto alleo, fruto dunha experiencia literaria na rede
Título: Por conto alleo.
Autor: Camilo Franco.
Edita: Galaxia. Colección Illa Nova.

Illa Nova, unha colección que
estaba en “hibernación” ou
que “resucitou” co libro de
Manuel Darriba, Accidental,
ao igual que Dombate que recupera a poesía para a editora
co poemario As torres no ar,
de Avilés de Taramancos, preséntanos o novo traballo da
televisiva Yolanda Castaño, O
libro da egoísta, ámbalas dúas abren o abano da oferta literaria de Galaxia, coincido
con Ramón Nicolás que a fasquia das coleccións é magnifica.
Por conto alleo a última
obra do ourensán Camilo Franco (A lúa no cénit e outros textos, En malos pasos) é un achegamento da tensión, da presión
de escreber por encargo, cun
tempo limitado, condicionado
polos internautas que enviaban

Debut
de Kérkennai
Título: Vía Nova.
Grupo: Kérkennai.
Edita: Zouma Records.

unha parella de palabras pola
rede e ao día seguinte podían
ler o relato resultante, experiencia que durou cincoenta
O tempo
días e as súas
r e s p e c t i v a s é o grande
noites. Segun- condiciodo Rocío Cas- nante,
tro autora do coma no
entroito, Ins- xornalismo
truccións para co que
navegar, abre
esta
o libro explic a n d o a s ú a experiencia
xénese, dí que tén moitos
a idea do autor pontos
“era achegar en común.
os lectores ao
proceso de
creación, que
eles puidesen condicionar o relato” pero tamén “negar a existencia das musas, relativizar o
mito da inspiración, reivindicar
o oficio de escritor e mofarse
do papel como soporte da literatura” para conquerir todo

de andadura e algunhas mudanzas na composición do grupo,
Sindo Otero, Pepe Quintás, Carlos, Pepa e Lucía presentan un
traballo basicamente instrumental que retoma as sonoridades
dos primeiros movementos folc
da Galiza coas súas influencias
na música celta bretona. Con
Vía Nova Kérkannai propón ao
público unha viaxe imaxinaria
pola vía Romana que unía
Braga e Astorga.♦

Quen?
Título: Seiheun eta bi.
Grupo: Zein?

Vía Nova presentase como o debut discográfico dos ourensanos
Kérkennai. Despois de tres anos

Edita: Metak.

O grupo biscaíño Zein?,

esto contou coa colaboura de
Vieiros e foi Galaxia quen lle
trocou o soporte convertendo o
libro electrónico nun libro tradicional.
Este segundo volume da
colección Illa Nova é literatura
de leitura rápida, que deixa
pouso e ata resaca, foxe da calmaría, da reflexión prolongada
e da corrección. O tempo é o
grande condicionante, coma no
xornalismo co que esta experiencia tén moitos pontos en
común, o resultado é un libro
de contos curtos, inmediatos,
frescos, de fasquías diferentes,
enxeniosos e como dicía a poeta Luísa Villalta “para min a literatura é máis un discurso sonoro”, Camilo Franco en Por
conto alleo mostra que a literatura pode ser cincoenta imaxes,
suxeridas por cincoenta internautas que nos poden entreter
durante máis de mes e meio.♦
XOSÉ FREIRE

esforzo cara a transmisión de
sentimentos a través de
diversas imaxes musicais e na
procura da libre
interpretación dos oíntes
nestes tempos que vivimos.♦

O son do Exeo
Título: Los secretos de las rocas.

creado trala disolución de
Ama Say, presenta o seu
debut discográfico Seiheun
eta bi. Este disco contén
claras influencias de pop,
rock, garage e blues nas que
non faltan as referencias a
Radiohead, Jeff Buckley ou
aos Pixies nun total
de oito cancións.
Esta banda dirixe o seu

Autor: Kristi Stassinopoulou.
Edita: Resistencia.

A vocalista grega Kristi
Stassinopoulou vén de
sorprender as listas
europeas co seu último
disco Los secretos de las
rocas. A cantante,
cualificada de etno-punk e
neo-hippie, mestura

no seu disco instrumentos
gregos tradicionais,
coma o saz, a gaita ou a lira
cos sons ambientais
gravados nas illas do Exeo
xunto a elementos
electrónicos e instrumentos
de rock.
Os textos poéticos de Kristi
invitan a coñecer o folc do
século XX.♦
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Eco
Nº 145. Xuño 03. Prezo 3,50 euros.
Dirixe: Gonzalo Vázquez Pozo.
Edita: Equinoccio.

Música

Só as ras ficaron falando en Castrelos
Éxito de Caetano Veloso nun concerto ‘cantado á orella’
Autor: Caetano Veloso.

Bancada de son e de silencio

foi a presentación do festival
‘Para Vigo me voy’ nunha edición que pretende ser a do sedimento desta cita musical. Encadrada nas festas do verán, a serie
de concertos xa voa soa e garante uns niveis de calidade descoñecidos na música latinoamericana en Galiza. Este mesmo
ano, pasarán por Castrelos Elíades Ochoa, Juanes ou Chico César, entre outros, no que supón
unha busca de variedade que
achegará, seguramente, varias
ducias de miles de espectadores.
Mais o ‘Para Vigo me voy’
está a caer nunha eiva que impiden que pensemos nesta serie
de concertos como nun bo
exemplo de facer política cultural para a maioría: as diferencias entre os que pagan e os
que acoden ás bancadas superiores de balde agudízanse
interesadamente. Os altofalantes do concerto de Veloso cubrían perfectamente a extensión da bancada inferior pero
atravesaban o foxo con dificultades. Só a potencia do autor e
a boa construción do auditorio
minimizaron o dano dun sistema incapaz de calar as ras, as
únicas insensíbeis que non puideron ficar caladas e atender.♦

A actuación de Caetano Veloso

C. LORENZO

Lugar: Auditorio de Castrelos. Vigo, 2 de xullo.

Caetano Veloso chegou aos 60
anos sabendo que ten un tesouro nas súas cordas vocais e que
só precisa de dúas chiscadelas
ao público para ter a claque no
papo. A filigrana da súa voz
converteuse na
mellor arma,
capaz de de- Din que
construír ve- ten unha
llas cancións voz infinita,
empoeiradas capaz
(Cucurrucucú,
paloma) e en- de evocar
tregalas per- a escuma
fectas, entre a das ondas
maxia do mis- ou o vento
terio da súa cadencia e un do sertão
clasicismo ca- no que
paz de sobrevi- se criou.
vir todas as xeracións. Non
en van din que
o cantautor da Bahia ten unha
voz infinita, capaz de evocar a
escuma das ondas ou o vento do
sertão no que se criou.
Só a gorxa e a guitarra o
acompañaron en Castrelos, nunha actuación inesperada e que
quizais non cumpriu as expectativas, especialmente as dos que
máis seguen a Veloso e chega-

ron ao recital esperando un
grande espectáculo musical que
esprimise as vantaxes acústicas
do auditorio ao aire libre. Certo
é que a aposta do músico brasileiro foi arriscada e só saíu do
apuro mercé ao efectismo da
súa sobria posta en escena, e a
que apelou ao sentimento, ao
romantismo, á palabra en
borboriño a carón da orella.
Non houbo na tépeda noite
viguesa quen marchase desen-

cantado, máis aínda os que volvían paseando e cantaruxaban
Terra abrazados ás súas parellas. Foi mal día para os que
asistiron sós, porque nalgúns
momentos facía falta un cómplice para murmurar en baixo
os refráns de Você é linda ou
Os passistas.

Shin Chan contra o puritanismo
O malo da película é un norteamericano violento e
os bos unha banda de travestis
Título: Shin Chan na procura das bólas perdidas.
Director: Keichi Hara.
Nacionalidade: Xapón.

O Shin Chan en longametraxe
diferénciase notabelmente dos
coñecidos cortos do Shin Chan
televisivo e non só pola duración. A película ultrapasa a O pequeno
anécdota familiar de Sinosu- heroe
ke Noara para xaponés
adentrarse no rompe
esquema clási- tamén os
co de enfronta- prexuizos
mento épico idiomáticos
entre bos e falando
malos. A particularidade do galego
guión xaponés na gran
encóntrase en pantalla.
que descre do
que emula, é
dicir, toma o
esquelete maniqueo de moitas
das obras da factoría Disney
para parodialo e sobre todo para rachar co puritanismo da cinematografía norteamericana.
Abondaría con dicir que os
bos do filme son unha banda

de travestis para comprender
que neste sentido si estamos
ante unha ampliación da liña
transgresora do Shin Chan que
xa coñeciamos pola tele. O
propio título abonda no mesmo: Shin Chan na procura das
bólas perdidas, arremedo do
filme de Indiana Jones, pero
sobre todo alusión á perda da
masculinidade por parte do
Maligno (as bólas son os seus
testículos) que sen tales atributos resucita ao final convertido

nun gai atraviliario e divertido.
O verdadeiro malvado da
película será nada menos que
un home loiro, cadrado como
un armario e de queixo ancho,
imbatíbel na pelexa. Un pensa
no xeneral Mc Arthur que someteu o Xapón, do que se cadra
os guionistas nipóns querían facer vinganza. Un estranxeiro
doado de identificar, en todo
caso, cun norteamericano insensíbel a todo o que non seña
domeñar o mundo e que só po-

de ser derrotado a través da sedución, da música e do espertar
dos seus últimos residuos de
humanismo e nostalxia.
A metáfora política aparece
así bastante clara, pero non quita que o mellor da obra siga a ser
ese neno de cinco anos carente
por completo de hipocrisía. A
ruptura das convencións conservadoras por parte de Sinosuke
Noara é precisamente o que provoca o noso sorriso. E iso é, coma na tele, o mellor da obra e a
razón de ser da personaxe.
Resulta obrigado aludir finalmente ao idioma da película,
presentada en galego en todas
as salas e contribución incomparábel á normalización da lingua. Con Shin Chan e co Doraemon que tamén se anuncia na
gran pantalla, igualmente en
galego, un comeza a pesar que
se cadra o noso idioma non está perdido aínda para os máis
cativos. A forza e a popularidade do cine é, sen dúbida, moi
grande á hora de implantar hábitos e de eliminar prexuizos.♦
ANXO TABOADA

Xosé M. Barreiro, conselleiro
de Medio Ambiente, argumenta que o 90% das praias están
en perfecto estado.Tamén se
reflecte a iniciativa da CEP
para axudar á recontrución
de Irak.
Anxo Ramón
Calvo
acode ao
préstamo
participativo como alternativa
para
financiar a
Peme.Víctor
Vázquez fala da Fundación
Arao, que canaliza as axudas
para os estragos do Prestige.
Bieito Ledo, director da editorial Ir Indo opina que nuns
anos desaparecerán moitas
editoriais “pequenas”.♦

O Ollo Público
Nº 9. Xuño-setembro 03. Prezo 3 euros.
Dirección e Coordenación: F. Vilaboa.
Edita: Adesga.

Elizabeth Kringler alude á iniciativa de Agir para intentar
desvelar as estratexias de
canonización e silenciamento
da literatura feminina. Inma
López Silva reflexiona sobre o
teatro en Galicia e reivindica a necesidade dun
público tamén
galego.Ramiro Ledo
reflecte a
súa opinión
sobre o
filme de
J.L.Godard,
“Vivir a súa
vida”,
mostra de soidade, confusión e
desconcerto. Bieito Alonso explica que na emigración galega
influían demandas de carácter
máis social que salarial.♦

Les Noticies
Nº 346. Xuño 03. Prezo 1 euro.
Dirixe: Inaciu Iglesias.
Edita: Publicaciónes Ámbitu.

Neste semanario independente
asturiano albérganse todo tipo
de noticias, como a escasez de
bandeiras azuis nas praias asturianas, a apertura da Casa da
Lingua de Corvera, ou o panorama político postelectoral. Tamén inclúe
entrevistas
dirixidas a
Fernando
Balbuena,
coordinador
da Xunta pola Defensa da
Lingua,
Ramón dÁndrés, secretario da
Fundación Caveda e Nava, José
M. Fernández “Guti”, gaiteiro,
e a Guido Sari, profesor de alguerés, dialecto catalán.♦

Nº 1.090
Do 10 ao 16 de xullo de 2003
Ano XXVI

Valentín Alvite

culdade en identificar a algúns
deles pero de todas maneiras
no relato faise caricatura das
situacións. As actitudes normalmente non chegan a tanto
pero, a verdade, é que se aproximan” afirma non sen empregar na súa fala tamén certa dose de ironía que busca desmitificar a figura do escritor. Ao
relato refírese tamén Xosé
Luís Méndez Ferrín no prólogo do libro cando di que “pode
suscitar (e debería) o noso sorriso cómplice por canto é o
mundo cativo da cultura oficial e da súa irremediábel mediocridade o que se nos amosa
intencionadamente e sen crueldade”.

‘O humor non fai superficial a literatura’
C.V.
En Don Nuno e outros relatos humorísticos (Editorial Seara, distribuído por Positivas), o seu autor Valentín Alvite
buscou ofrecer historias divertidas, que fixeran gozar aos
lectores, sen por iso caer na superficialidade. Momentos
para rir mete abondo nesta colección de relatos que inclúen mesmo unha parodia do mundo literario contemporáneo
na que non é difícil identificar a algúns dos seus personaxes.
Emprega Valentín Alvite a ironía como recurso literario e opta polo humor nesta súa primeira obra porque quere que os
lectores gocen co seu libro.
“Que teña humor non significa
que sexa superficial. Os lectores foxen diante dunha literatura pretendidamente profunda
pero nada amena. As mensaxes
non teñen por que ser explícitas pero, sen embargo, poden
pegar máis se se ofrecen nun
rexistro como este” afirma o
autor que defende que a transmisión de ideas se produce con
máis facilidade nun libro de
lectura agradábel.
Facer rir é a finalidade dos
cinco relatos deste seu primeiro libro e en cada un deles
ofrece unha particular historia
da que non é difícil tampouco
tirar conclusións. Na “Crónica
do conde D. Nuno” ridiculiza a
nobreza de sangue, a irracionalidade da herdanza biolóxica
da posición social. En “A consulta” fai parodia das listas de
espera sanitaria, no relato “Na
Habana” ironiza cos valores
militaristas e o patriotismo im-

perialista a medio de dous rapaces que son chamados a filas
na guerra colonial en canto que
en “Kansas City” fai unha recreación humorística do xénero de vaqueiros, tan na moda
no tempo da adolescencia do
autor. Pero é en “Compostela”
onde Valentín Alvite disecciona de forma máis punzante e
satírica unha realidade próxima e, ao seu ver, case delirante, como é o mundo dos ambientes literarios da cultura galega. Aparecen entón escritores que non teñen biografía, un
autor de oitenta anos con todos
os premios casado cunha rapaza nova ou un prestixioso literato que escribe a diario columnas de prensa na que de tan
cotiá que se quere poñer pasa a
non dicir absolutamente nada.
“Moitos dos personaxes aparecen caricaturizados pero en xeral tentei trazar unha sátira do
ambiente literario galego que
ten unha grande dose de narcisismo, é un mundo que está
cheo de xente vaidosa e que, a
miúdo, se sobrevalora en exceso cando deberían saber que

O esforzo do cómico

A. PANARO

escribir un libro non cambia o
rumbo da historia” di o autor.
Sabe Alvite, profesor de Lingua e Literatura Galega no ensino medio, que os lectores po-

rán nomes propios e coñecidos
a algúns dos personaxes que
pululan por “Compostela”.
“Ten unha base real e para
moita xente non vai haber difi-

Para Valentín Alvite a nosa cultura é rica en humoristas gráficos e non aforra á hora de citar
un bo lote deles, entre os que se
atopan con destaque Xosé
Lois, Carrabouxo, Pepe Carreiro ou Xaquín Marín. Sen
embargo, o xénero do humor
non é, ao seu ver, excesivamente visitado na literatura, ás
veces tamén polo exceso de
“impostura” que padecen boa
parte dos escritores e pola condición pexorativa na que se ten
a literatura humorística. “O
proceso de elaboración dun texto cómico require concentración e esforzo e non ten por que
ser divertido. Nos relatos fuxín
da escatoloxía, do emprego dos
personaxes graciosos ou da
simple mueca para apostar por
un humor crítico e respectuoso”
defende Alvite ao respecto da
súa escrita en Don Nuno e outros relatos humorísticos.♦

Lois Diéguez
‘O conto é unha historia pecha na que hai que atinar’
C.V.
Seis relatos compoñen A casa
de Galiaz, o novo libro de Lois
Diéguez que publica o proxecto Biblos como segundo volume da súa colección Mandaio.
Son narracións escritas desde
1995, algunhas publicadas en
distintos volumes e outras inéditas que agora dan corpo a este libro ao que o autor lle atopa
a unidade dunha casa con diferentes cuartos.
A casa de Galiaz é o título
do relato que pecha o volume e
dálle tamén nome ao último libro de Lois Diéguez. “Parecíame que englobaba en certa maneira o conxunto dos contos
que son, de xeito metafórico,
como espacios particulares
dentro dunha casa. Os relatos
serían como os diversos cuartos
no que o último é tamén o máis
antigo no desenvolvemento
temporal” explica o autor dun
libro no que, entre outros, inclúe o relato “As sete chagas”,
que apareceu nun libro da Deputación Provincial de Lugo do
que se eliminaron o nome do
autor e o título do conto.
“Fora desa casa que os con-

tén a todos, os relatos mostran
rexistros distintos, como se os
cuartos estivesen pintados de
distintas cores, mostrando mundos diferentes, á maneira que os
episodios que compoñen a vida
dunha persoa ou as etapas da
historia dun país” afirma Lois
Diéguez. Para o escritor –poeta,
narrador e ensaísta– o conto é
“unha historia pechada na que
hai que atinar no ritmo, no desenvolvemento e tamén no final
que é fundamental para que quede acabado. Un conto ten un final máis claro que unha novela e
iso implica grande precisión no
traballo da técnica para que esa
idea quede afirmada”.
En A casa de Galiaz, Lois
Diéguez afonda na reconstrución literaria de tempos históricos distintos, a comezar pola
Idade de Ferro, período non en
exceso presente na nosa escrita
creativa e que o escritor recupera porque quere “romper co ciclo artúrico, tan sobado e imperialista. É unha especie de xorda
que salta esa etapa e se mete na
anterior, celta ou castrexa, que
ten xa outras connotacións”.
“Aferrámonos á idea do in-

vaian medrando en intensidade
tendo en conta que a lectura tiña que ser sempre agradábel”.
Para ver os libros

XAN CARBALLA

dividual cando partindo do feito
colectivo se pode explicar ás veces con maior claridade comportamentos e actitudes psicolóxicas particulares. Esas etapas
históricas dan resposta ao que
pasa individualmente” afirma
Lois Diéguez e pon como exemplo o relato “As flores de Xulia”, no que se relata a sorpresa
ao ver como o nicho dunha muller se enche cada día de ramos

colocados de forma anónima
polos seus veciños. O episodio
está baseado nun acontecemento
que sucedeu na vida real e do
que o autor tivo coñecemento e,
ao seu ver, “dá que pensar nunha sociedade como a nosa que
se ten por individualizada”.
Situou o autor o relatos no
libro nun “nivel emocional, como nunha escala que vai de
abaixo a arriba de xeito que

O libro de Lois Diéguez é o segundo da colección Mandaio,
do proxecto Biblos Clube de
Lectores, que se inaugurou co
volume de relatos de F.X. Fernánez Naval Sete Noites e un
amencer. A colección está destinada exclusivamente aos socios de Biblos, unha iniciativa
que Lois Diéguez valora en especial “polo que supón de escaparate para a literatura e a música galega que habitualmente
está agachada e sen visibilidade
tanto nos establecementos de
venda como nos medios de comunicación”. O autor, que escribiu as súas anteriores obras
na normativa da AS-PG, decidiu asumir neste libro por vez
primeira a chamada “normativa
da concordia” porque quere
“axudar a que axiña sexa unha
realidade, por ben do país, da
normalización do noso idioma
e do respecto ás diversas posturas sobre este tema”.♦
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Seguro Azar

Maragall

Adeus a Augusto Abelaira,
un dos principais nomes
da literatura portuguesa do século XX
CARME VIDAL
Dicía o escritor Augusto Abelaira que sempre que remataba un libro tiña que comezar
outro, pola sensación de fracaso e de non ter dito o que
quería. O venres día 4 morría
en Lisboa o escritor Augusto
Abelaira, un dos principais
nomes da narrativa portuguesa do século XX e na súa
gaveta deixaba unha novela
case acabada, tal vez mesmo,
pronta para publicar.
No Hospital da Descobertas de
Lisboa chegaba o día 4 o fin da
vida do escritor Augusto Abelaira, despois de ter padecido unha
longa enfermidade. O domingo o
funeral celebrouse na súa terra
natal de Ançã, Casanhede, onde
se tiña instalado hai décadas o seu
avó galego. A Abelaira resultáballe curioso ese destino de emigración que tomara o seu antepasado
que non optara polas grandes cidades de Porto ou Lisboa senón,
singularmente, por esta poboación cércana a Coimbra. O escritor tiña en mente esa orixe galega
que citaba en máis dunha entrevista, mostrando tamén o seu coñecemento do tronco cultural e
lingüístico común que une aos territorios das dúas beiras do Miño.
Abelaira nacera en Ançã en
marzo de 1926 e en Lisboa cursou os estudios de Ciencias Histórico-Filosóficas que o conducirían a iniciar a súa carreira profesional na docencia, actividade
que abandonaría polo xornalismo. A súa primeira novela ía ser
un dos títulos que máis había de
influír no imaxinario de toda unha xeración de portugueses que
sofriron a ditadura salazarista.
Con trinta e tres anos Abelaira publica o seu primeiro libro A cidade das flores, escrito varios anos
antes. Sería o propio escritor o
que se encargara da publicación
da súa obra xa que non atopou
ningún editor para unha novela
que batía contra os cimentos do
réxime político que imperaba en
Portugal. Mesmo despois de publicada, Abelaira tampouco deu
con ningún distribuidor que se
atrevera a poñela nas librarías. En
A cidade das flores, o escritor narra o levantamento dun grupo de
mozos contra o fascismo pero
non ambienta o relato na Lisboa
de Salazar senón na Florencia de
Mussolini, cidade na que nunca
estivera pero que describe cunha
singular precisión. Como explica
no “posfacio” de edicións posteriores, co tempo Abeleira tentou
mudar os nomes dos protagonistas para portugueses e a cidade
para Lisboa pero a tradución foi
xa imposíbel. Sen embargo, sabía
o escritor que ningún dos seus
lectores pensaba que aquel espacio literario fose realmente Italia
senón que todos souberon ler Por-

tugal en cada unha das súas liñas.
Tamén a censura, pensaba. “No
fundo, as autoridades fascistas
consentiam que algumas verdades fossem ditas se quem as
dissesse tivesse o cuidado de fingir que as não dizia” escribe nas
páxinas finais da edición tirada
despois do 25 de Abril.
Virían despois moitos máis
libros, Os Desertores (1960), A
Palavra é de Oiro (1961), O Nariz de Cleópatra (1963), As boas
intenções (1963), Enseada Amena (1966) e xa en 1968 un dos
grandes títulos cos que había de
atopar o aplauso da crítica, Bolor, a novela que o seu autor definía como unha crítica do casamento convencional e unha defensa dos novos tipos de relación.
A partir deste momento, xa como
un dos escritores máis considerados do panorama literario portugués, Abelaira daría algúns dos
seus mellores títulos entre os que
se atopan Sem Tecto entre Ruínas, O Triunfo da Morte, O Bosque Harmonioso, O Único Animal Que? –publicada por entregas no Jornal de Letras, Artes e
Ideias-, Deste Modo ou Daquele
e por fin Outrora Agora, libro
que lle valería en 1997 o Grande
Premio de Romance e Novela da
Associação Portuguesa de Escritores. A loita pola democracia en
Portugal e a desilusión posterior

dos dous personaxes centran esta
novela na que, máis unha vez, se
recorre de modo intenso e persoal a historia recente do país. O escritor confesaba que, dalgunha
maneira, íalle dando ao personaxes das súas novelas a idade que
el tiña, desde aqueles mozos rebeldes do seu primeiro libro ata
os dous protagonistas de Outrora
Agora que comparten con el xa
décadas do acontecer do Portugal
do século XX.
Destacado admirador de
Fernando Pessoa, lectura pola
que afirmara que se transformara, de Antonio Sérgio ou de Eça
de Queirós, Abelaira consideraba que por medio da cultura “era
possíbel acordar as pessoas para
o mundo, para a vida, da-lhes
sentido crítico. A cultura era simultaneamente um objecto em
si e um instrumento que permitía desvendar a realidade”.
Medo á opinión
A actividade literaria de Abelaira
completábase coa súa intensa
dedicación ao xornalismo. O escritor foi redactor de O Século,
director de revistas como Seara
Nova e Vida Mundial, columnista de O Jornal, director de programas da RTP e colaborador
fiel do Jornal de Letras onde
mantivo por máis de quince anos

a súa columna “Escrever na
Água”. Malia esta dedicación
intensa ao xornalismo, Abelaira
nunca quixo reunir en volume as
súas crónicas. Afirmaba o escritor que acreditaba do dito “só os
parvos teñen opinión” e temía
caer na súa trampa. “Eu tenho
um terríbel medo de ser parvo, e
nos romances não sou parvo;
uma personagem diz A, outra diz
B e eu não sou responsável pelo
que elas dizem. Mas quando
ponho o meu nome por debaixo
de uma crónica, sou responsável
pelo que digo. Mesmo que diga
que não digo” respondeu nunha
entrevista a Rodrigues da Silva
para o JL a respecto da súa actividade xornalística.
Pertencía Abelaira a esa sorte de escritores de café, que crean as súas obras ao abeiro do ruído das máquinas e das tertulias
das mesas. Consideraba que a
novela non era senón a conversa
de alguén que quere xogar con
outros, cos seus propios lectores.
Conservaba, mesmo no fin dos
seus días, a insatisfacción de
sentir que cada novo libro era
outro fracaso, que de novo fora
imposíbel dicir o que realmente
quería. Por iso estaba obrigado a
escribir un máis, como ese que
deixou case a punto o pasado día
4 e que, posibelmente, se converta na súa póstuma novela.♦

DAMIÁN VILLALAÍN

T

iven a semana pasada o
privilexio de compartir
mesa e conversa con
Pasqual Maragall na súa fugaz
visita a Vigo. Esta clase de
contactos non dá para moito
no tocante á discusión de ideas ou políticas, pero aínda así
agradézolle moito a Xerardo
Estévez e a Antón Baamonde
que se acordasen de min á hora de confeccionar a reducida
lista de participantes nese
xantar, case por completo despoboada, por desexo do
propio Maragall, de cargos
públicos e militantes
poderosos.
Maragall é un señor moi
educado pero pouco formalista, invita a un trato natural e
cómodo, escoita con atención
e coñece moi ben os asuntos
dos que fala. Leva con el e
transmite, nos seus ollos e no
seu xeito de falar, certa sensación de cansazo crónico que
non parece, sen embargo, froito dos abundantes anos nin
das excesivas viaxes e
reunións, senón a emanación
natural dun escepticismo intelixente e dunha vida moi vivida. Maragall vai ser, probabelmente, o próximo presidente
de Cataluña. O cal quere dicir
tamén que, por primeira vez
na historia da democracia
española, unha das dúas
nacionalidades historicamente
conflitivas vai estar gobernada
por un partido político non
nacionalista.
Subliño o de “non nacionalista” e evito conscientemente
outras calificacións falsamente
equivalentes como
“constitucionalista” ou
“españolista”. Para Maragall o
problema non reside nunha
confrontación identitaria entre
España e Cataluña, senón na
conversión de España nun
espacio común e libre (federal)
de convivencia e solidariedade
económica, política e lingüístico-cultural. Na medida en que
tanto os nacionalismos periféricos como o nacionalismo español erguen atrancos que dificultan esa convivencia, convértense en parte do problema, aínda
que se autoafirmen
continuamente como a súa única solución. A Constitución
maragalliana, por outra parte, é
un instrumento para regular e
mellorar a convivencia, non o
fetiche sacralizado e
intimidatorio en que a queren
transformar Aznar e o
españolismo máis tradicional e
crispado, o españolismo sen H,
que diría Castelao.
As propostas
maragallianas, que inclúen a
reforma do Estatut e da Constitución, conlevan tamén unha
revisión do debate sobre o
discurso nacionalista, sobre a
súa natureza, función,
pertinencia e práctica no
panorama do século recén nacido, tan distinto ao da Europa
postnapoleónica. Desexo, aínda que son pesimista, que
sexa ben comprendido.♦

Ortigueira

Que a choiva caese
incesantemente non
foi motivo de abondo para que as dez
mil persoas que
ateigaban as rúas
de Ortigueira parasen de bailar e cantar a ritmo de folc.
Corría o ano 1978 e
na Galiza había inquietudes, ganas de festa e orzamentos moi reducidos para abordar proxectos
ambiciosos. En plena Transición,
nas pequenas vilas do país, non
era habitual atopar hippies, herba,
alcol e tendas de campaña agrupados de xeito masivo para asistir
a festivais folc. Pero Ortigueira foino conseguindo ata converterse
nun encontro entre culturas.
A pesar de todo, os membros
da Escola de Gaitas de Ortigueira
botaron a andar aquel 30 de xullo
un dos eventos de referencia no
panorama folc intercéltico, o Festival Internacional do Mundo Celta.
Todo comezou co pregón do galeguista X. Filgueira Valverde. Despois os músicos Emilio Cao, Antón
Seoane, Terra Meiga e Crómlech
conseguiron manter baixo unha enxurrada de auga aos miles de espectadores que se desprazaron ata
a vila, con troula e diversión. As rúas enchéronse de bandas de música de Bretaña, Irlanda, Bavaria.
A historia das máis de dúas décadas en Ortigueira non fixera máis
que comezar. Ano tras ano foise
convertendo en cita obrigada para
os amantes deste tipo de música e
nun referente para as incipientes
festivais e formacións folc que agromaban polo país na década dos oitenta. Artesanía na rúa, actuacións
na praia, acampada libre, nos escenarios, os mellores grupos europeos de música folc e polas rúas, violinistas, gaiteiros e arpistas. Durante tres días a cultura celta e a galega invade cada recuncho da vila.
Milladoiro, Gwerz, Oskorri,
Blezi Ruz, Shooglenifty, Alan Stivel, Luar na Lubre, Kepa Junquera, Glaz, Llan de Cubel, Berrogüetto, Lian O’Filnn, Gaiteiros de
Lisboa. Moitos son os grupos que
foron pasando polas táboas do
festival ao longo de todas estas
edicións. Pero en 25 anos houbo
algúns problemas que non permiten falar de 25 edicións senón de
19. En 1987 a actuación do grupo
inglés Fairport Convention clausuraba a primeira etapa do festival,
onde a música das nacións celtas
petara máis forte que nunca. Oito
anos tiveron que pasar para escoitar outra vez os son dun pobo.
E regresaban con forza, cos folgos do tirón que vivía a música
tradicional no momento. Pero con
novas expectativas moito máis
abertas a novos ritmos e culturas.
Moito choveu naquela primeira
edición de 1978 e moito choveu

25 anos de música con cornos
MAR BARROS

O Festival de Ortigueira xa vén sinalado en vermello no calendario
folqui. Vintecinco anos de festa, encontro entre as nacións celtas e
moita diversión confírmano. E para celebralo, unha edición ateigada
de boas actuacións. ¿A cita? O 11, 12 e 13 de xullo, onde sempre.

Desfile dunha banda escocesa polas rúas da vila. Á dereita, o gaiteiro Carlos Núñez.

dende aquela. Tanto que o Festival
de Ortigueira 2003 supón, segundo a organización, “a consolidación
definitiva dunha etapa impensábel
nos inicios, e aínda despois, como
é a da internacionalización do certame, e o seu afianzamento”.
Pleno verán, festa ao aire libre
coa mellor música celta, concertos
gratuítos e acampada libre na praia
de Morouzos son algunhas das

claves para entender que durante
tres días de xullo en Ortigueira a
poboación se dispare, aumentando cada ano a afluencia de público
un 10%. Por todo, o Ministerio de
Economía vén de declarala Festa
de Interese Turístico Nacional.

Programación
Son precisamente uns galegos

pegados ás raíces celtas e a tradición, SonDeSeu, quen abren a
edición deste ano, ás dez no escenario principal. Nas mesmas
táboas mesturase a nosa tradición coa herdanza musical húngara da man do grupo Muzsikás
acompañados da vocalista Marta
Sebestyén, intérprete da canción
da oscarizada “O paciente inglés”
e do violinista romanés Alexander Belanescu. Os irlandeses
Altan cambian os clubes nocturnos do seu país para encher
Ortigueira cos sons máis ancestrais do Ulster e o asturiano Hevia presentará esa mesma noite
as cancións do seu último traballo Étnico má non troppo.
Parellamente estará aberta
durante todos os días a habitual
exposición fotográfica na que o
autor escollido retrata o festival.
Nesta ocasión, Xavier Carrasco
é o encargado de poñerlle imaxes á festa.
A Escola de Gaitas de Ortigueira, os bretóns Bal Tribal, o
regreso á cultura nórdica que pro-
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poñen os suecos Hedningarna, o
innovador e rupturista Budiño e a
forza do directo dos escoceses
Shooglenity serán os protagonistas no Estrella Galicia o sábado
12. Pero Ortigueira é mais que un
escenario principal. Os organizadores ofrecen ademais as Runas,
un pequeno escenario para presentar grupos noveis. Mar del
norte, Quempallou, os cántabros
Atlántica, Gezos, Keympa e
Brygantia pasarán nesta edición.
E as actuacións complétanse o
domingo, no escenario principal,
con Rare Folk, Faltriqueira,
Fanfarria Çiocarlia e Wolfstone.
E máis actividades para conmemorar os 25 anos. Os habituais concertos de gaitas polas
rúas, a proxección do documental da TVG, dirixido por Xaime
Fandiño, O espírito de Ortigueira e a publicación dun libro, Festival de Ortigueira, con case
duascentas fotos de Xurxo Lobato acompañadas de vintecinco comentarios, entre os asinantes Isaac Díaz Pardo, Ramón Villares, Felipe Senén, Carlos Núñez, Reixa, Romaní, Víctor Mosqueira e Carlos Blanco.
E 25 anos precisaban un peche especial. Por iso a organización preferiu sumarlle ao festival
un día máis, o 26 de xullo, no que
os veteranos The Chieftains e
Carlos Núñez clausurarán a ritmo de folc a edición 2003, cunha
actuación especial.♦
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Bares, copas e
mUsica fresca
BEGOÑA CARBALLO - MARÍA BOULLOSA

As noites de verán invitan a botarse á rúa. Moitos locais ofrecen concertos
do máis variado estilo. Aquí mostramos unha rota viguesa na que podemos
atopar dende o tango dos cincuenta ata sons eléctricos da última xeración.
As noites estivais énchense de
ritmo e festa incitados pola calor
e as gañas de saír da rutina marcada pola choiva e o frío. Coas
vacacións á porta e os cartos da
paga extra no peto, os bares,
pubs e cafeterías ofertan, amais
dunha copa cargada de xeo, a
oportunidade de desfrutar coa
actuación en directo de músicos
dos máis variados estilos.
Para aqueles que sexan
amantes do tango El Rincón de
los artistas ofrece toda unha variedade de espectáculos desta arte arxentina. Situado na rúa Marqués de Valadares conta cun amplo espacio onde hai lugar para a
parola e para os shows que se organizan neste local. Todos os xoves pódese desfrutar a iso das
once da noite dunha actuación
que mestura as cancións e os bailes máis tradicionais da Arxentina. Os venres e sábados ás doce
e media Lorena Lores e Néstor
Blanco ofrecen un concerto íntimo de tango e folclore arxentino
acompañados do “show de Daniel Calá”. Estes espectáculos
combínanse con outro tipo de actuacións de entrada libre.
Lorena Lores e Néstor Blanco tamén son os protagonistas
das noites arxentinas na cafetería
Tudo Brasil, os mércores a partir das once. Para aqueles que
gosten da farra, o local énchese
aos xoves dos ritmos tropicais da
festa brasileira co grupo de música pop Cabulco Chic, entrada
de balde e ambiente agradábel na
rúa Rosalía de Castro.
Pero se se vai na procura de
música pop británica con pegadas dos Beatles, o local idóneo
está emprazado na rúa García
Barbón. Oh, Vigo! Ofrece tódolos mércores a actuación do grupo de avogados Con la Venia,
cun repertorio que intenta recrear o pop dos sesenta. Así mesmo
os xoves e os venres pódese asistir a actuacións do máis diverso,
a cargo de grupos procedentes de
tódolos recantos do país e do estranxeiro.
El Ensanche, en Travesía
Santiago de Vigo, oferta unha
combinación de música e humor
en directo. Cantautores e monólogos de comedia ocupan un
anaco das noites deste local. De
luns a xoves actuacións de jazz,
blues, soul e folk, da man de artistas coma Nadie es perfecto,
Riky López ou Mr. Whiz. Os
martes son as noites estrela dos
cómicos galegos do estilo “club
da comedia” que ultimamente
son moi reclamados polo públi-

Dous aspectos da actuación de Da Bossa no Ensanche.

co. Este mes de xullo estarán entre outros Carlos Blanco, Cándido Pazó e Patricia Vázquez.
Na rúa Vázquez Varela, nun
recuncho de fieis seguidores do
jazz atopamos La negra Tomasa. Grupos de aquí e de fóra per-

turban a calmosidade da noite
cos ritmos frenéticos da música
negra máis universal. As actuacións a partir das once ata o peche do local o día vinte deste
mes. Os que se sintan atraídos
poderán gozar da despedida que

PACO VILABARROS

se celebrará os días 17, 18 e 19
de xullo. Outro local que tamén
oferta jazz é La casa de Arriba,
na rúa de Martín Códax. Grupos
coma Turner Up, Pablito Sbalaria ou El Reverendo sorprenden
con jazz, bossa nova e guitarra as
noites dos xoves e domingos.
Para os que buscan ritmos
contemporáneos Foxforo presenta un programa de concertos
para este mes de xullo no que
participan grupos como o vigués
Long Dong Silver que se move
entre o RnB e o rock ou o alemán
DJ Black con tendencias de metal gótico acompañado da proxección de vídeos de grupos da
escea metal alemana. Este local
que tamén contará coas actuacións de Kannon, El tio calambres ou No hay manera, atópase
ubicado na rúa Rogelio Abalde.
Na rúa Carral atópase o
Nashville, coñecido polas habituais actuacións en directo que
teñen lugar a partir das oito da

tarde ao longo da semana excepto os luns e os martes. Os repertorios que ofrecen van dende os
ritmos máis africanos ata os sons
máis rockeiros, aínda que na
tempada de verán redúcese o número de concertos.
Evidentemente esta reportaxe non pode rematar sen facer
referencia ao pilar das actuacións en directo: a Iguana Club.
Este local emprazado na rúa de
Churruca é coñecido incluso fóra
do noso territorio xa que son verdadeiros veteranos á hora de
ofrecer concertos e actuacións
varias tanto de grupos de sona
como de grupos que buscan o camiño cara o éxito.
Diversidade para convencer a
todos os públicos que saen na
procura dun pouco de diversión
para mitigar os efectos da calor.
Música en directo, contacto próximo entre artistas e oíntes, copas
e suor tentando canear a tortura
sónica da canción do verán.♦
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Alex Mene
‘Galiza aínda é
moi conservadora
e a temática gai
sorprende’
A.N.T.
A galería Espacio 48 de
Compostela acolle durante
xullo a súa exposición Oasis,
na que é o protagonista das
fotografías. ¿Non é exhibicionismo que o propio autor
sexa o obxecto da obra?
Oasis é un traballo que
reflexiona sobre a propia
identidade, a camaradería
masculina, o erotismo e o xénero a través de fotografías
de grande formato e do vídeo. O proxecto inicialmente
estaba pensado para que posase un actor, pero sorprendentemente ninguén quixo
facelo. Coido que non é un
acto de exhibicionismo, senón de honestidade. Coñezo
mellor o meu corpo, sei como collelo, os ángulos. Ademais utilizar espidos para retratar a dous homes intimando penso que é máis natural,
pero non exhibicionismo.
Hai quen considera que a
exposición ten unha forte militancia homosexual. ¿Pensa
que a súa é unha arte gai?
Coido que si é arte gai.
Actualmente aínda son necesarias etiquetas. Pero non
penso que sexa militante
porque non hai unha intencionalidade radical, senón
que o que pretendo é que a
xente vexa as relacións entre
os homes con normalidade,
porque en Galiza o panorama aínda é moi conservador.
¿Pero existe a arte gay?
Tematicamente si. Hai artistas homosexuais que utilizan na súa obra o mundo gai,
pero non sempre é así, porque
non é tanto unha cuestión persoal senón máis ben temática.
Na exposición retrata
espacios domésticos, revela
o seu mundo íntimo. No vídeo aparece na cama, na
cociña, na ducha, ¿non
busca en certa medida un
arte provocador?
Oasis é unha metáfora daquel lugar no medio do deserto no que aínda se pode ser feliz, onde se pode atopar esa
identidade buscada. E o entorno doméstico aínda conserva
ese aquel de oasis, de naturalidade. Non hai intencionalidade de provocación, é a miña
identidade, o meu mundo,
ofrezo a miña normalidade.♦

MAREA DE ‘MAIL ART’
MAR BARROS

Selos, sobres, postais, cadros, arte chegado por carta. A Exposición Internacional de
Arte Correo Marea Negra recolle máis de catrocentas obras artísticas que reflexionan
sobre o Prestige e reafirman a outra forma de expresión na que se converteu o mail art.
O Prestige ateigou tamén os buzóns de pequenas obras de arte
encerradas en sobres correntes co
cuño e o selo do país de procedencia. Dende diferentes partes
de España, Arxentina, Australia,
Brasil, Xapón, Uruguai, Cuba, Mali, Irlanda, ata trinta e seis países
dos cinco continentes, foron chegando por correo ordinario á vila
pontevedresa de Caldas de Reis
pequenas “manifestacións artísticas cun valor ético e político”. En
total case trescentos artistas e máis
de catrocentas obras recibidas
baixo a convocatoria do instituto
Aquis Celenis, a C orporación Semiótica Galega, a creadora catalana Marta Bosh, o vigués Tartarugo, Pedro Gonzalves e o artista
uruguaio Clemente Padín. Con todas inaugurouse o pasado 16 de
maio a Exposición Internacional
de Arte Correo Marea Negra, que
se clausurará a finais de mes no
instituto caldense Aquis Celenis.
¿Que provocou esta nova cita
da case descoñecida arte correo?
“Despois do afundimento do Prestige pensamos que había que facer algo -explica un dos coordinadores do proxecto, Lois Xil Magariños- e xurdiu a idea de crear unha exposición coas obras que nos
enviasen os artistas correos. Así
que a finais de novembro emitimos
en varios idiomas a convocatoria
a creadores de todo o mundo e á
semana comezou a chegada masiva de postais, porque as mareas
negras non son un problema específico de Galiza, é algo moito
máis serio e que afecta a milleiros
de persoas en todo o mundo”.
Selos adhesivos, cuños persoais, postais realizadas a partir de
técnicas tradicionais ou utilizando os máis sofisticados avances
da tecnoloxía dixital e obras plásticas, libros, todos relacionados
coa desastre ecolóxica. “Non
houbo selección, non hai xurado
porque o fundamental na arte correo é a comunicación artística, a
igualdade, a creación, o feedback, converterse nunha caste de

foro de arte”, indica Lois Xil.
Non é habitual atopar mostras
de arte postal na Galiza, salvo iniciativas moi puntuais e con artistas
moi localizados. Sen embargo, a
arte por correspondencia remóntase á década dos cincuenta e sesenta, cando en Europa e en Estados Unidos, tanto os representantes da New York Correpondence
School como os Nouveau Realistes
comezaron a utilizar o correo como unha vía para se comunicar, de
xeito internacional e a baixo prezo, e para se expresar dun xeito
que non permitían os circuítos comerciais. A finais da década dos
sesenta, entorno ao movemento
Fluxus, consolidáronse as posibilidades públicas da arte correspondencia. Foi entón cando o mail art
xurdiu por primeira vez facendo real o seu potencial para o cambio
social e para ofrecerlle o mundo
novas formas de comunicación.
Agora, e despois da decadencia nos oitenta, e de moitas
anécdotas, como o intento dun
italiano de enviar un cabalo vivo
por correo ateigado de selos, experiencia que o levaría ao cárcere, volve rexurdir este novo tipo
de experiencia artística e reafirmándose as súas potencialidades. A Exposición Internacional
de Arte Correo Marea Negra recolle obras de artistas destacados
dentro do mundo do mail art, como o xaponés Ryosuke Cohen,
Vittore Baroni, John Bennet, e
moitos outros, que ven neste tipo
de medio unha vía de expresión.
A intención dos organizadores da mostra é que se converta
nunha exposición itinerante. No
vindeiro setembro, coa colaboración de diferentes centros escolares e de ADEGA os centenares de
obras estarán expostas en distintos espacios aínda por determinar. Paralelamente á mostra, outro dos coordinadores, Manuel
Rosalés, elaborou un arquivo dixitalizado con todas as obras e
publicounas nun CD, que leva o
mesmo título que a exposición.♦
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Saúde, amor
e sobre todo
diñeiro
XURXO G. LEDO

S

e preguntásemos á
xente cál é o valor
principal na súa vida
obteríamos respostas como
as seguintes: saúde, amor,
amizade e algún que outro
diría diñeiro. Se esta
pregunta a trasladamos aos
dirixentes as respostas serían un pouco máis
rimbombantes pero en esencia as mesmas.
O que cabería averigüar
é se estas respostas son
auténticas ou pola contra
agachan outro pensamento.
Eu como son ceibe de
pensar o que queira, co permiso de fiscais e algúns cargos políticos, penso que verdadeiramente no fondo o
valor fundamental da gran
maioría é o diñeiro.
Cos cartos a xente
merca o piso, o coche, a comida, paga o casamento e o
divorcio, contrata avogados,
monta negocios e de paso
merca tamén algún que outro favor. Por diñeiro a xente véndese, prostitúese, peléase e desfanse moitas
familias. Os xefes dos
estados fan guerras promovidos polas multinacionais
xa que antes de ser
presidentes ou primeiros
ministros houbo que facer
campañas electorais e gañar
votos dos benqueridos electores.
O diñeiro é soberano e o
peor que che pode facer un
amigo é roubarche. É
menos importante que teña
unha aventura coa túa
parella, ou que non sexa
sinceiro, iso pode perdoarse
pero que che rouben os cartos nunca se perdoa.
Alguén dixo que hoxe en
día non existían ideoloxías,
que a división direita e
esquerda é anacrónica, que
o que fai falla é xestión.
Xestión de cartos que se son
públicos mellor, porque de
ser privados un corre o risco de perdelos. Xestión de
persoas que son
empregados e clientes sen
outro interés que o produto
e os servicios. En definitiva,
xerentes dos recursos
humáns e materiais,
abnegadas persoas que traballan arreo e con sacrificio
para maximizar o beneficio,
diminuíndo os custos e conquerindo o déficit cero.
A saúde parece que ven
detrás dos cartos e o amor é
capaz de aparecer en
calqueira esquina. Algúns
din que a saúde non se merca pero todos sabemos que
según que casos posuír
diñeiro facilita a
supervivencia e o trato médico.♦

Sitios

Manuel Veiga

Librouro, un clásico de estrea
Foi inaugurada en 1967 e bautizada cun nome que quería
aludir á posta en valor dos textos de reflexión e creación con
preferencia galegos. Así se
chamou Librouro. O seu propietario era Antón Patiño Regueira, pero a idea partiu da
súa muller, Raimunda Pérez
Sobreira. Nada máis abrir, como os libros ían chegando de
vagar, Raimunda encheu parte
dos andeis coa súa enciclopedia familiar Espasa e vendeuna. Os libros viñan sobre todo
de América e Patiño podería
pasar á historia só por ter financiado e distribuído por todo
o país unha edición de peto do
Sempre en Galiza que educou
moitos, malia que a lectura daquela letra miúda non resultaba
doada. Eran anos de impedimentos para a cultura non bendecida polo réxime e máis aínda para o libro galego. A policía chegaba cada certo tempo a
requisar as obras prohibidas,
pero Librouro converteuse
pronto nunha das referencias
da cultura galega, gracias tamén ao selo editorial que difundiu, entre outras pequenas
xoias, carpetas ilustradas con
poemas de Cabanillas ou con
textos de Castelao. Esta combinación de letras e plástica é
unha idea que hoxe a familia
Patiño, que segue á fronte da
empresa, pretende retomar.
Desde aquelas, mudaron

Os cativos contan cun novo espacio propio tras a reforma.

moito as circunstancias, pero
Librouro segue a ser a referencia máis coñecida das librerías
vigueses e o último recurso onde buscar cando alguén non atopa o volume que desexa.
O recambio xeracional, tan
problemático nas empresas familiares, semella neste caso ga-

rantido, ata o punto de permitir
que o amor ao libro e tamén á
riqueza cultural que se transmiten de pais a fillos señan útiles
para competir coas novas empresas de estrutura centralizada
e criterios unicamente comerciais. Este sete de xullo os vigueses e foráneos que o visita-

Meu Santo, Miña Santiña

PACO VILABARROS

ron puideron coñecer un local
fondamente reformado e ampliado, presidido na entrada polo nome da empresa, que respeta a moldura clásica, e rematado, no terceiro andar, cun xeneroso cadro de Lugrís sobre os
vidros dunha galería, como fermoso pano de fondo.♦

francisco a. Vidal

Santo Henrique era moi mal adiviño
Esposo da tamén santa, Cunegunda (A Nosa Terra n° 976), Henrique, duque de Baviera, sucedeu a
Otón III no reino xermano, e desde o primeiro intre amosou unha
clara disposición a negociar e
compracer á Igrexa, co fin de acadar o que nos seus discursos chamaba a vontade divina.
É certo que toda a familia de
Henrique foi xente moi proclive
a entenderse e levarse ben con
Roma, ata tal punto que non só
puxo nos principais conventos e
abadías a persoas da súa familia e
que a súa árbore xeneolóxica estea repleta de santos, senón que
incluso, cando tiña que tratar de
alianzas matrimoniais, os asuntos
da Fe eran asignatura chave para
pasar calquera reválida; e así foi,
por exemplo, como ocorreu cando lle chegou a hora de casar a
súa irmá Gisela co rei Estevo de
Hungría, a quen obrigou a bautizarse para acceder á man de súa
irmá. Co tempo, tamén o seu cuñado foi elevado aos altares.
Nesta exacerbada Fe e defensa do cristianismo, tivo moito que
ver o seu mestre, e tamén santo,
Wolfgan, bispo de Ratisbona.
Mentres o rei rezaba fronte á
tumba do santo preceptor, aparecéuselle o finado, e sen dicir palabra escribiu na parede: “Despois
de seis”; e el, interpretando que o
significado daquela enigmática

frase vida do outro mundo, era
que ao cabo de seis días ía finar,
dedicouse con afán a facer penitencia, a donar obxectos de valor
aos templos do seu entorno, a encargar misas pola súa alma e a renunciar a todo tipo de tentacións.
Como pasaron os seis días do
prognóstico e non se cumpría o
agoiro prognosticado, concluíu
que todo fora debido a un error de
interpretación e que, na vez de
seis días, eran seis meses os que a
visión lle anunciaba, co que alongou a súa penitencia, as súas dádivas e as súas renuncias ao pracer
humano, para que a derradeira hora o collese en boa disposición.
Pero unha vez máis falláronlle
os cálculos adivinatorios, e pasados os seis meses, non só estaba
vivo, senón que ademais gozaba
dunha excelente saúde e de mellar
creto na Sé apostólica de Roma.
Emperrado na certeza da súa
hipótese, e no erro, achacábel, segundo el, a unha interpretación do
símbolo numérico, concluíu que
lle quedaban seis anos menos seis
meses e seis días de vida, polo que
continuou coa súa particular preparación para alcanzar as gracias
da divindade con renuncias propias e predisposición a enriquecer
aos intermediarios do ceo.
E nese afán por agradar a
aqueles que despois del erguerían pregarias e cantarían misas

para lle pedir aos moradores da
Gloria que o acollesen entre os
beneficiarios de tan excelsa elite,
Henrique non aforrou esforzos
para combater a todos aqueles
que ameazasen á autoridade de
Roma, xa fose por medio das armas, das intrigas políticas ou dos
tratados de estado.
Entrou en Italia para subxugar aos lombardos á súa autoridade, protexeu os Estados Pontificios e ao Papa Benedito VIII
contra o antipapa Gregorio, e negociou a ampliación dos territorios baixo a súa influencia e a influencia da Igrexa.
Un dos asuntos que máis deu
que falar sobre as súas tácticas
militares, foi cando se enfrontou a
un grupo inimigo, onde antes introduciu elementos sabotadores e
propagandísticos co fin de sementar as dúbidas entre os xefes e
os clans que integraban aquel
exército, e unha vez situados no
campo de batalla, sen erguer nin
unha soa espada, a un pequeno
aceno que sementase a discordia
entre os seus contrarios, comezaron estes, entre eles mesmos, unha tremenda discusión que os enfrontou entre si, non tendo o santo monarca que empregar nin a
máis minúscula daga que manchase a súa alba santidade, para
ganar aquela batalla.
A Igrexa tenlle moito que

agradecer a Henrique por aquel
erro interpretativo da visión, soño ou fantasía que tanto beneficio gratuíto lle outorgou, pero como ao cabo dos seis anos o monarca continuaba gozando de boa
saúde, o Papa Benedito VIII decidiu facer certo o agoiro do monarca dándolle unha interpretación máis gozosa, e xusto ao día
seguinte daquel que Henrique tiña polo derradeiro da súa existencia terrea, un mensaxeiro veulle co recado de que o Santo Pontífice decidira investilo emperador do Sacro Imperio Romano.
Libre do desconcertante
agoiro, continuou a súa vida ata
os 51 de idade e os 33 de reinado, dedicado a engrandecer o imperio e a protexer ao Papa, sempre que este llo pedira, ao tempo
que abría escolas, hospitais,
mosteiros e toda tipo de entidades que gobernaba a curia do país; pero os nobres xermanos,
vendo que o tempo pasaba e non
deixaba descendencia, trataron
de facerlle renunciar á esposa e
mesmo ao reino, algo que se solucionou cunha ordalía amañada
da que a boa de Cunegunda saíu
ben librada, e se resolveu definitivamente cando, xa enfermo de
morte, o monarca confesou que
cando casara fixera promesa,
xunto coa súa esposa, de facer
votos de castidade.♦

Os
anguieros
de Ponte
Sampaio
FRANCISCO CARBALLO

O

seis deste xullo
celebraron en Ponte
Sampaio a súa VIII
festa os “anguieiros”. Nun
espazo inigualábel, no
esteiro do Verduxo, no val
dos ríos Oitavén-Verduxo,
fan a festa anual os
“naseiros” da anguía.
Son poucos, pero
admirábeis: pescan entre
San Simón e a
desembocadura fluvial;
teñen vedado o río; ninguén
se desmanda, porque eles
mesmos o traen ao rego de
seguida. Son pescadores con
nasa e embarcación planas;
pequenas chalanas que
esvaran por unha ría
enlamada. Forman este
“gremio” mareiro xente de
Vilaboa, Soutomaior e
Ponte Sampaio: uns 35,
algúns moi xoves. Só hai na
Galiza un grupo parello en
Pontecesures.
Asociados en “Alvedesa
“, a súa festa gastronómicacultural medra ano tras
ano. Setecentos quilos de
anguías foron consumidos
baixo a carpa que defendía
dun sol poderoso. Á beira o
río, entre azul e verde, entra
no mar ben entoldado polas
pontes: a antiga en uso, a
dos camiños de ferro e a
nova de tráfico intenso O
marco é montañoso,
poboado por Soutomaior e
Ponte Sampaio.
Na actualidade as
parroquias de San Estevo e
Santa María, Ponte
Sampaio e Canicouva,
pertecen ao Concello de
Pontevedra; nos séculos
XII-XIX, formaban unna
xurisdición, señorio da
mitra Compostelá. Logo
foron concello propio. Teñen
unha historia ponte, de
comunicación, con dúas
producións, a agrícola de
Canicouva e a pesqueira de
Ponte Sampaio.
Estes anguieiros venden
a súa pesca nun 80% a
Portugal; o resto a Vigo.
Non temen a compatencia
da anguía de piscifactoría
que abunda na Galiza e se
comercializa en todo o
Estado. Mais a diferencia
entre anguía e anguía é
visíbel. Por iso, esta do mar
é requerida sen necesidade
de promoción. Só un perigo
para estes anguieiros: a
contaminación dos ríos e da
Ría. A cultura do medio
ambiente é o primeiro que
reciben os nenos destas
fregesías e que debería
extenderse a todos os de
Galiza. Como este
anguieiros hai no país
testemuñas da produción
propia tan competíbel como
creadora de sociedade
fraterna e aberta. ♦
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Anacos de Borobó

O exemplo de Ramón Baltar Domínguez
Á beira de D. Ánxel Baltar forxou a súa admirábel técnica cirúrxica o seu fillo D. Ramón, que
o meu propio pai, D. Vítor, testigo de innumerábeis operacións
de ambos, veu desenrolar ano
tras ano. Ao retornar a nosa casa
cesureña solía referirse o continuo progreso, véndolle operar
independentemente no Policlínico. Señalaba que á excepcional
destreza de seu pai, unía unha
mellor formación científica.
A admiración que D. Víctor
sentía por Ramón Baltar desbordouse no intre metadramática da
mocedade do prometedor ciruxán:
Estaba operando D. Ánxel un caso
gravísimo e axudáballe o seu fillo;
o máxico bisturí do egrexio padronés tirara xa a víscera danada do
doente, cando o inxel ciruxán caeu
vítima dun ataque cardíaco, ou cerebral. Entón Ramón, coa súa pasmosa serenidade, tomou o escalpelo e proseguiu a intervención cirúrxica, evitando dise xeito que o
pacente finara no quirófano, namentras os demais axudantes atendían a D. Ánxel, o seu fillo iñoraba se vivía ou morrera o seu pai,
entretanto el cumpría co seu estrito deber deontolóxico.
■ O ABORRIMENTO DO CAPITÁN BALTAR. Ramón Baltar opositou con éxito, no 1928 a unha praza de ciruxano no Hospital Real de
Santiago, e sete anos despois, foi
nomeado xefe de Clínica e director
dos servicios de Feridos e Urxencias do mesmo Hospital. Mais o
seu traballo médico en Santiago foi
interrumpido pola Guerra Pluscuancivil, na que o mobilizan coma ciruxano nos hospitais de vangarda do Exército de Franco.
Para o amigo íntimo de Rafael
Dieste, cuias orixinais ideas sempre admirou e compartiu, a súa situación na zona nacional non diminuiu a súa percepción da tremenda
traxedia na que os facciosos sumiron o país. O seu fillo Luís, o maior
da terceira xeración de ciruxanos,
resumiría nunhas declaracións o
perfecto xornalista, Pepe Alvite,
medio século despois, as consecuencias que para os Baltar tivo o
glorioso Movimento Nacional.
“No propiamente familiar noso
tamén foi unha traxedia. O meu pai
tiña un irmán médico que se adicaba a xinecoloxía, véndose obrigado
a se marchar a América (reler O
exemplo de Antonio Baltar Domínguez, no nº 1.008 de A Nosa Terra).
Na familia houbo momentos tráxicos: un curmán foi fusilado (o padronés Andrés Rey Baltar), outro
foi encarcerado. A meu pai, por estar en Santiago, mobilizárono e fixérono capitán xefe dun equipo cirúrxico. Viviu a guerra toda en hospitais de campaña, especialmente
nos frentes do Norte de España. Sofreu as inclemencias de Teruel, nas
duras batallas que seguiron á perda
da cidade polas tropas nacionais...
Contaba el do tremendo frío que
xelaba a trinta nos tinteiros”.
A don Ramón non lle gustaba
falar de tales episodios bélicos.
Sentía horror por aquela gran traxedia. Considerou sempre que foi
unha época tristísima, lembraba o
seu fillo Luís. Quen recoñecendo

tina. A vaixela tíñaa gardada no comedor onde xantamos pantagruelicamente, no chineiro coma se fora
louza corrente e froleada; aínda
que non serviron o convite nela.
Foi nos postres do banquete
cando o presidente do Centro Galego invitou aos Dres. Baltar, García Sabell e Álvarez a concurrir os
actos conmemorativos da fundación e ampliación do seu magnífico sanatorio, en Bos Aires.
O vello Hospital Real nunha foto do século XIX.

que seu pai posuía un carácter habitualmente serio, ás veces ocurríanselles reflexións humorísticas,
tales coma no momento en que lle
oeu decir “que fundamentalmente
a guerra era aborridísima”.
O que non me explico coma
poido aburrirse D. Ramón Baltar
tendo que operar a cotío ducias
de feridos de guerra, que sumaron miles durante toda a contenda; debéndolle a vida, na maioría
dos casos, ás expertísimas mans
do aburrido capitán Baltar.
■ OS PRIMEIROS SANATORIOS
GALEGOS. Terminada a loita armada, aínda que non a de Deus é Cristo, retorna don Ramón a Santiago,
sen aceptar as boas ofertas que tivo
para aproveitar a súa xa enorme
experiencia de ciruxano. Reintegrouse á dirección do Sanatorio
Baltar, na Carreira do Conde, que
sucedera ao fundado por seu pai e
o Dr. Varela Radío, a principios do
século XX, perto da Ferradura,
nunha casona do Campo do Gaio.
Aínda que non foi o primeiro de
Galicia, coma se ten dito, senón
que o precedeu, de acordo co que o
mesmo don Ramón me informou,
á beira do castelo de Soutomaior, o
Dr. Lluria, un excepcional urólogo
cubano, casado con María Vinyals,
a dama socialista, sobriña e heredeira do Marqués de Vega Armijo,
dono do castelo, e que xa moi vello
chegou a ser primeiro ministro liberal no reinado de Alfonso XIII.
Para tratar na Noite do Dr. Lluría, que fora discípulo de Charcot,
en París, e amigo e editor de Ramón y Cajal, facilitoume o Dr. Baltar un libro publicado xa na Cuba
de Fidel Castro; pero ao trasladarme a Madrid, devolvinlle o tal volume, e quedoume o tema no tinteiro. Se ben gardo unha foto do anuncio en azulexos, que existía no gran
pasillo do desaparecido edificio do
Faro de Vigo, na rúa de Colón, do
Sanatorio de Soutomaior que supoñíamos o máis antigo do país.
Non embargantes, lín hai pouco que o sanatorio do Dr. Marescot, en Pontevedra, aínda era
máis vello.
■ FRANCO E O FOUCELLAS, VISITANTES DO SANATORIO. Senón o
primeiro, o Sanatorio Baltar foi o
máis importante de Galicia, ata
que dona Isabel, a filla de Simeón
García, creou o Sanatorio de Nosa
Señora da Esperanza. Naquel operou don Ramón á xente máis variopinta, dende o ministro de Mariña de Franco, almirante Nieto
Antúnez, ata o Foucellas. O tirano
foi un día a visitar ao seu ministro
no Sanatorio. O Dr. Baltar partici-

pou un anaco na conversa entre os
dous, e aproveitou o lecer para dicir que había que potenciar a Beneficencia, xa que moitas persoas
non podían costear as operacións.
Franco respondeulle cunha frase
categórica: “Dentro de pouco non
haberá probes en España”. Á que
D. Ramón replicou, dubitativamente, cun “¡Oxalá!”.
Aquela vez o Sanatorio estivo rodeado pola Garda Civil, armada de metralletas, o mesmo
que cando chegou á Benemérita
o rumor de que o famoso guerrilleiro Foucellas, lle repararan alí
un oso fracturado, cousa ben certa. Posto que o Dr. Baltar solía
atender os que enfermaban estando perseguidos no monte, ou
ocultos coma toupas.
■ OS DOUTORES ENCARCERAO que ben se sabía e estimaba na insólita “república socialista
das minas do Corbeiro”, da que
fun eu embaixador, durante os eufóricos días do término da II Guerra Mundial. Alí, capital do supervivente socialismo na clandestinidade galega, falábase de D. Ramón Baltar e de seu grande amigo
e colega, o Dr. Ulpiano Villanueva, con moita gratitude.
Axudaban ambos coa súa ciencia e co seu metálico os desventurados enemigos do réxime franquista. Tanto que contribuiron ao
Socorro Rojo Internacional, xesto
que averiguou a Policía Secreta.
Posto que cantou o recaudador do
Socorro, un “probe home que tivo
que facer a denuncia presionado
polos métodos da Policia”, tal coma o xustificaría o propio D. Ramón logo de sair do cárcere de Vigo; onde a causa daquela forzada
declaración pasaron varias dramáticas semanas os Dres. Villanueva
e Baltar e outros conspicuos médicos e avogados galegos.

DOS.

■ A INVITACIÓN DO CENTRO
GALEGO. A Policía de Franco, pola contra, semellaba non darse
conta da actividade cultural desenrolada, cada ano moi ás claras,
pola imensa minoría demócrata e
galeguista. Así puido convidar ao
presidente do Centro Galego de
Bos Aires, máis simpático e xeneroso que eu coñecín, López Varela, o máis granado da intelixencia
galega. Convidounos a un festín
na Casa de Fortes, onde se aloxaba namentras permanecía en Taboada, a súa parroquia natal.
Acababa de volver alí dende a
súa viaxe a París, onde comprara
unha vaixela de ouro, para o Banco de Galicia que López Varela tamén presidía na República Arxen-

■ A DESFEITA DO REAL HOSPITAL. Mais, desditadamente, coincidiu a viaxe á Arxentina dos galenos
coa imperiosa orde de desaloxo e
evacuación dos doentes do Hospital Provincial, ou Xeral, dada polo
gobernador civil, para convertilo
en Hostal dos Reis Católicos. O
gobernador, axiña xeneral, Pardo
de Santayana, metía medo, coa súa
enerxía militar, aos composteláns
naquil calorosísimo agosto, e ninguén se atreveu a protestar por
aquila súpeta transformación.
Somentes D. Ramón Baltar sería capaz de aprazalo, coa súa incrementada influencia entre as xerarquías do franquismo, pero se encontraba nise momento cruzando o
Atlántico. Fora o Hospital Provincial, onde nacera, sendo seu pai,
don Ánxel, xa director dil, o obxecto dos seus desvelos, defendendo en múltiples escritos e xestións
o seu asentamento en Santiago e a
mellora das súas instalacións. Cando retornou D. Ramón da Arxentina, atopouse con todas as súas ilusións hospitalarias polo chan.
■ A FAMILIARIDADE COS CASSempre me impresionaba,
ao pasar a medianoite, camiño do
periódico, pola esquina da Carreira
do Conde, ouvir un teclear incansábel no entrechán do Sanatorio Baltar. A esa hora, finalizada a súa longa xornada cirúrxica, redactaba don
Ramón os seus informes médicos,
respondía a correspondencia e apañaba tempo para tratar variados temas históricos adrede do Real Hospital, dos extraordinarios médicos
galegos cuxa memoria desenterrou
e unha porción de opúsculos máis
que gardo na miña vella hemeroteca coma ouro en pano. E fóra dela,
os seus excepcionais estudos biográficos sobre Castelao coma médico e coma doente, que don Ramón coñecía mellor que ninguén,
dada a amizade entre eles, herdada
dos seus respectivos pais.
Tal relación afectiva proseguiu
coas irmás do noso Daniel, Xosefina e Tereixa, estando o guieiro xa
transterrado. E cando lle embargaron os bens ás irmás, conseguiu o
Dr. Baltar, por medio dun parente
seu, recuperalos. Máis tarde encargou ao seu fillo Xavier, profesor de
Economía na Facultade de Dereito
da Complutense, que se ocupara
personalmente da asistencia xurídica e pecunaria das irmás de Castelao. Encargo que cumpriu Xavier, con singular altruismo, ata o
pasamento de Tereixa, quen recompenseou a Xavier Baltar, legándolle cantos bens tiña. Isto é,
convertiuno tamén en herdeiro universal da obra do seu xenial irmán,
que era o ben máis prezado que posuía a centenaria rianxeira.♦
TELAO.
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O Trinque
Bregovic
Bregovic trae a festa dos Balcáns
Goran Bregovic aínda segue a
considerarse iugoslavo pese a
non existir xa ese país. A súa
música reivindica a mestura
de centos de anos que
converteu os Balcáns nun

escenario de festa. Agora,
acompañado de grupos de
todas as etnias da península,
chega a Vigo para remexer
Castrelos. O domingo, 13,
ás 23 horas.♦

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

ás 20:30 polo Teatro de la
Abadía no teatro Rosalía
de Castro.

Culleredo
Culleredo
■ EXPOSICIÓNS

SOBRE O PRESTIGE
Que non che rouben a alma
titúlase esta mostra de pintura que poderemos ollar, ata
o 9 de agosto, no Museo dos
Muíños de Acea de Amá.

Fene
■ ACTOS
Anxo
Baranga fai
o percorrido
pola súa
traxectoria
artística na
mostra que
podemos
ollar na
Casa
Grande de
Viloria do
BARCO.
Esta viñeta
corresponde
ao ano 85,
na etapa en
que
publicaba
neste
semanario.

Allariz
■ EXPOSICIÓNS

COLECTIVA
Na que participan Ángeles
Jorreto, Teresa Añón e
Yolanda Carbajales, ata o
martes 15 na sala de exposicións A Fábrica.

O Barco
Barco

13 nas rúas da vila celebrarase esta festa de marcado carácter medieval.
■ EXPOSICIÓNS

ANTONI CLAVÉ
Mostra antolóxica da súa
obra gráfica, pertencente á
Colección Brita & Hermann Prinz, durante xullo,
agosto e setembro, na Fundación CIEC.

■ ACTOS

Bueu

CURSO DE VERÁN

■ DANZA

Os espacios rurais: cambio
social, patrimonio e desenvolvemento, organizado pola Universidade de León, do
luns 14 ao venres 18, para o
debate e a reflexión académica sobre a realidade do
mundo rural e as súas expectativas de futuro. Na Casa
Grande de Viloria.

XORNADAS
MULTICULTURAIS

O sábado 12 e domingo 13 no
Malecón e na praza de José
Otero terá lugar a súa segunda edición. Gastronomía, folclore, artesanía, comercio e
comunicación da Arxentina,
México, Uruguai, Colombia,
Bolivia, Bulgaria, Portugal,
Marrocos, Cuba e Arxentina.
■ EXPOSICIÓNS

ANXO L. BARANGA
No país da memoria é o título
da mostra na que este pintor,
debuxante, actor e director teatral, natural de Córgamo e
afincado en Barcelona, presenta un percorrido pola súa
pintura nos últimos 20 anos.
Do xoves 17 ata o 31 de xullo
na sala Julián Trincado da
Casa Grande de Viloria (de
luns a venres de 19 h. a 21 h.).
■ FESTAS

SAN CRISTOVO:
FESTA DO TRANSPORTE

O sábado 12 a COASVA organiza esta festa con varias
actividades lúdicas, gastronómicas, deportivas e a oportunidade de coñecer como é a
vida nun camión, no campo
da festa e no Malecón.

Bergondo
■ TEATRO

MALTÉS-CAROZA
Esta compañía vai realizar
unha representación o venres 11.

Betanzos
■ ACTOS

FEIRA FRANCA
Do venres 11 ao domingo

O CALAR DO TEMPO
Druída Danza representará este espectáculo o venres
11 ás 22:30 na praza do
Concello.

ANSEL ADAMS

DAVID MAES

Trátase dun documental no
que se mostran as fotografías de Adams ao longo das
sete décadas de carreira.
Conta con testemuños de
colegas de profesión, do seu
biógrafo, a filla e entrevistas co propio autor. Tamén
El espíritu de Yosemite unha proxección sobre o parque natural. Os sábados ás
20 h. na Fundación Barrié.

Os seus gravados serán expostos, baixo o título Bajo
el arbol, ata o 24 de xullo
na galería 4 Ingletes.

■ EXPOSICIÓNS

RITUAIS EN HAITI
Fotografías de Cristina
García Rodero, que poden
ser olladas no Museo de Belas Artes.

ANA CORZO
Cuatro elementos é a mostra de pintura que vai estar
no Clube Financeiro Atlántico ata o xoves 17.

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

URBANO LUGRÍS
As súas obras, pertencentes
aos fondos de Caixa Galicia, estarán expostas na sa-

Burela
Burela
■ MÚSICA

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

O Carballiño
■ MÚSICA

SARAIBAS

RONSEL
Da man do Ballet Galego
Rei de Viana, o venres 11
na praza do Concello.

Car teleira

Cerdedo

☞

A Coruña
■ CINEMA

CGAI
Co gallo da celebración do
Cero en conducta vanse
proxectar as seguintes fitas:
Persona (Suecia, 1966) de
Ingrid Bergman o luns 14
ás 20:45; Éloge de l’amour
(Francia-Suíza, 2001) de
Jean-Luc Godard o martes
15 ás 20:45; La vida mancha (España, 2003) de Enrique Urbizu, para o mércores 16 á mesma hora; o
xoves 17 ás 20:45 Smoking
room (España, 2002) de Julio Wallowits e Roger
Gual; e o venres 18 ás 20 h.
En Construcción (España,
2001) de J.L. Guerín.

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

Das máis coñecidas obras
de Shakespeare. Baixo a
dirección de Hansgünther
Heyme vai ser representada o venres 11 e sábado 12

■ DANZA

A agrupación teatral fara
unha representación o xoves 10.

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.

O REI LEAR

Carballo

A MIMOSA

CARLOS MACÍA

■ TEATRO

O xoves 18 ás 23 h. concerto do grupo na praza Maior.

■ TEATRO

la de mostras desta fundación ata o 30 de agosto.

SHIN CHAN NA PROCURA DAS BOLAS
PERDIDAS. O éxito televisivo é
levado ao cine nunha obra divertida que compite con Walt Disney, gracias a este neno de cinco
anos que rompe cos puritanismos.

☞

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

☞

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

☞

RELACIÓNS CONFIDENCIAIS. Xusto un
pouco antes de que chegue a
temporada xuveni estrease esta
película de dous mitos nos seus
respectivos sexos e xa veteranos:
Al Pacino e Kim Bassinger. Ningún dos dous defrauda desde ese
punto de vista, aínda que a Al Pa-

IDENTIDADE
IV edición do festival poético musical do día da Patria Galega, que terá lugar
o venres 18 ás 22 h. na Praza do Concello. Identidade
é un espectáculo da banda
Airiños de Fene, que fai un
percorrido polas distintas
formas de transmisión tradicional na Galizal. No
transcurso do festival procederase á lectura da declaración institucional polo escritor ferrolán Antón Cortizas. Prezo 2 euros.
■ CINEMA

TRECE BADALADAS
O xoves 17 ás 22:30 proxectarase esta fita no campo da festa de Barallobre.
Baseada nunha novela de
Suso de Toro foi dirixida
por Xabier Villaverde e inclúe no seu reparto a Juan
Diego Botto, Marta Etura
e Luís Tosar.
■ EXPOSICIÓNS

MARÉ NEGRA
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 Or-

cino lle toque interpretar a canseira dun relacións públicas fracasado e metido en leas. Para pasar o tempo a falta doutra cousa.

☞

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

☞

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

☞

A Fundación
Caixa
Galicia
mostra
as obras
de Urbano
Lugrís dos
seus fondos
na sede da
CORUÑA.

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.♦

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. Teléfono
de contacto: 986 896 556.♦

Na carballeira de San Xusto, en
SAN XURXO DE SACOS (CERDEDO), 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

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

PORTADAS DA HISTORIA

ÁLVARO DE LA VEGA

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

Mostra as súas esculturas
no Museo Provincial.

Redondela

JAVIER PENA
¡Fuego!
titúlase a
mostra
fotográfica
de Méndez,
de quen
ollamos
unha imaxe,
Valentín
Roldán,
Xosé
Manuel
Otero e
Eduardo
Ochoa no
Mesón do
Forno de
LUGO.

tega y Gasset) e as de Luís
Magán (Premio Nacional
de Fotografía). Ata o 18 de
xullo na Casa da Cultura.

Paisaxe imaxinada e caligrafías é o título baixo o cal
o artista presenta a súa mostra no C.S. Uxío Novoneyra.

■ MÚSICA

PABLO SÁNCHEZ

POP-ROCK
PRESTO VIVACE
O venres 12 ás 22 h. na praza do Ameiral de Perlío vai
tocar o quinteto de profesores e alumnos da escola
musical. No seu repertorio
inclúen algúns dos temas
máis clásicos do jazz.

Ferrol
Ferrol
Fotografía e vídeo é a proposta desta artista, no C.C.
Torrente Ballester, dentro
da III edición do ciclo Miradas virxes.

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

PAMEN PEREIRA E
VARI CARAMÉS

CÓMIC E
ILUSTRACIÓN 02

Proposta da galería Clérigos para o verán.

MARINA LOMBA E
MERCEDES PÉREZ
As súas pinturas poden ser
coñecidas no Centro Cultural ata o 28 de xullo.

MAXIMINO REBOREDO
(1892-1899)

PANCHO RODIÑO

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.

Mostra de pintura no Museo Ramón María Aller.

Monforte
Monforte

Leiro
Leiro

■ EXPOSICIÓNS

■ TEATRO

PEPE BARXA

NOVE-DOUS TEATRO

Mostra escultórica na galería
Sargadelos ata o 19 de xullo.

Lalín
■ EXPOSICIÓNS

Foz

As súas obras poderán ser
olladas no Museo Provincial ata o 30 de xullo.

Lugo
EMILIA SALGUEIRO

ANA AREÁN MTNEZ.
O Edificio Administrativo
da Xunta dedica un espacio
para a exposición das súas
pinturas.

LUZ DARRIBA
Unha mostra da súa obra
esta sendo exposta na Biblioteca Provincial.

MIGUEL GALABERT
Baixo o título Paisajes, el
recuerdo o artista recolle
unha colección das súas
pinturas, que estarán na
Sargadelos ata o vindeirovenres 18.
Ata o 31 de xullo esta é a
mostra fotográfica acollida
pola Sala de Exposicións da
Facultade de Veterinaria.

concerto daráo Música Ficta,
baixo a dirección de Raúl Mallavibarrena, ás 22 h. O martes 15
ás 21 h. no Auditorio de Galiza, a
Jonde (Joven Orquesta de España) vai tocar, dirixida por Max
Bragado-Darman. O mércores
16 ás 21 h. no Salón Teatro, concerto de Miró Ensemble. O xoves 17 ás 21 h. no Auditorio de
Galiza, a Real Filharmonía de
Galiza dirixida por Ros Marbá e
o Orfeón Terra a Nosa. E o venres 18 ás 22 h. na praza da Quin-

MULLERES CATRO
Mostra que podemos contemplar no Museo Municipal.

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

O CHAPAPOTE MÓVESE
BIENAL EIXO ATLÁNTICO

Muros
Muros
■ TEATRO

OS MONICREQUES
DE KUKAS
Singulares títeres que estarán na vila o venres 11.

Nogueira
de Ramuín
■ TEATRO

MIGALLAS TEATRO
A compañía fai unha parada
da súa xira o venres 11.

Ogrobe
Ogrobe
ANTONIO
PORTO TABOADA
Mostra as súas pinturas na galería Lembranza-Sargadelos.

V Festival Internacional de Musica de Galicia
En SANTIAGO: o xoves 10, Aci
Galatea e Polifemo, ensemble
barroco formado por solistas da
Real Filharmonía de Galicia, no
teatro Principal. O venres 11 no
Auditorio de Galiza estarán o violonchelista Mstislav Rostropovich, a soprano Ana María Suárez e a Jove Orquesta de la Generalitat Valenciana, ás 21 h. O
sábado 12 na praza da Quintana
ás 22 h. gospel a cargo de The
New Orleans Gospel Chorale. O
luns 14 no Parque de Bonaval, o

Ata o 11 de agosto unha colección da súa obra estará
exposta no Ateneo.

■ MÚSICA

■ EXPOSICIÓNS

OBRADOIROS

JAVIER VARELA

Mostra que é albergada pola Casa da Xuventude.

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

■ EXPOSICIÓNS

Na Casa da Xuventude, recolle os gañadores deste certame do INJUVE, menores de
30 anos, entre os que se encontran os galegos Alejandro Viñuela Jano, Kiko da
Silva e Alberto Vázquez.
Tamén na Casa da Xuventude podemos ollar unha mostra da serie Consecuencias:
Historieta Brasileira, cos
máis importantes autores actuais do Brasil entre os que
están Luciano Irrtthum e
Lourenço Mutarelli. Ambas ata o 30 de xullo

Monterroso
Monterroso
SARAIBAS

■ EXPOSICIÓNS

Sobre a
catástrofe
producida
polo
Prestige hai
varias
exposicións,
como as de
CULLEREDO,
FENE ou
OURENSE.

As Pontes

CONTENEDORES

COLECTIVA

A agrupación teatral vai
ofrecer o seu espectáculo o
venres 11.

Mostra pictórica na sala
Juanel ata o luns 14.

■ EXPOSICIÓNS

O Edificio Administrativo da
Xunta alberga os seus traballos de xoiería e esmalte.

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.

FÉLIX BRAVO

Na sala Wootelo pode ollarse esta mostra.

MIGUEL CAAMAÑO

■ EXPOSICIÓNS

LORENA GÓMEZ

Ourense
Ourense

DE MEMORIA

A Guarda

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS
A Casa da Xuventude de OURENSE alberga as mostras Cómic
e Ilustración 02 e Consecuencias: Historieta Brasileira.

ollados ata o 10 de agosto
na Casa do Concello.

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

tana, a zarzuela La revoltosa será
representada pola Compañía
Clásica de Zarzuela. En LUGO:
o martes 15 no Círculo das Artes
ás 21 h, as obras de Debussy e
Chopin serán interpretadas por
Iván Martín. En FERROL: o xoves 17 ás 21 h. na Concatedral de
San Xulián tocará a Miró Ensemble. E, na CORUÑA: a Real Filharmonía, baixo a dirección de
Ros Marbá, e o Orfeón Terra a
Nosa dan un concerto o venres 18
ás 21 h. no Pazo da Ópera.♦
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tulo de Aqua, estará exposto
na sala da Fundación Caixa
Galicia Café Moderno.

FUEGO¡

Antón Avilés de Taramancos

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

MANI MORETÓN
Ten unha mostra de fotografía na galería Volter.

CARME GLEZ. BOÁN
As súas pinturas poden ser
contempladas no Ateneo.

■ EXPOSICIÓNS

AS FOTOS DOS VILA

RESTAURACIÓNS DO

■ ACTOS

LUDOTECA
Organizada polo concello no
teatro Principal durante o
mes de xullo de 10 a 13:30 h.

CASTELAO

■ EXPOSICIÓNS

PLÁCIDO CASTRO
Ata o 31 de xullo, a galería
Sargadelos albergará esta
mostra fotobiográfica do
insigne galeguista.

MARIO IGLESIAS
Ata o 5 de agosto as súas pinturas estarán na sala Teucro.

J.M. SANTOS

É a artista que produciu a
mostra Fronteras del color,
que vai estar ata o 31 de xullo
en La petite galerie de Teo.

12 PINTORES GALEGOS
Ata o 19 de xullo esta mostra estará aberta no Casino.
Na Escola de Restauración
está instalada esta mostra
de Carmen Hermo.

Pontedeume
■ EXPOSICIÓNS

RAQUEL HERNÁNDEZ
Os seus óleos poderán ser

LUAR NA LUBRE
O sábado 12 tocarán no
Malecón ás 22:30.

Samos
■ EXPOSICIÓNS

MOSTEIRO

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

Santiago
OBRADOIROS DE
LECER NO CGAC

O Cineclube vai proxectar
esta fita de Elia Kazan,
rodada no ano 1946, o mércores 16 ás 20 h. e ás 22:15
en Cajamadrid.

PARTES

Cuarteto de música do Brasil
que estará este venres 11 ás
22:30 na Praza Maio. O sábado 12, á mesma hora e no
mesmo lugar, tomará a vez o
canta autor Paco Represas.

■ MÚSICA

■ ACTOS

A CARÓN DO MAR

CARLOS GUSTAVO

Ribeira

BABY DOLL

Que podemos ollar na Sala
de Exposicións do Auditorio ata o 15 de xullo. No
Castelo de Vilasobroso podemos contemplar unha exposición de pintura.
■ MÚSICA

Noite folc o venres 11 da
man deste grupo.

■ CINEMA

MIRIAM KLUG

■ EXPOSICIÓNS

■ MÚSICA

Pontevedra

NUNO SAN PAYO

Ponteareas
Ponteareas

Ribadavia
POHEMIA

■ EXPOSICIÓNS

As súas pinturas estarán no
Casal de Ferreirós ata o
venres 18.

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

Máis de 400 imaxes pertencentes ao arquivo de Manuel
Vila Vidal, que comezou
moi novo a fotografar axudando a seu pai Celedonio,
retratan á vila: todo o proceso de implantación da factoría de abonos Calvo Sotelo, a
antiga central térmica CT 32,
a actual presa da Ribeira e a
central, pasando pola vida
cotiá: educación, deportes,
cultura, natureza, relixión ou
urbanismo. A partir deste xoves 10 na sala de exposicións
do Mercado Vello.

Mostra de pintura, baixo o título Sueños de papel, que pode ser ollada na sala Gagos
de Mendoza ata o sábado 19.

Poio

JESÚS CAMESELLE BEN

JULIA ARES
Ata o 30 de agosto, o seu
traballo artístico, baixo o tí-

Orientados para todos os
públicos, están impartidos
por diferentes artistas e profesionais. Son de carácter
gratuíto e en grupos de entre 5 e 20 persoas desde os
6 anos. Máis información
no tel. 981 546 632.

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

■ DANZA

¡ULTREIA!
A San Diego School of
Creative and Performing
Arts Baile, a Arte Tour
Club 2 e o Coro de San Eijo de San Diego van representar este espectáculo o xoves 10 ás 22 h. na sala Nasa.
■ EXPOSICIÓNS

DAVID CLAERBOUT
O belga (Kortrijk, 1969) está considerado como un dos
talentos máis prometedores
da produción vídeoartística
actual. Ligado á pintura e á
serigrafía, o seu verdadeiro
interese está na fotografía.
Realiza as vídeoinstalacións partindo dun fotograma ao que dota dun movimento moi sutil. As proxeccións, en branco e negro e a
grande escala, inclúen a
miudo sensores que reaccionan co movemento dos
visitantes. Ata o 14 de setembro no CGAC.

PEGADAS DE LUZ
Continuación da serie comezada con Miradas cómplices
e Xogos de Escala, ten como
obxectivo estudar os fondos
do CGAC. O eixo das mostras sempre é unha escolma
de relatos, que neste caso corresponden a A nova escultura, de Giovanni Papin; Os
baixos fondos, de Maximo
Gorki; e Os silencios do Doutor Murke, de Heinrich Böll.
Aínda que esta mostra fai un
particular homenaxe á fotografía, tamén inclue pintura,
vídeo e instalacións. Os artis-

A galería
Sargadelos
de
PONTEVEDRA
expón unha
fotobiografía
do insigne
galeguista
Plácido
Castro.
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tas que forman parte da exposición son Jannis Kounnelis,
Roman Signer, Jaime Aledo,
Florentino Díaz, Gosbert
Gottmann, Mª Pia Oliveira,
Sam Samore, Tim White,
Max Sudhues, Xavier Veilhan, Agnes Propeck, Mark
Lewis e os galegos Manuel
Vilariño, Santiago Mayo e
Jorge Barbi, entre outros. Ata
o 14 de setembro no CGAC

Convocatorias

KUESTA
As súas obras estarán expostas no hotel Porta do Camiño ata o 10 de setembro.

ESTÁN 8
Ata o 19 de setembro, esta
mostra será albergada pola
galería SCQ.

MANUEL MOLDES
O CGAC acolle unha mostra antolóxica da pintura do
artista pontevedrés, integrantes do grupo Atlántica,
ata o 21 de setembro.

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.

MANOLO DIMAS

A VIII edición, organizada polo Instituto de Estudios Económicos de Galicia
Pedro Barrié de la Maza, vai ter lugar
do xoves 10 ao sábado 12 no Pazo de
Soutomaior. Trátase dun foro que ofrece a oportunidade a investigadores noveis de expor os seus traballos ante economistas de recoñecido prestixio nacional e internacional. http://webs.uvigo.es/rocha/macroworkshop/main.

Realizados en colaboración coa Universidade Internacional Menéndez Pelayo.
O prazo de inscrición (que deberá realizarse na UIMP) é ata o día anterior a cada curso, e pode realizarse en: Galiciasa@uimp.es, Alumnos-s@sg.uimp.es,
www.uimp.es, ou no telf. 981 140 830.
Do 14 ao 18 de xullo, Literatura norteamericana do século XX, dirixido por
Edwin Williams, da Universidade de
California. Do 21 ao 24 de xullo, Reis e
raíñas de España fronte aos seus biógrafos, dirixido por Jordi Canal, EHESS,
París e Isabel Burdiel, da Universidade
de Valencia. Do 28 ao 30 de xullo, A enfermidade cardiovascular na muller:
verdadeira epidemia do século XXI, dirixido por Ángeles Alonso García, especialista en cardioloxía.

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.

…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.

WORKSHOP ON DYNAMIC
MACROECONOMICS

En colaboración coa UNEP (Programa de
Nacións Unidas para o Medio Ambiente).
Trátase de actividades didácticas gratuítas
dirixidas a familias, campamentos de verán e todo tipo de colectivos, que pretendan achegar ao público a figura de Ansel
Adams e os procedementos básicos do
proceso de creación fotográfica, ao tempo
que incidan na importante actividade conservacionista de Adams, como artista
comprometido coa preservación do medio ambiente. As visitas comentadas dirixidas ao público adulto abordarán desde o
diálogo, aspectos como a relación entre
arte e natureza, a defensa do medio ambiente por Adams ou o seu papel decisivo
na historia da fotografía. Para a reserva
previa é preciso pórse en contacto coa
fundación. ata o 20 de setembro, no telf.
981 221 525. www.fbarrie.org.

CONFERENCIAS E SEMINARIOS
NA FUNDACIÓN BARRIÉ

XURXO LOBATO

DE FISTERRA
A XERUSALÉN

TALLERES DIDÁCTICOS DA
FUNDACIÓN BARRIÉ

CAIXANOVA DE POESÍA
II edición á que poderán concorrer os poetas que o desexen, presentando unha
soa obra escrita en lingua galega, segundo a norma vixente, cunha extensión mínima de 600 versos, inéditas na súa totalidade e non podendo ser presentadas, simultaneamente, a outro concurso. Os
orixinais enviaranse por quintuplicado,
mecanografados a dobre espacio e baixo
un lema. O mesmo lema deberá figurar
no sobre adxunto que conteña os datos
do participante: nome e apelidos, fotocopia do documento de identidade, enderezo completo, correo electrónico e teléfono de contacto. Os traballos faranse chegar por correo certificado a Caixanova,
Obra Social. Avda. García Barbón 1-3,
entrechán, 36201, Vigo, indicando no sobre: Para o “II Premio de Poesía Caixanova”. O prazo de admisión rematará o
venres 31 de outubro de 2003. O premio
será un e indivisíbel e está dotado con
10.000 euros. O libro premiado publicarase na colección Arte de trobar.

CURSOS DE VERÁN
DA ARTÍSTICA
O centro de formación de teatro e danza
oferta para o mes de xullo varios cursos
de diverso contido: do 14 ao 18, o baila-

O Museo das
Peregrinacións
de SANTIAGO
mostra
De Fisterra a
Xerusalén,
Exeria e os
primeiros
peregrinos
cristiáns.
Á dereita,
baixorelevo
representado
a San Menas.

rín Francesc Bravo, da compañía madrileña Rayo Malayo, impartirá clases de
danza contemporánea en horario de 21 a
22:30; centrará o seu traballo nos aspectos técnicos e de interpretación do movemento. Nas mesmas datas de 11 h. a 13
h. Cristiane Boullosa, da compañía Dobre Xiro Danza de Vigo, levará un taller
de danza contemporánea enfocado a potenciar as capacidades de creación no
ámbito do desenvolvemento coreográfico. Do 11 ao 17 terá lugar o curso de iniciación ao adestramento actoral, impartido por Alfredo Rodríguez, Cristina
Domínguez, ambos da compañía Factoría teatro de Santiago, e Olga Cameselle (Dobre Xiro Danza), dirixido a todas
as persoas que teñan interese en achegarse dun xeito práctico ao traballo actoral,
cun horario de 17 h. a 20 h., no que se incluirán as disciplinas de interpretación,
corpo e voz. Na última quincena de xullo de 10 h. a 13:30 o profesorado do
centro ofertará o obradoiro escénico para
crianzas, no que realizarán un traballo
creativo de achegamento ao teatro e á
danza. Os prezos dos dous primeiros son
de 90 euros para socios e 120 para os que
non o sexan. O curso para crianzas custa
60 euros. Máis información no telefono
986 425 392. Enderezo: Barcelona 35,
baixo. VIGO.

MANUEL LUEIRO REY
DE NOVELA CURTA

Concurso literario organizado polo Concello de Ogrobe, en colaboración coa editorial Sotelo Blanco, que chega á súa XI
edición. Dotado cun premio de 3000 euros, poderá concorres a el calquera persoa, sen distinción de idade ou nacionalidade, que presente os seus textos en lingua galega, conforme á norma vixente.
Os textos deben ser inéditos e orixinais, 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

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

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

KAI TAKEDA

VALENTE E

No coro da Igrexa da Universidade van estar, ata o 26
de xullo, as instalacións e

A palabra e a súa sombra.
José Ángel Valente, o poeta

OS ARTISTAS

e as artes, que é como se titula a mostra, poderase ollar,
ata o 31 de xullo no Pazo de
Fonseca e na Igrexa da Universidade. Todos os libros
do poeta ilustrados por Tapies Prtenheimer, Chillida,
Rafa Fortez, Manuel Falce e
Jenne Chevalier xunto cos
orixinais, ademais de outros
libros non ilustrados e obras
realizadas adrede para a
ocasión por Pérez Villalta,
Berta Cáccamo ou Baruf
Salinas, ademais de Vilariño, Leopoldo Nóvoa, Antón
Lamazares, Antonio Saura,
Cristina Iglesias, C. García
Rodero, J. Mª Sicilia, Bernardí Roig, Broto, Frederic
Amat, Ana Teresa Ortega,
Pérez Carrió, Gopya e Lisa
Rehsteiner.

terán unha extensión mínima de sesenta
páxinas e unha extensión máxima de cento vinte, tamaño DIN A4, de mil oitocentas matrices cada páxina, aproximadamente. Presentaranse cinco copias antes
do venres 15 de agosto de 2003, remitíndoas ao seguinte enderezo: XI Premio
Manuel Lueiro Rey, Concello de Ogrobe,
praza do Corgo s/n, 36980 Ogrobe (Pontevedra). Cos orixinais, que irán precedidos polo título e lema escollidos polo autor, achegaranse, en sobre pecho no que
figuren por fora os citados títulos e lema,
o nome completo, enderezo e teléfono do
autor, así como o título do libro; figurará
tamén no exterior o nome do certame.
Sotelo Blanco Edicións reservase o dereito de publicación.

BLANCO AMOR DE NOVELA LONGA
O Concello de Ogrobe corre, este ano,
coa organización da XXII edición do
certame copatrocinado por case medio
cento de concellos. O premio está dotado
de 12.020 euros e poderán participar nel
todos os autores, de calquera nacionalidade, que presenten unha ou varias obras
escritas en lingua galega na norma vixente. As novelas terán unha extensión
mínima de 150 folios, mecanografados
por unha cara e a dous espacios, que debe enviarse, por correo, sen remite e baixo lema, á Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey, Monte da Vila 11, 36980, Ogrobe (Pontevedra). En sobre adxunto, pecho e baixo o mesmo lema, indicarase o
nome e enderezo do autor/a. De cada
obra remitiranse 5 copias. As obras presentadas deberán ser inéditas. O prazo de
admisión dos orixinais rematará o 30 de
setembro de 2003. O ditame darase a coñecer no mes de novembro ou decembro. Máis información no telf. 986 732
341; cultura@turismogrove.com.♦

A BELLE OTERO,
UN SOÑO DE ESTRELA

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

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

Festivais de Verán
turas; Obradoiros Solidarios;
Teatro; Obradoiros de Danza;
Deportes Alternativos; Actividades e Obradoiros Infantís;
Curso da U. de Santiago: Visión
actualizada dos xardíns e xardineira; Xornada de Normalización Lingüística; Homenaxe
a A. Bóveda; Fogóns do Mundo; Feiras do Viño e Mel; Concerto Folc... Máis información
en www.culturaquente.com.♦

FESTIVAL
DO MUNDO CELTA

CULTURA QUENTE
En CALDAS DE REIS, espacio
alternativo a prol das novas formas de expresión democrática e
de resposta social. Zona de
campismo e concertos de balde.
O venres 11 estarán Tonino
Carotone, Maestro Pocero,
Mastretta, Jet Lag, Le Punk e
Ectoplasma. E o sábado 12,
Sepultura, Freak XXI, Breed
77, N.D. No e Liquid Sun.
Ademais, ata o 20 de xullo, poderemos asistir a Kaldarte; exposición Navegando entre cul-

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 invitados, 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.♦

FOLIADA 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 actuacións: 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♦

VILAR DE MOUROS
O festival de música da localidade portuguesa é unha alternativa moi asequíbel para asistir a
concertos de calidade internacional pola súa proximidade á
fronteira do río Miño. Cele-

brarase 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. 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.♦

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.♦

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.♦

FESTIGAL 03
O noso país, a nosa festa é o título baixo o que se presenta este ano, o xoves 24 e venres 25
deste mes no Campus Sur compostelán. Segunda edición deste
espacio lúdico-cultural do nacionalismo galego, novo referente no circuíto de festivais
de verán, que oferta unha alternativa para todos os públicos.
Dous días de actividades durante os que gozar da riqueza ampla e variada das músicas do
mundo; para admirar a creatividade da sociedade galega. Cita
imprescindíbel no Día da Patria, cun programa alternativo
para quen busca diversión e cultura nas festas da capital de Ga-

liza. O xoves 24 (22 h.) Psicofónica de Conxo (Galiza), Ialma (Bélxica/Galiza), Zuco 103
(Holanda/Brasil), Os Ghamberros (Galiza), Dj Feel (Galiza).
O venres 25 (ás 20 h.) Treixadura (Galiza), Gaiteiros de
Lisboa (Portugal), Lenine
(Brasil), Leilía (Galiza). Exposicións: Democracia e País / 15
anos de Galiza Nova/ Nunca
Máis. Debates: Prestige / Drogas / Imperialismo / Estado do
Benestar. Mostras de editoriais e
librerías. Sala NASA. Documentais, animación, curtametraxes. Exposición e venda de produtos galegos. Xogos, efectos
especiais, teatro... Feira de mostras das asociacións. Contacontos, humor… Maís información
en www.festigal.com.♦

FESTA DA FRAGA
DAS PONTES
O festival celébrase o 24 de
xullo e participan as bandas
Muxarega; Oyster Band,
grupo británico que presentará o seu novo traballo Rise
above, no que combinan pezas tradicionais e ritmos rockeiros; e A Quadrilha, unha
banda cun moi bo directo.♦

■ MÚSICA

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

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.

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

MARISCOS DE GALICIA
■ TEATRO

ARREPENTIMIENTOS
DE PADRÓN
O venres 11 e sábado 12 ás
23 h. van actuar na Nasa.

Valdoviño
■ EXPOSICIÓNS

ALICIA TOBOSO ÍÑIGO
E Mª Carmen Sendón López expoñen os seus óleos
na Casa da Cultura ata o
martes 15.

A Rede

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).

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

Anuncios de balde
■ Eco-poetas abren a caixa de correos
do verán a eco-poesías en contra dos
incendios forestais. Pódese enviar
unha poesía ao aptdo. 35 de Chantada
ou ao correo electrónico carballoconbotas@hotmail.com. A eco-poesía é maquetada e distribuída polas rúas, pegada nas paredes para facer un chamado
de atención a favor do noso bosque,
asinadas todas como Eco-poetas.

cra? 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.

■ ¿Tes 60 anos cumpridos? ¿Gostas
de falar galego? Unha vez ao mes
xuntámonos. Chamádeme, donas e
cabaleiros 986 378 608.

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

■ 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.
■ ¿Queres perderte na Ribeira Sa-

■ Compraría números da revista
Nós. Telf. 660 346 900, Antonio.

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

www.adorna.com
Todos os datos sobre o VI Encontro de
Embarcación Tradicionais de Galiza que
se celebrou do tres ao seis de xullo na Illa
de Arousa. A páxina proporciona información sobre a historia, a inscrición, as
entidades participantes, as xornadas, as
actividades realizadas e as delegacións
asistentes aos Encontros.♦

Baixo o título Toscana fauve
mostra a súa obra na Casa
da Cultura Galega (pz. da
Princesa), ata o 27 de xullo.
Eter terra é o título da súa
exposición que se encontra
na Casa das Artes

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

A BATALLA DE VIGO,

IRIA FDEZ GIL

PRÓLOGO
DUNHA GUERRA

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

A posición da arte nas fronteiras do deseño é o subtítulo desta mostra colectiva
na que participan máis de
dúas ducias de artistas, e
que vai estar no MARCO a
partir do venres 11 ás 20 h.,
na que haberá unha sesión
DJ con Xoan Anleo e Carles Congost.

ABSTRACCIÓNS

MENCA ESTÉVEZ

Discurso histórico que sitúa
a Batalla de Rande no contexto dos primeiros anos da

■ 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.

poderiamos dicir que terapéutico. De balde.

MASCATO

Vilagarcía
ilagarcía

RODRIGO LEÃO

THE MISTAKENS

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

NOA
COLECCIÓN CAIXANOVA
O CS Caixanova expón os
fondos da súa 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.

VERBUM.
CASA DAS PALABRAS
Neste museo adicado á comunicación humana, ademais dos módulos que reflectirán de xeito permanente distintos aspectos deste
tema, pode verse unha exposición temporal sobre a 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).

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.

A cantante israelita estará
no C.C. Caixanova o domingo 13 ás 22:30. A súa
música está influída polos
cantautores dos anos 60 como Paul Simon ou Leonard
Cohen, combinando coas
súas raíces yemeníes e a

■ MÚSICA

Dan un concerto o venres
11 na vila.

Xinzo
de Limia
■ EXPOSICIÓNS

O ENTROIDO
EN GALICIA

Indisciplinados
chámase a
exposición
de máis de
dúas duceas
de artistas e
que
podemos
visitar no
MARCO de
VIGO.

Esta é a mostra de Alfredo
Constenla que estará no
Museo do Entroido ata o 31
de agosto.

Barcelona
Barcelona
■ EXPOSICIÓNS

ART I COMPROMÍS
SOCIAL DE LA
CULTURA GALLEGA

■ MÚSICA

GORAN BREGOVIC
Autor da banda sonora de
Underground e de Gato negro, gato branco, estará no
Auditorio de Castrelos,
acompañado por varios grupos dos Balcáns, o domingo
13 ás 23 h. para presentar o
seu útlimo traballo Tales
and song fron weddings &
funerals. Entrada única sen
asento, 10 euros.

A galería Sargadelos (Provença 274-76) acolle a
mostra sobre Manuel Torres (1901-1955), Laxeiro
(1908-1996) 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.♦

TONY D`ARCO
Trío acústico formado por
Antonio López Castillo,
contrabaixo; Bernardo Martínez, percusión; e Tony
D`Arco, guitarra clásica,
que estarán este xoves 10 ás
23 h. no clube Oh¡ Vigo
(García Barbón 22) con entrada de balde. Neste mesmo lugar pero o sábado ás
24 h. estarán Galenia Rock,
formado por profesionais da
mediciña que tocan pop español dos 80-90, neste caso,

guitarra de Gil Dor, que a
acompaña, con antecedentes no jazz, na música
clásica e no rock.

Trátase dun coro multirracial de Namibia, que vai dar
un concerto o martes 15 ás
20:30 no C.C. Caixanova.
O venres 18 ás 22:30 vai actuar no C.C. Caixanova presentando o seu último traballo, coa súa banda, Pasión.

AGRUPÉMONOS
TODOS...

TANGO

INDISCIPLINADOS

■ 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.

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

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

PIETRO CHIAROMONTE

■ EXPOSICIÓNS

■ Alúgase apartamento ou cuartos
económicos en casa de campo (Lira-Carnota) en verán, pontes... Telf.
649 217 094 ou yulcorp@hotmail.com

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

MÁQUINAS DE INVOCAR

Mostra colectiva de Armando Guerra, Santiago
Montes e Mingos Teixeira
que poderemos ollar a partir do venres 11 e ata o 1 de
agosto na galería Chroma
G (Florida 34).

Vigo

■ 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.

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

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.

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.

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

■ 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.

BIENAL
INTERNACIONAL
DE GRAVADO

ENCONTRO EMBARCACIÓNS
TRADICIONAIS

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

A cantante
israelita
Noa estará
o domingo
13 no CC
Caixanova
de VIGO.

En Rota
CONXUNTO ARQUEOLÓXICONATURAL DE SANTOMÉ
Apoiados pola Fundación Barrié,
queren poñer de relevo o valor socio cultural deste conxunto ourensán, para o que, durante o mes de
xullo, ofrecen visitas guiadas ás

escavacións, que permitan coñecer o seu proceso, e ver como traballan os arqueólogos no castro.
Para máis información e reservas
é preciso contactar co Museo Arqueolóxico de Ourense no telf.
988 223 884.♦

da época. Os que eran nenos
daquela non pedían liberdade de expresión e asociación, nin pluralismo político. No verán só sabían que
había unha prohibición categórica: a de bañarse despois

de comer polo medo a un
corte de dixestión. Gusta ver
este tempo de liberdades,
cos cativos batuxando na auga despois de zampar un bocadillo de chourizo con tortilla ou de fígado encebolado.♦

8 400021 303104

Ano XXVI.
IV Xeira.

E

ntre a dureza desa pila
de libros que están a publicarse sobre o franquismo e a brandura da serie
televisiva Cuéntame, é o
momento de lembrar outras
represións infanto-xuvenís
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María González Rodríguez, centenaria
‘O meu segredo está en beber un vasiño de tinto todos os días’
RUBÉN VALVERDE
O 25 de xullo é Día da Patria Galega e o aniversario da señora
María. Non é unha celebración máis: a señora María é a máis
veterana da parroquia de San Miguel de Oia en Vigo. María
González Rodríguez cumpre 101 anos. Nada en Moncelos, A Caniza, a súa idade ten vivido unha Guerra civil, estivo tres décadas emigrada en Montevideo e agora vive cos fillos. Nesta entrevista cóntanos o segredo para vivir tantos anos cunha saúde de ferro.
¿Sabe que naceu o día da Patria Galega?
Sei, é o día de Santiago
Apóstolo. Son casualidades. Tamén nacín o mesmo día no que
casaron meus pais. Pero en distinto ano, eh!
¿Cal é o seu secreto para
durar tanto?
Traballar moito no campo e
comer pouquiño.
¿É de pouca comida?
Son. Antes aínda xantaba algo de carne e peixe, pero agora
non me gustan moito. Cunha
sardiña ou media faneca xa vou
servida. O que me gustan son as
papas de leite e as sopas de viño. Ademais dun vasiño de tinto con cada comida. É algo que
levo facendo toda a vida. Senón, non me baixa.
Non me diga que fuma...
Iso si que non.
Véselle unha saúde de ferro.
Só estiven enferma dúas veces. Cando tiña dez anos entroume un tifo que estiven a piques de
marchar para o outro lado. Xa só
me quedaba poñer o vestido. Pero
logo gracias a un doutor que bebía máis ca min, curei. A outra
vez foi estando xa eu en Montevideo. Pasei doce días ingresada, no
cuarto número 12 da pranta 12.
¿Cal é mellor, a vida de
agora ou a de antes?
Antes pasábase fame. Sobre
todo cando a Guerra. Lembro que
viñeron os militares ás nosas casas e tivemos que soterrar a escopeta de caza do meu irmá e entre-

gar a do meu pai. Logo quitáronos
o millo e o gando. Foi unha miseria. Hai uns anos sachando unha
leira apareceron os cartuchos.
¿Lembra o motivo polo que
comezou a guerra?
A verdade que non (tápase a
cara). Nunca o entendín. Lembro
que antes de comezar vivíamos
ben. Tiñamos moitas colleitas e
cartos para ir mercar peixe ao
mercado da Caniza.
¿O seu marido tivo que ir á
fronte?
O meu home xa marchara para Montevideo e nunca máis volvín saber nada del ata despois de
morrer. Antes facíano case todos
os homes. El logo casou alí de
novo. Se aínda fose cunha beleza, pero a pobre da rapariga estaba paralítica. Aínda lle regalamos
un apartamento logo de morrer
Manuel, que así se chamaba. Eu
tamén botei en Montevideo 33
anos pero nunca o vin. Traballaba vendendo froitas e logo roupa
no mercado. Volvín á Galicia no
ano 1990, para vivir coa filla.
¿E vostede non volveu coñecer ningún home?
(Tapa a cara e sorrí) Ai, non.
Eu estaba casada. Vivía cos
meus pais e co meu irmán e non
me faltaba de nada.
¿Viñera a Vigo antes de vivir coa filla?
Só unha vez. Vin tomar os baños a unha praia que estaba entre
o Berbés e Bouzas –os antigos
baños da praia de San Francisco–. Lembro que as mulleres po-

PACO VILABARROS

ñiámonos a un lado e os homes a
outro. As mulleres bañábanse
con saia e cunha saba pola cabeza. Os homes levaban biquini.
¿Agora vai a praia?
Xa hai uns anos que non vou.
Para distraerme na casa paso o día
lendo ou peiteándome. Quixera
saír traballar no campo pero a filla
non me deixa. Aínda que cando
non me ve arrinco unhas herbas.
¿Qué lle gusta ler?
Comprei unha biblia en

Montevideo e niso estou todo o
día. Tamén me presta ler o xornal porque como ten letras grandes non preciso poñer lentes.
¿Qué lle parece o que contan de como vai o mundo?
Hai moitas guerras. A min
esas noticias non me gusta lelas.
Non entendo como a xente anda
todo o día a pelexar. Total para
dous días que estamos no mundo... Aínda que eu levo aquí algún máis (sorrí).♦

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

ntre a rutina e a
confusión, non pode ser máis frustrante o repaso á actualidade política agotadoramente repetitiva e desesperadamente presentida,
desde as mezquindades
das políticas domésticas,
con partidos ao borde do
colapso pola mediocridade endogámica na que
van caíndo, ate a inestabilidade internacional
crónica, especialmente
arredor do Oriente
Meio, unha zona estratéxica que ten o petróleo
como centro de gravidade e na que se están a
improvisar respostas e
intervencións que se
anuncian como decisivas pero que, de momento, non fan máis que
tensar ao límite as difíceis relacións entre as
partes. Nin as guerras (e
posguerras) de ocupación en Afganistán e
Irak, nin a devaluada e
tardía Folla de Ruta en
Palestina, por non falar
da política rusa de avestruz en Chechenia ou
das obsesións antikurdas
de Turquía, representan
vías de entendemento.
Todo o contrario: parecen máis ben tobogáns
cara ao abismo.
Pasados os tempos
eufóricos nos que un
pensaba que a historia
camiñaba sempre cara
adiante, con retrocesos
só esporádicos, un ten
agora a impresión de que
a historia se estancou, se
enredou una súa propia
impotencia, e non parece
haber maneira de atopar
ainda que sexa un sendeiro que nos leve á saída do progreso liberador
da humanidade (¡qué antigo me sinto empregando estas palabras, tan
alonxadas da prosaica
batalla de supervivencia
na que estamos a frotar
nestes tempos!).
Quizáis non sexan
máis que cuestión de
perspectiva. Na Idade
Meia, os europeus tardaron varios séculos en
abrirse camiño na escuridade na que os sumiu a
afundimento do Imperio
Romano. Pensábamos
que a voráxine tecnolóxica actual podía acelerar os procesos, pero, se
hai que seguir respetando os ritmos históricos,
temos rutina e confusión
para rato, porque este
Imperio de hoxe nin siquera comezou a afundirse, e apenas comezamos a ter os primeiros
indicios da nova invasión dos bárbaros.♦

