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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.

Manuel González, Xosé Ramón
Barreiro e Salvador García
Bodaño, anunciando o acordo
da Academia.

A NORMA SOBRE A ESCRITA DO GALEGO
goza, desde o último pleno da Academia, dun consenso máis amplo, feito polo que sen dúbida hai
que felicitarse. Non é a hora de lamentar os máis de
vinte anos perdidos en chegar a este acordo, pero si
é se cadra o intre de interrogar todos os sectores
pola súa disponibilidade e vontade á hora de facer
que a nosa lingua avance, sobre todo entre as novas
xeracións. En primeiro lugar habería que esixir que
este consenso se faga visíbel na práctica. No
momento de redactar estas liñas nin o Goberno
autónomo, nin ningunha das súas consellerías emitira aínda comunicado algún sobre o acordado.
Urxe saber cal vai ser a súa implicación ao respecto. Tamén habería que demandar unha maior clarificación, sobre todo nas forzas estatais, tocante ao
que realmente pretenden para o galego. Nos anos
que levabamos de autonomía hai moitos elementos
da súa práctica que parecerían indicar que o seu
propósito de fondo é que esta lingua con máis de
mil anos de historia desapareza de morte “natural”,
sen conflitos visíbeis, aínda que deixando tras de si
un trauma de desculturación, mimetismo e complexo de inferioridade causado por aquilo que non

fumos capaces de salvar. E iso, poñendo a un lado
as cargas da cabalería xacobina, dirixidas polos
Raxoi, Vázquez ou Mariño, que, de cando en vez,
deixan entrever as súas ínfulas pouco democráticas
e de alicerzado ben próximo ao autoodio, cando
non -cabería mesmo dicir- ao racismo. Pero tamén
nas filas dos que ata agora defenderon con máis
claridade a lingua, cómpre, e con urxencia, unha
clarificación. O horizonte monolingüe dos programas do nacionalismo non se ensarilla nin de lonxe
coa práctica e coa pasividade exhibida, ás veces, a
respecto da normalización, por parte dalgúns dos
seus alcaldes. Sería beneficioso para todos ter á
vista un camiño viábel, explícito, gradual, realista,
que non exclúa, senón que comprenda as outras
linguas -nomeadamente o castelán- e sedutor para
todos os que simpatizan coa lingua propia, aínda
que non a falen, nin escriban, un camiño que mostre a utilidade do noso idioma, un camiño que permita consensos fundamentais, tamén neste aspecto
e que non fique ancorado nuns principios xerais, a
cada máis afastados, en parte, da realidade. O
camiño da Liga Gaélica Irlandesa non debe ser o
noso. Estamos aínda a tempo de conseguilo.♦
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A Academia decide os cambios logo de catro anos de conversas

A normativa de consenso xa é oficial
CARME VIDAL - XAN CARBALLA

Quen escriba Galiza, libraría, cuxo ou ouvir
estará a empregar a
normativa oficial. O
pasado sábado día 12 a
Academia daba o visto
bo ao acordo normativo
e puña fin a un proceso
que se iniciaba en novembro de 1999, cando
a AS-PG convocaba
aos representantes das
tres Universidades e
máis o Instituto da Lingua Galega para chegar
a un consenso que reducise o conflito ortográfico. Os cambios
son oficiais desde o
propio sábado 12 xa que
a Academia ten autoridade na materia. A Xunta, nun próximo consello, aprobabará as medidas para facela efectiva.
ANDRÉS PANARO

Só oito académicos votaron en contra do acordo.

Por unha maioría aceptaron os
académicos facer efectivo o
acordo normativo que chegaba
en forma de texto á institución
presidida por Xosé Ramón Barreiro. A nova normativa chegaba co aval dunha comisión saída
da propia Academia e composta
por catro membros numerarios
–Manuel González, Salvador
García Bodaño, Andrés Torres
Queiruga e Xesús Ferro Ruibal–
máis tres representantes das Universidades e un do ILG –Manuel
Ferreiro, Gonzalo Navaza, Ernesto González e Antón Santamarina- que traballaron sobre a
proposta rexeitada en novembro
do 2001, na que apenas se introduciron cambios.
O presidente da Academia,
Xosé Ramón Barreiro mostrouse
“personalmente satisfeito” polo
acordo acadado que, segundo dixo, esperaba que significase “a
pax lingüística”. Na comparecencia pública que sucedeu á

reunión do plenario, Barreiro insistiu en transmitir unha mensaxe de tranquilidade á sociedade
con respecto ao alcance dos
cambios e tamén en defender o
rigor científico co que se tomara
a reforma. “A normativa é a mesma e só se alteran algunhas cuestións con cambios que veñen
avalados por un estudio previo”
dixo.
A Dirección Xeral de Política
Lingüística dá por boa a resolución da Academia e non ten voto
no proceso xa que, segundo indican, é a RAG quen ten a autoridade na materia. Sen embargo, o
secretario da Academia, Manuel
González considera que é pertinente que o Diario Oficial de
Galicia recolla o acordo, “advertindo da obrigatoriedade do uso
e da necesaria utilización no ensino e noutros ámbitos”. A Academia xa remitiu con este fin o
texto á presidencia da Xunta e á
Dirección Xeral de Política Lin-
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súa “satisfacción” polo que entende como un “acordo fundamental xa que supón a visibilidade para o idioma, acomodado ao
volume escrito e oral real, á tradición e á literatura contemporánea”. “Estas melloras teñen que
valer para que se use máis galego e en máis lugares, é dicir, para un aumento cuantitativo e
cualitativo pero para iso é preciso que o cambio se poña en práctica coa participación das institucións e coa Xunta á cabeza” afirma, en canto confirma “a mellor
vontade e implicación do movimento nacionalista”. Tamén o
Consello da Cultura instou á
Xunta a que execute todas as
medidas pertinentes para que o
acordo se leve á práctica. Neste
sentido, un portavoz da Xunta
asegurou a A Nosa Terra que o
consello da Xunta tratará o tema
nunha próxima reunión e aprobará as medidas pertinentes para
facer efectivos os cambios.♦
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Do grupo dos trece
á comisión dos oito
A proposta de abrir un debate para chegar ao acordo normativo
partiu da AS-PG que en decembro de 1999 convocou aos departamentos das tres Universiades
mais ao Instituto da Lingua Galega a participar nun proceso que
se prolongaría durante case dous
anos. Tres representantes por cada Universidade, tres do ILG e o
daquela presidente da AS-PG,
Alberte Ansede, que actuaba como moderador, reuníronse ata a
elaboración do documento definitivo que a Academia rexeitou
nunha apretada votación celebrada en novembro do 2001. Previamente, as partes marcaran os términos nos que se ía establecer o
debate que, por exemplo, partiría
do propio texto das normas de
1982. O obxectivo era chegar a
un punto de entendimento entre
os que defendían a norma oficial
e os que mantiñan a coñecida como normativa de mínimos que
nas reunións terían os seus valedores nos representantes da Universidade da Coruña.
O clima auguraba unha positiva resolución, habida conta
ademais o apoio mostrado por
diversas entidades e colectivos
pero, diante da sorpresa de boa
parte dos que participaron no
proceso, a Academia votou en
contra na última reunión presidi-

da por Francisco Fernández del
Riego antes de deixar o máximo
cargo da institución. Coa entrada
de Xosé Ramon Barreiro como
novo presidente, apoiado ademais polas múltiples peticións
públicas recibidas, ábrese a posibilidade de retomar o tema para
o que a Academia propón a creación dunha comisión composta
de forma paritaria por membros
numerarios e por representante
do grupo dos trece que elaboraran o texto do 2001. Respondía
esta nova proposta á reclamación
feita por algúns dos académicos
que demandaban un maior protagonismo da institución na elaboración dos cambios normativos.
Desta volta, é precisamente o documento que a Academia botara
abaixo o que se toma como referente para o novo debate. Celébranse arredor de seis reunións
ata a elaboración do texto definitivo que agora saiu aprobado.
Segundo varios dos lingüístas
consultados, os cambios entre un
e outro documento son mínimos
e o acordo mantén practicamente
na súa globalidade as reformas
definidas na primeira normativa
que chega hai case dous anos á
Academia. O sábado chegaba a
unha sesión plenaria na que se
produciu un “debate intenso” segundo Barreiro que se saldou

Editores e escritores inician
o proceso de adaptación
cunha “ampla maioría”. De todos xeitos, e malia que a comisión que aprobou unanimemente
o acordo saiu da propia Academia, varios foron os membros
que se manifestaron en contra
nunha reunión que rematou con
seis votos en contra e varias abstencións.
“A satisfacción é enorme e
demostra que fumos capaces de
romper as barreiras que existían.
A nivel social acabamos de remover un obstáculo para a normalización que, sen ser o máis
importante, si é certo que se tiña
aproveitado como argumento para dificultar o avance no uso social do galego” sinala Alberto
Ansede, promotor do inicio dos
debates en 1999, cando era presidente da AS-PG. “A sociedade
demandaba o acordo e non se vai
dar ningun tipo de atranco na súa
aplicación. Elimínase o conflito
na utilización do idioma, tanto
no ensino como nas instancias
oficiais” indica Ansede ao tempo
que opina que “o apoio vai ser
masivo por parte de organizacións políticas, sindicais e entidades sociais e culturais que
apoian o uso do galego nunha
sorte de aglutinante do que ata
agora careciamos porque eran
moitos os que discrepaban coa
normativa oficial”.♦

“Para todos os editores é
unha alegría que se teña
chegado a esta concordia”. Así recibía a noticia
do acordo normativo a
presidenta da Asociación
Galega de Editores, Fabiola Sotelo, representantes dun dos sectores que
máis directamente se verán afectados na aplicación dos cambios producidos. “Constitúe unha
normalización da situación e non vai presentar
maiores atrancos para o
sector xa que simplemente se trata de ir adaptando
os libros que se vaian editando aos novos cambios” Fabiola Sotelo, presidente da Asociación Galega
de Editoras.
explica Sotelo.
Elimínase do mundo
editorial deste xeito a discriminación de axudas públicas que deixaban fora do apoio aos libros que non se adaptaban ás normas
oficiais. “Algunhas editorias e autores estaban publicando en mínimos libros que quedaban fora das subvencións institucionais e
coa aplicación dos cambios supérase tamén ese problema” sinala.
“Tiñamos moitas ganas de que isto sucedera e xa o manifestamos
así hai dous anos, cando a Academia se posicionou por vez primeira. Os editores non só non viamos dificuldades para o sector
pola chegada do acordo normativo senón que le dabamos a nosa
benvida precisamente pola distorsión que había no sector debido
ao conflicto lingüístico que existía” afirma Fabiola Sotelo.
Por parte dos escritores tamén o acordo se recibe con optimismo.
“Trátase dun paso importante para o futuro da lingua que vai ser aceptado pola inmensa maioría dos escritores” opina Euloxio Ruibal, presidente da Asociación de Escritores en Lingua Galega. “Ambas posturas tiveron que ceder para chegar a un acordo e os escritores estamos dispostos a adaptarnos e, dalgunha maneira, contribuir a oficializar os cambios” defende Ruibal para quen os autores “foron sempre
conscientes da necesidade dunha normativa común que eliminase os
conflictos e fixese desaparecer a discriminación sobre certas obras
que non estaban escritas en normativa oficial”.♦

A Mesa celebra o consenso e
abandona a norma de mínimos

Méndez Ferrín, Fernández-Albalat e Xesús Alonso Montero, asistiron á histórica sesión.

ANDRÉS PANARO

A AS-PG asegura o cumprimento
A AS-PG liderou o proceso desde os seus inicios e mostrou deste xeito a vontade de chegar a un
acordo que rematase co conflito
normativo. O seu presidente,
Xoán Costa, mostra agora a satisfacción de ver cumpridos os
obxectivos, en especial porque,
ao seu ver, “ponse fin ás loitas
normativas e poderase dedicar
todos os esforzos á normalización lingüística. Ademais, este
feito histórico demostra que é
posíbel chegar a acordos noutros

ámbitos como pode ser a propia
elaboración dos planos de normalización”. Segundo Costa, o
acordo “vai ser asumido maioritariamente” pero iso non significa “que sexa de forma total xa
que a propia discrepancia mostrada por algúns académicos non
garante que non vaian quedar fora da súa aplicación e non acepten os cambios ao igual que pode haber discrepantes na outra
parte”. Sen embargo, a AS-PG
mantivo desde o primeiro mo-

mento conversas cos sectores e
entidades que mantiñan a normativa de mínimos dos que recadaron “un acordo tácito e explícito da súa aceptación”. Esperan agora que a Xunta aposte por
divulgar os termos do acordo e
pasen a empregar a nova normativa en todas as publicacións e
documentos oficiais. A AS-PG
indica que a partir de agora todas
as publicacións propias serán
impresas xa na nova normativa
da concordia.♦

A súa “posición histórica a
favor do diálogo e o consenso” sérvelle agora á
Mesa pola Normalización
Lingüística para explicar a
maneira na que recibiron a
noticia do acordo aprobado polos académicos o pasado día 12 de xullo. A dirección da entidade presidida por Carlos Callón decidiu adiar a valoración do
texto normativo “ata a
aprobación oficial por parte da Xunta e, polo tanto, o
remate do proceso” pero
anunciou que cando “iso
se formalice, a Mesa asumirá de inmediato os camCarlos Callón, presidente da Mesa.
bios”.
Para Carlos Callón “o
debate intelectual está aberto pero acadouse un acordo social histórico
que vai ser importante para o proceso de normalización lingüística”.♦

O Consello diríxese á Xunta
O Consello da Cultura Galega emitiu a súa valoración positiva con
respecto ao acordo normativo en canto “ampliará a base de apoio a
sectores significativos do mundo culturla e social galego” e significa “un paso necesario e oportuno cara á superación das disensións
normativas e a aceptación xeral das normas oficiais”. Insta á RAG
a que difunda os termos do acordo e desexa que “as modificacións
introducidas sexan asumidas canto antes polos usuarios do idioma
galego”. Diríxese asimesmo á Xunta para que “adopte as previsións
necesarias para institucionalizar e facilitar o coñecemento público e
a aplicación práctica da normativa aprobada, moi especialmente en
sectores como as administracións e publicacións oficiais, o ensino,
os medios de comunicación e o mundo editorial”.♦
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Bernardo Penabade,
presidente da AGAL
“É un paso positivo para
lograr un gran pacto social
polo galego”
¿Que opina a AGAL sobre o
acordo da Real Academia para
modificar a normativa?
É unha medida positiva, aínda que nós vémolo desde fóra,
desde os medios de comunicación, porque non fumos convidados a participar do proceso. Consideramos que foi un erro non
ser máis ambiciosos e o acordo
podía ser máis xeral, pero entendemos que fosen prudentes e como paso prudente parécenos positivo, porque se simplifican opcións e pásase de tres normas a
dúas e aproxímanse as que están
nos extremos. Tamén hai que
saudar que exista un diálogo interno dos sectores comprometidos co idioma e que sexa un diálogo sen interferencia desde fóra.
Nós pensamos que é o primeiro
paso en firme para conseguir un
pacto social pola lingua. O que
queremos é que se apliquen os
planos de normalización lingüística –como o que se fixo na anterior lexislatura en Compostela.
Temos que ter unha unidade global respeito ao Plan Xeral da
Xunta e despois de máis de vinte
anos de lei de normlización lingüística hai que actualizala. Esperamos que o acordo acada sexa un revulsivo para conseguit
eses obxecivos, máis alá da propia norma, do propio código.
¿O reintegracionismo mantén unha alternativa común?
É un movemento heteroxé-

neo e nós respeitamos esa diversidade. AGAL non representa todo o reintegracionismo, pero é o
organismo que ten unha comisión lingüístico-técnica mais
preparada. Están Isaac Alonso
Estravís, autor dun dos mellores
dicionarios en galego; José Luis
Rodríguez que foi secretario da
comisión que elaborou as normas do 1979, as anteriores ás do
82 e ás que agora nos aproximamos ou o profesor Carlos Garrido ata completar 15 membros.
Como AGAL temos publicada
un Estudo Crítico que fai unha
análise crítica dos normas de
1982 que agora veñen de ser modificadas.♦

Proposta Galiza reúnese co presidente da Academia
O luns día 14 de xullo, primeiro día laborábel despois de que o plenario da RAG aprobase o acordo normativo, Elvira Souto e Elías Torres en representación da Proposta Galiza reuníronse con Xosé Ramón Barreiro para solicitar “claridade” na denominación do topónimo. O acordo acepta o termo Galicia e recoñece tamén o valor patrimonial de Galiza que, segundo Elías Torres, “debe ser o único que se
oficialice como nome do país”.
“Somos respectuosos co proceso e esperabamos o resultado que
para nós é satisfactorio porque se recoñece Galiza como nome galego pero pacato porque queda en medias tintas ao aceptar as dúas formas” afirma Torres. “A proposta é ambigua e confusa, non ten sentido esta situación cando existe unha palabra patrimonial. Esta situación pode levar ao paradoxo de que se utilice Galiza en todos os ámbitos menos no oficial, e dicir, que apareza en obras e xornais pero
que a Xunta sexa de Galicia” apunta.♦

Política
Lingüística
aplaude o
acordo e afirma
que non hai
dificultades para
o cambio
Por parte da Xunta, o acordo
foi recibido como un paso cara a normalización e coa vontade de eliminar calquer tipo
de alarma arredor da dificultade social de adaptación aos
cambios. O Director Xeral de
Política Lingüística, Xesús
Pablo González Moreiras indicaba que para o seu departamento “o problema normativo
preocupa en canto incide na
normalización e está claro que
un maior acordo será moito
máis positivo”.
Desde Política Lingüística
recoñecen a “absoluta autoridade” da Academia no tema
normativo e en función desta
posición explican a súa non
participación no proceso. Unha vez aprobado o novo texto
normativo por parte do plenario da entidade presidida por
Xosé Ramón Barreiro, González Moreiras opta por
“transmitir a mensaxe de que
os cambios son mínimos e
non van ser problemáticos”.
Felicítase, entre outras cousas, de que “se continuase respectando a aproximación á
lingua falada que é a viva e a
que é necesario valorar, entre
outras cousas, para que a xente esté orgullosa do que fala e
os falantes non desconfien da
calidade do seu idioma”.♦
Carta de oficialidade
Para o responsábel de normalización da Xunta, as reformas aprobadas o pasado sábado entran dentro da “normalidade” das funcións da
Academia de “ir adaptando a
lingua aos cambios” e por iso
dalle xa carta de “oficialidade” ao acordo normativo para
o que se remite ao que contempla a propia Lei de Normalización Lingüística. Quere, entre outras cousas, facer
fincapé en que a anterior normativa sigue vixente dado
que os cambios son “mínimos e non van ocasionar
maiores transtornos”.
“Recoñezo a boa vontade
dos participantes para chegar
a un consenso que valoro como positivo xa que consigue
unha maior aceptación social
da lingua e se eliminan certos
atrancos que existían, por
exemplo, no ensino” apunta
González Moreiras e comprométese a que desde as propias
instancias da Xunta se adapten os documentos aos novos
cambios “desde o primeiro
momento”. Laméntase, sen
embargo, de que “certos sectores se apuraran a afirmar
que estaban satisfeitos co
acordo pero que non o ían
cumprir. A partir de agora xa
non hai xustificación para o
conflito normativo”.♦

Manuel Ferreiro

Antón Santamarina

“Cedemos todos e
gañou a lingua”

“Supón o fin do
cisma ortográfico”

Participou nas reunións desde o
comezo do proceso, primeiro
formando parte do grupo dos
trece convocados pola AS-PG e
logo constituíndo a comisión
dos oito creada por decisión da
Academia. Manuel Ferreiro é
profesor da Universidade da Coruña e pertence ao grupo de lingüístas que defenderon a normativa de mínimos e, polo tanto,
representaron a “disidencia” á
normativa oficial nestes tres
anos de diálogo. Conseguido o
acordo, para Manuel Ferreiro os
gañadores son “a lingua e, polo
tanto, o país”.
En canto ao propio contido
do acordo, a reforma, para o
profesor da Universidade da
Coruña, “consagra o que eran
usos habituais na lingua oral e
escrita, efectúa unha modernizacion na norma e recolle aspiracións de sectores preocupados
pola lingua que tiñan fondas reticencias coa normativa oficial”.
Representante nas negociacións
do sector que estaba do lado da
normativa de mínimos, Ferreiro
considera que “se eliminan as
disidencias lingüísticas, excepto
un grupo pouco amplo que parte dunha filosofía diferente”.
Como exemplo pon o aplauso
xeral de sectores implicados como editores, escritores ou sociedades pedagóxicas e en defensa
da lingua que se apuraron a
apoiar o acordo.
Despois de tres anos de reunión, Ferreiro afirma que se tratou dun “diálogo no que todo o
mundo cedeu, foi un proceso
modélico de aproximación do
que saen como vencedores a lingua e o país”. Lamenta que a
Academia non tivese ratificado o
acordo en novembro do 2001
cando o texto elaborado polos
representantes das tres universidades máis o ILG se someteu á
votación do plenario pero considera que con este paso a entidade presidida por Xosé Ramón
Barreiro, “lexitímase socialmente e sae reforzada na súa implicación no proceso de normalización e dinamización lingüística”.
“O sábado demostrou que era
unha institución útil” apunta.
Manuel Ferreiro pulsou tamén as
distintas entidades e colectivos
que estaban a utilizar a normativa de mínimos e asegura “que a
partir de agora se vai cumprir a
norma do acordo, que vai ser utilizada e asumida e contamos coa
garantía da súa aceptación”.♦

Director do Instituto da Lingua
Galega, Antón Santamarina é un
dos protagonistas de levar a bo
termo o acordo normativo. Académico e profesor da Universidade
de Santiago, Santamarina entende
que co acordo se supera o conflito
lingüístico e considera que o ILG
“deu un paso xeneroso porque
partía da posición hexemónica”.
“Espero que se remate por fin
co cisma ortográfico e que os
que militaban na ortografía de
mínimos e incorporen á oficial”
afirma Santamarina. O director
do ILG viviu directamente non
só as múltiples reunións dos lingüístas para chegar ao texto definitivo senón que na súa condición de académico participou tamén nos dous plenarios nos que
se debatiu o acordo. “A Academia era consciente de que a falta
dunha ortografía unificada era
un problema para a lingua e por
iso tomou cartas no asunto e actuou correctamente” defende.
O ILG, segundo o seu director, aceptou participar nas negociacións desde a convocatoria inicial promovida pola AS-PG. “Solicitouse que a base para a reforma
fosen as normas ortográficas do
1982, presentáronse puntos de
discrepancia e de cada un fíxose
un rastreo minucioso de maneira
que se cedeu por parte duns e outros ata chegar a un texto consensuado”, explica ao tempo que
apunta que “as cuestións fundamentais agora aprobadas estaban
xa no acordo do 2001”. Entende a
normalidade de que unha lingua
se someta a reformas normativas
pero tamén recoñece “que as modificacións non poden ser grandes
porque xa existe unha grande cantidade de material escrito que impide facer unha revolución ortográfica”. Como exemplo cita o
documento asinado por todos os
membros da comisión promotora
despois de que a Academia votase
en contra no 2001. “O texto estaba escrito na normativa do acordo
e os cambios non eran grandes,
case non había diferencias” di.
Segundo Antón Santamarina,
o acordo ten o beneplácito do consello científico do ILG que, “como
a Academia considera que é necesario que exista unha normativa
que sexa aceptada pola inmensa
maioría da xente”. “O ILG deu un
paso xeneroso xa que partía dunha
posición hexemónica pero non era
cómoda porque convivía cos que
non estaban de acordo coa normativa oficial” afirma.♦
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Os principais cambios
O ALFABETO
O nome da letra <q> pasa a ser
que.
O nome dos dígrafos <ch>, <ll>
e <qu> pasa a denominarse respectivamente ce hache, ele dobre e que u.

ACENTUACIÓN

Henrique
Monteagudo
“O debate deixa de
ser político”
O sociolingüísta e coordinador da
sección de Lingua do Consello da
Cultura Galega, Henrique Monteagudo opina que unha das repercusións do acordo normativo vai
ser que “resitua o debate no ámbito académico e fai desaparecer
as connotacións políticas, xa que
parte do problema viña de que determinadas opcións normativas se
convertiron en símbolos de posicións políticas concretas”.
Valora especialmente Henrique Monteaudo os términos aos
que se chegou tras o diálogo por
canto se acadou “o que os especialistas chaman estabilidade flexíbel, ao que este acordo responde ben”. “Non supón unha ruptura coa norma anterior e mellora
mesmo desde a súa propia lóxica
interna; ten coherencia e satisfai
as partes participantes co cal garántese a estabilidade, trátase
dunha situación extraordinaria
que se produce precisamente pola
propia consecución do diálogo e
pola perda da desconfianza dos
grupos que interveñen”.
Partíase dunha situación, ao
dicir de Monteagudo, “no que a
norma oficial estaba moi asentada
pero é indiscutíbel que existían
sectores que non estaban de acordo, aínda que algúns deles a usasen igualmente”. No remate do
proceso, o resultado é “que non
gaña ninguén, que se eliminaron
as posicións enclaustradas que dificultaban a posibilidade de asumir os retos que se aveciñan e, entre outras cousas, que a Academia
sae especialmente fortalecida”.♦

Acentuación de i, u en hiato
Para os efectos de indicar que
non forman ditongo coa anterior, as vocais i, u tónicas non se
acentúan graficamente cando
entre ambas aparece o grafema
h: prohibo
Outros casos
Limítase a acentuación de interrogativos que introducen interrogativas indirectas a aqueles
casos en que é necesaria para
evitar anfiboloxías.

OS SIGNOS DE
INTERROGACIÓN E
ADMIRACIÓN
O seu emprego é obrigatorio ao
final do enunciado e recomendado ao seu inicio para evitar
ambigüidades e facer máis doada a lectura.

O APÓSTROFO
Introduciuse un novo epígrafe
dedicado ao apóstrofo, que permite a súa utilización para a reproducción da prosodia oral, ou
para respectar títulos de obras
ou cabeceiras de publicacións.

SUFIXOS E TERMINACIÓNS
-ancia, -encia...
Mantense Galicia como “voz
lexítima galega, denominación
oficial do país e forma maioritaria na expresión oral e escrita
moderna”. Galiza considérase
tamén unha foma lexitimamente galega, amplamente documentada na época medieval,
que foi recuperada no galego
contemporáneo.
Amplíase a relación de voces
con -zo, -za: diferenza, espazo,
estanza (“estrofa”), graza, licenza, nacenza, novizo, perse-

veranza, presenza, querenza,
sentenza, servizo e terzo.
-ble
Considéranse admisíbeis tanto ble como -bel e, en consecuencia, admítense tamén as formas
duplas do tipo establecer ou estabelecer. No texto das Normas
emprégase -ble.
-eo, -eu e -ao, -au
Engádense chapeu, romeu e xubileu á relación de palabras en eu. Engádense bacallau e pau á
relación de palabras en -au.
-us, -um
Engádense ímpeto e tribo á relación de palabras en -o
-án / -á, -ano / -ana
Acomódanse ao esquema -án / á as seguintes formas: afgán,
alazán, alemán, barregán, bosquimán, capitán, catalán, ermitán, escribán, gardián, musulmán, rufián, sancristán, sultán e
truán.
-án / -ana
Admítense as variantes locais ao / -á e -án / -án nos xentilicios
correspondentes (burelao / burelá, muradán / muradá...). A
terminación -án / -ana queda así
reservada para caracterizadores
pexorativos (bocalán...).
-on / -oa, -ona
O esquema -ón / -ona queda reservado para formacións aumentativas (homón, mullerona...) e para deverbais pexorativos (abusón, abusona...). Nos
demais casos, -ón / -oa (anfitrión / anfitrioa, león / leoa...).

ciación dos encontros vocálicos
nas palabras que acaban en -e
cando van seguidas doutra que
comeza por vogal.

Multiplicativos
Elimínanse triple e cuádruple.

GRUPOS CONSONÁNTICOS

Paradigmas regulares
Prescríbese a acentuación proparoxítona na P4 e P5 dos pretéritos de subxuntivo (andásemos, andásedes...)

Grupos -ct- e -ccSuprímese a primeira consoante
cando precede as vogais i e u
(condución, conflito...). Con todo, mantense nalgúns tecnicismos e palabras cultas de escasa
frecuencia (deíctico, dúctil...).
A consoante implosiva vocaliza
en i nos casos de reitor (reitorado, reitoral, reitoría) e seita
(pero sectario, sectarismo).

ADVERBIOS
E LOCUCIÓNS ADVERBIAIS
De lugar
Engádense á lista alén e aquén.
De tempo
Escríbense nunha soa palabra
gráfica ou aglutínanse acotío,
decontado, decontino, decotío,
deseguida,
deseguido, enseguida. Elimínase entonces.
De cantidade e precisión
Aglutínanse a locución apenas.
Elimínase alomenos.

CONTRACIÓNS
O encontro da preposición a co
artigo o pódese representar
graficamente como ao ou ó. O
texto nas Normas escríbese
con ao.
Contracións coa
conxunción comparativa ca
Admítese a dobre representación para o encontro da conxunción comparativa ca co artigo
determinado: ca o ou có, ca a
ou cá.

PRONOMES
Demostrativos
Elimínanse esto, eso e aquelo
como formas neutras.

-aría / -ería
Dáselle preferencia á solución
tradicional -aría (a non ser en
certos galicismos), aínda que se
admite tamén a solución -ería.

Relativos
Admítese tamén o relativo posesivo cuxo, con flexión de xénero e número.

Introdúcense unha serie de recomendacións sobre a pronun-

Oír / ouvir
Admítese ouvir ao lado de oír.

O ARTIGO
O artigo determinado
Os alomorfos do artigo lo, la,
los, las, son obrigados na pronunciacion, pero non é obrigatorio representalos na escrita a non ser despois da preposición por (polo camiño) e
do adverbio u (u-los meus zapatos?)

-dade, -tade
Incorpórase puberdade ao grupo en -dade.

ENCONTROS VOCÁLICOS

VERBOS

NumeraisCardinais
Escríbense separados os numerais entre vinte e trinta: vinte e
un, vinte e
dous, vinte e dúas...

De modo
Aglutínanse as locucións amodo e devagar
De dúbida
Aglutínase a locución talvez.

PREPOSICIÓNS
E LOCUCIÓNS
PREPOSITIVAS

Engádense a respecto de, alén
de, após, aquén de, até, canto a.

CONXUNCIÓNS
E LOCUCIÓNS
CONXUNTIVAS

Adversativas
Elimínanse anque, nembargantes, sen embargo.
Engádense no entanto, porén.
Concesivas
Elimínase anque.
Consecutivas
Elimínase entonces.
Temporais
Aglutínanse apenas, decontado
que, deseguida que.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

A Casa continúa Encantada

Felipe González
SECHU SENDE

O principal
magnate ruso ten
corenta anos e foi
dirixente das
mocidades
comunistas.
Encabeza a lista de
ricos ex-soviéticos
que elabora a revista
norteamericana
Forbes. É unha
mostra dos tempos
que corren. Alá polo
maio do sesenta e
oito había fillos de
moi boas familias
que arrebolaban a
fouce e o martelo.
O 9 de abril foi
declarado festivo no
Irak. Conmemora o
día no que os
norteamericanos
entraron en Bagdad.
A iso chámaselle
perspicacia política e
respecto ao orgullo
dun país. Hai quen
di que os Estados
Unidos son unha
potencia neocolonial,
pero quizá lles sobre
o de “neo”.
O pintor Antón
Patiño gustou sempre
de dicir, cun punto
de broma, que “o
único que
funcionaba ben en
Galiza era a
Fundación Penzol e o
Castromil”. Agora
Castromil é
propiedade de
Monbus, empresa
dirixida por Raúl
López. Agardemos
que o dito de Patiño
non se veña
abaixo.
Entrevista con
Alejandro Sanz.
Cantante e
intelixente. Defende

A Casa Encantada quere seguir sendo un espacio libre para a criazón cultural. A pesar das presións segue a buscar un espacio de liberdade para a criación.
scoitei falar da muller que sempre cam- ller que cambiaba as cousas de sitio á beira do
bia as cousas de sitio hai uns meses por Sar. Se credes nela, podedes traela dos soños
vez primeira. Dicían que na súa casa as entre moitos e moitas á vosa forma de ollar.
Se queredes ver a muller que cambia as
culleres poden aparecer debaixo da almofada,
ou vagalumes, no fregadeiro. Din que as flo- cousas de sitio, podedes visitar a Casa Enres máis vermellas do cemiterio as levou un cantada. Se quedades unha noite seguro que
a vedes pasar. Eu nunca a vin,
día a un taller de chapa e pintura.
din que foi o outro día polo parE que deixou fieitos oxidados no
Museu de Arte Contemporánea.
oi a moitas que de Belvís a ver os monicreques de Kukas, os videos de BeHai xente que di que cambia os
camiños. Unha vez Rocío foi con manifestacións rrobambán e o filme que trouxeos do Cineclube. E que vai
ela polo do matadeiro e o camiño
de Nunca Máis ron
ás asembleas da Marcha Munlevounas a unha casa de pedra
dial
das Mulleres cando ten temnunha pradeira. Hai quen di que e ninguén como
po. As fotos sáenlle menos mocambia os soños de quen dorme
ela pintaba as vidas desde que falou con Rosa,
con ela polos seus.
de Negativo Positivo. E ás veces
Quen fala con ela cambia a
estrelas nas
tráelle a Fran libros de dereito
súa forma de ordenar as palabras
para a asociación PRES.O.S. E
e é moi difícil seguir pensando
pancartas”
non lle gusta falar moito mais
igual. Descobres que hai un lugar
sempre vai aos obradoiros de
mellor para algunhas das túas
cousas e das túas ideas. Hai anos unha muller contacontos de Paula Carballeira. E un día
foi falar con ela e ao día seguinte cambiou de chamou a Radio Kalimero para pedir unha
canción lenta.
parella para ser feliz.
Foi a moitas manis de Nunca Máis e ninA xente di que hai cousas que nunca cambiarán, que foron sempre igual e que deben guén como ela pintaba as estrelas nas panseguir así. É certo que cambiar as cousas de cartas. Din que ten participado de moitas masitio non é fácil. Custa traballo. Mais ela con- neiras nas dezaseis asociacións que traballan
seguiu que as pedras máis pesadas fosen dun na Casa Encantada. Sempre é necesario molugar a outro. E movía as casas polo aire. Hai ver algo de sitio. E cóntase que estivo coa
unha semana na miña cidade mudou de sitio xente de Area Negra na antiga Casa axudanunha casa de pedra coa xente dentro. Da rua do a organizar a Cadea Humana da Costa de
do Castrón Douro levouna ao parque de Bel- Morte. O outro día apareceu xusto antes de
que chegase a policía. Estaban os antidisturvís. Chámanlle a Casa Encantada.
A néboa tamén a sabe mover. Empuxa bios, a municipal, a nacional e a científica. A
dela coas palmas das mans abertas e movea un cambioulle a pistola por un caravel vermello. E tamén a ela lle levaron os datos. Tacomo se fose un globo gris de helio.
Ela cambia as cousas. Sabe facelo. E na- mén a muller que cambia as cousas de lugar
da pode resistírselle. Se tes un lunar perto está denunciada polo Concello de Santiago
dos ollos pode movercho e levalo ao carón xunto a outras cen persoas.
Eu escribo agora estas palabras unha detrás
da boca. “Custa traballo, díxolle un día a Orlando, o portugués, mais só con traballo se de outra porque sei que ao final estará a palabra
Liberdade. Son optimista. Aínda que nos temten dereito ao soño”.
Hai moitas cousas por cambiar de lugar, pos de hoxe non é nada fácil unir esas nove leexplicou. Vós tamén podedes facelo. Pode to- tras. Moita xente perdeu a confianza nas palado o mundo. Custa traballo mais é posíbel. A bras e nos soños. Custa traballo soñar nos temresignación, por exemplo, resístese a mover- pos de hoxe. Dise que cando moita xente ten o
se case tanto como as pedras. Mais se en vez mesmo soño é posíbel transformalo en realidade mirar cara abaixo erguedes os ollos e a de. Hai varios exemplos. O País de Nunca
descubrides, podedes collela cos dedos como Máis, por caso. Sobre os soños escreben moise fose un insecto e deixala noutro lugar. E o to os poetas. Pero claro os poetas son poetas e
mesmo sucede coa liberdade, dixo onte a mu- só con palabras non se cámbia o mundo. Espe-
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ANA PILLADO

cialmente nos tempos de hoxe en que a xente
perdeu a confianza na palabras. Ou tamén por
exemplo na política. A muller que cambia as
cousas de sitio sempre di que a política é cousa
de todos e de todas. Di que o importante é participar e que algún día gañaremos. Tamén di
que a clave do futuro está na comunicación. En
cambiar de lugar as nosas palabras e intercambiar as nosas ideas. E en cambiar tamén de lugar as persoas que non queiran escoitar.
A muller que sempre cambia as cousas de
sitio tamén di que estaría ben que en Galiza
algún partido político, por exemplo, reunise
os soños de moita xente. Do Partido Popular
di que son fascistas, e que nada. Os socialistas aínda nen sequera demostraron que falan
a nosa língua. E sobre o Bloque... Sobre o
Bloque ten algunhas dúbidas. Están como titubeando, como se non fosen quen deberían
ser: radicalmente progresistas e transformadores. O partido do cambio social. Ou iso é
o que comenta a muller que cambia as cousas de sítio cando vai pola Casa Encantada.
Temos que cambiar de lugar a ilusión.
Levala máis perto do corazón. E poderiamos
facer unha convocatoria popular de soños.
Os nosos soños azuis e negros, violetas ou
vermellos. Un arco iris de soños de quilómetros e quilómetros. Porque somos miles e miles de persoas que soñamos cunha Galiza en
Liberdade. E non, o noso esforzo non pode
ser inútil. Outra Galiza é posíbel. E acabo repetindo a palabra Liberdade.
A Casa Encantada continua. Quere seguir
sendo un espacio livre para a criazón cultural
deste país.
O nacionalismo está convidado a participar. Eu estouno facendo.♦

Cartas

A visitante trinta mil
Chegou a visitante trinta mil á
paradisíaca praia na que, tras unha noite de troula celta, eufórica
e apaixoada, decide adentrarse na
morna auga que a natureza ofrece para desfrute do ser humano.
Mais logo de se deixar agarimar
pola salinidade do amigo mar dase conta de que está enfermo,
cheio dunha capa escura de merda inxente da sociedade capitalista que se aproveita del mais non
se preocupa da súa saúde.
Cheia de chapapote preto, a
visitante trinta mil, cansa da
mesma historia día tras día ao
longo do verán, lembra a peza
sobor do carburante de Budiño e
o espírito de Nunca Mais da noite anterior. A vida no país de
Nunca Mais estase a facer silenciosamente complexa cos pés
manchados de chapapote e a
merda negra flotando no mar.

Quen dixo que a praia estaba
limpa? En fin, o mar devolveranos o golpe...
Agardando compartir esa indignación de cor preto e fondo
tóxico, a visitante trinta mil da
noite enmeigada decídese a contárllelo ao resto dos seus, dende
o visitante trinta mil un até o
trinta mil vinte tres e dase conta
de que, cos pés e as roupas de todos eles, poderían facer un collage para rirse de si mesmos e a
cousa se extendese aparecendo
nos meios de comunicación o titular: Case cen mil visitantes nas
noites celtas do país de Nunca
Máis denuncian cun collage cos
pés chapapoteados a situación do
mar “esplendoroso”. Pode que
así os de fóra e os de dentro entenderan a penosa convivencia
diaria co inimigo negro que se ve
e coa incompetencia que se respira cando un olla ao amigo mar.
Seguiremos, que ninguén o

dubide, neste país de Nunca
Mais. A visitante trinta mil.♦
ALBA LÓPEZ SÁNCHEZ

O recado en galego
María é unha muller pequena que
roldará os setenta anos longos,
totalmente vestida de negro.
Cando entrou no centro de saúde
semellaba un tanto fatigada, arrimouse ao mostrador, no que había tres persoas para atender á
xente, dúas mulleres e un home.
María deulles as boas tardes, ninguén reparou nela, unha das mulleres que estaba facendo algo no
ordenador e sen mirar para ela,
preguntoulle “¿que quiere?”, ela
explicoulle: “aproveitando que
vin ao centro, miña cuñada pediume que preguntara se tiñan
noticia de cando a ían a chamar
de POVISA”. A enfermeira mirando para o ordenador díxolle: “no
tenemos ni idea, ya la llamaran a

ella, pues a nosotros no nos tienen que llamar”. A vella non entendía nada do que lle dicía aquela persoa que nin sequera lle miraba para a cara, rosmou algo polo baixo, ¡mi cajo no cono!, e saíu para afora. Axiña deu volta, de
novo no mostrador díxolle: “quedaron de chamar aquí porque a
miña cuñada non ten teléfono,
entón mandaban o recado aquí,
iso foi como quedou o conserxe
que atende polas mañás, agora
vostede dime que ten que chamar
ela a POVISA, non entendo nada”.
A enfermeira volveuse esta
vez para María, e como algunha
xente estaba expectante díxolle:
“yo eso no lo sabía, ni tengo porque saberlo, venga mañana y hable con el conserje, si quiere”; a
vella marchou rosmando non sei
o que. Tiven a sensación de que
aquela persoa que se entende
máis preparada non estivo á altura que se supón. A señora María
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Malditos fármacos milagre
MANUEL GUERRA FERREIRA

A industria farmacéutica constitúe un formidábel grupo de presión. O autor denuncia os mecanismos destinados a desacreditar terapias alternativas, no que denomina
ditadura científica, e reivindica a liberdade terapéutica como dereito constitucional.
Compre tamén falar da deO poder non pertenece ao estanuncia feita en Setembro do
dos nin aos gobernos que admiai
2001, por algunhas revistas ciennistran. Pertence ao reino das
compañías
tíficas acusando ás compañias
multinacionais. Algunhas obtefarmacéuticas, de financiar trañen os seus maiores beneficios
farmacéuticas
ballos científico-médicos, que,
da industria da guerra, a exprologo son publicados ocultando
piación do petroleo e a confiscaque
financian
resultados que non son favoráción da saude. Elas son determinantes, contan coa complicidade estudos que lle beis para as empresas que os patrocinan “Un interés comercial
de gobernos títeres e dos modernos ayatolas da mediciña e deste son favorábeis, que pon en perigo a saude da cimanifestan na súa acuxeito impoñen as políticas de
aínda que as dadania”,
sación. Hai pouco tempo algunsaude e formativo-sanitarias dos
estados. En base a iso constitúen- propiedades do has destas revistas, denuncian tamén a política posta en práctica
se grandes monopolios médicoproduto non de inventar doenzas inexistentes
farmacéuticos e grupos de prea tempo a “xudia especulativa.
sión atribuíndose asi mesmo o
sexan reais” eTampouco
faltan no festín os
direito de pernada sobre a saude
funcionarios corruptos dando reda cidadania.
xistro a tales produtos. Martin
O doutor Samuel Epstein, no
seu demoledor informe: Dossier Cancer, pu- Walker, no seu libro titulado Medicina Sucia
blicado na prestixiosa revista The Ecologist, trata moi a fondo as corruptelas no seo da medenuncia que banqueiros, magnates dos mé- diciña índustrializada e de cómo se financian
dios de comunicación, da industria química, nalgúns paises do noso entorno institucións
do aceiro e do petroleo, ostentan postos cla- médicas, nas que supostamente os cidadáns
ve de control das máis importantes institu- deben confiar a saude. Nun artigo publicado
cións do cancro dos EE. UU, e que un extra- en The Ecologist, denuncia a ditadura da inño conflito de intereses controla o Cáncer dustria farmacéutica.
A cidadanía atopase desinformada e
Panel, centro do que emanan as políticas sanitarias con influencia no mundo. Tamén in- aprovéitanse. Hai varios motivos: a falla
forma que a multinacional Bristol-Myers, dunha cultura médica nos cidadáns e o neprincipal proveedora de quimioterapia, foi fasto papel informativo dos grandes medios
acusada de promover seis quimioterapios de de comunicación de masas, manexados por
eficacia dubidosa, obtendo centos de millóns grandes grupos de presión interesados.
de dólares de beneficio e sen que ninguén se Compre saber e reflexionar que, non hai
sentase no mesote dos acusados.Tamén fai mais nin mellor mediciña que a que cura,
expresa denuncia do fármaco estrela da pre- alivia ou aporta a mellor calidade de vida
vención do cáncro de mama: Tamoxifeno, posíbel.Sexa cal sexa a cultura médica da
aludindo o famoso test de Estocolmo, que que proceda e contribúe a iso. Dito isto quebotou por terra todas as súas “virtudes mila- ro dicir que non hai fármacos Milagre nin
gre preventivas”, para o que foi patrocinado. Menciñeiros Milagreiros. O que que sucede
Agás de non prever que a mortalidade por é que hai investigadores libres con verdadeicancro de mama, vaia a máis en todo o mun- ra vocación de menciñeiros. Eles foron e son
do occidendal, o máis forte é que o devandi- quen de aproveitar ós coñecementos das anto test puxo a descuberto a súa perigrosa ca- tigas culturas sanadoras e mellorar con mopacidade de inducir cáncro de figado e endo- dernos medios de investigación o seu aprometrio, nunha porcentaxe alta de mulleres veitamento e levalo a práctica clínica. Calsometidas a estudio. Samuel Epstein califica quer etiqueta atribuida de mala fé non
este fármaco como un “disfraz da ciencia e concorda coa realidade.
Hai doentes de cáncro, nos que os trataunha parodia da prevención do cáncro”.

‘H

mentos con quimio-radiacións invisíbeis fracasaron. E sucede que evolucionan ben, cando solicitan auxilio médico a un investigador
libre, en bon número de casos. Noutros melloran a súa calidade de vida ou o mal prognóstico emititido por “sabios Ilustrados”. E
noutros casos tamén morren. Non falamos de
éxitos ao cen por cen. Sobre todo cando os
doentes, acusan o impacto asistencial de tratamentos convencionais con frecuencia agresivos. Pero tamén morren decenas de miles
tratados por “ilustres mestress opinantes”
con terapias de eficacia probada. E non falemos do seu custe que pagamos todos a través
da Seguridade Social, nin de que a mortalidade por cáncro, vai a máis en todo o mundo.
Historicamente sabemos que, hai probas
máis que concluíntes e demostrábeis de que a
investigación,está baixo sospeita da Santa Inquisición Científica. Sabemos da condición de
herexes e perigosos sociais coa que se etiqueta aos investigadores libres, por non acatar o
dogma da moderna relixión científico-mercantilista. Sabemos que hai medicinas nadas
da investigación libre, dignas de ser respectadas e recoñecidas legalmente. Sabemos, de
multitude de testemuñas de doentes curados e
agradecidos do auxilio médico recibido. Sabemos, que, de mala fé, se boicotean os ensaios
clínicos no seus paises de orixen, ainda que
hai probas irrefutábeis de universidades extranxeiras. As evidencias sobre a Urea, Biobac
e o Visscún Album e outras investigacións parecen demostradas. Ainda que sabemos, que
seguiran proscriptas e ignoradas no Vademecum da inquisición científica.
A nosa saude ven sendo secuestrada diante da ollada ignorante, incompetente ou
cicais cómplice das autoridades sanitarias,
cuxa responsabilidade máxima ostenta a
ministra de sanidade, na toma de decisións
prohibitivas e de falla de respeto polos dereitos constitucionais e a liberdade terapéutica.
Eu entendo que hai prohibicións, como no
caso que nos ocupa, que levan ao corredor da
morte. Miles de vidas en perigo reclaman o
direito á liberdade terapéutica.♦
Manoel Guerra, ex socio Asociación de Enfermos de Cancro

o individuo, as
diferencias, os seus
aires do sur, critica o
uniformismo. Ben.
Pero despois critica
tamén os
nacionalismos.
Apúntase,
contradicíndose co
anterior, ao ripio de
que “un patriota é un
idiota”. Non lembra
aquel aforismo do
príncipe Kropotkin,
anarquista por certo:
“Eu son patriota de
todas as patrias
oprimidas”.
Dicíase no número
anterior, nesta mesma
sección, que Cuíña
podería ser secretario
xeral do PP, e dicir:
recadador de votos,
con Raxoi de
candidato á
presidencia da Xunta.
Cando o periódico
estaba na rúa o ex
conselleiro lalinense
sufría un infarto
agudo de miocardio.
Desde aquí os nosos
desexos de que se
mellore, de que se
poña ben e de que lle
vexa o lado positivo:
estando deitado, os
seus compañeiros
non lle poderán dar
coiteladas polas
costas.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

non entendía aquel castelán que
lle falaba a enfermeira, que nin
sequera miraba para ela. ¿Por que
non se fala galego con aquelas
persoas que lle costa máis falar e
entender o castelán? Evitaríanse
situacións deste tipo, que un xa
non sabe si é por aburrimento da
xente que traballa no centro ou
simplemente por falta de respecto. Creo que o tempo dos prexuízos xa pasou e o noso idioma tamén é oficial como o outro, máxime nas institucións públicas
como é un centro de saúde.♦
LUÍS CHAPELA BERMÚDEZ
(MOAÑA)

Lembrar
a Ricardo Flores
Ricardo Flores, militante do arredismo nos anos trinta, colaborador do jornal A Fouce, independentista e reintegracionista con-

vencido, fundador da Associaçom
Civil de Amigos do Idioma Galego e membro da Associaçom Galega da Língua quase desde a sua
fundaçom, nasceu em Sada de Riba (Concelho de Sada) em 1903,
no seio de umha família humilde,
filho de umha labrega e um marinheiro. Entrou em contacto com
o mundo da cultura na sua época
de serviço militar em Ferrol, período no que frequentava as representaçons teatrais montadas pola
Irmandade da Fala desta cidade.
Foi dessa afeiçom polo teatro que
despois surgiria umha das suas
vocaçons, já que à sua volta de
Ferrol compaginaria o trabalho
como ferreiro com as colaboraçons com um grupo de teatro
amador da vila sadense.
Em 1929 emigra a Buenos Aires, onde já viviria o resto da vida. Alí colabora com o jornal
arredista A Fouce, órgao de expressom da Sociedade Naciona-

lista Pondal, de ideário independentista e frontalmente oposta à
corrente culturalista do galeguismo, e continua cultivando a sua
fazeta comediográfica, à que há
que unir o seu, nada desprezável,
labor de recuperaçom da cançom
popular. Até o final dos seus dias
mantivo-se activo no compromisso com a língua e a cultura deste
país e firme nas ideias soberanistas, como assim o demostra o facto de que seguia a trabalhar na
Associaçom Civil de Amigos do
Idioma Galego e em contacto
com o reintegracionismo radicado na Galiza, aliás de confesar-se,
sempre, publicamente como independentista e de utilizar a grafia
histórica nos seus escritos.
Morreu nas primeiras horas
do 25 de Julho de 2002. Este 15
de Julho, eu mesmo como responsável de política institucional
de Nós-Unidade Popular apresentei umha moçom via registo soli-

citando do Concelho de Sada que
contribua para fomentar a memória de Dom Ricardo Flores, editando material divulgativo e promovendo umhas jornadas de estudo e debate que ajudem a tirar à
luz a trajectória do vulto da cultura galega e o seu legado intelectual, aliás de dar-lhe o seu nome a
algumha rua ou espaço público.
Debe ser o Concelho de Sada que
dea o primeiro passo para rachar
o injusto silenciamento que sofre
a figura de Ricardo Flores.♦
RAMIRO VIDAL ALVARINHO

Estase a poñer de
moda o leite de
cabra. Hai quen di
que é máis san que o
de vaca, que o de
cabuxa ten máis
semellanzas co
humano. Pero circula
outra versión, aínda
que non moi críbel: o
interese da UE, a
través da nova
Política Agrícola
Común, de potenciar
a gandería
albanesa, en
prexuízo da de
Holanda.♦

Nº 1.091 ● Do 17 ao 23 de xullo de 2003 ● Ano XXVI

lismo que aflora no tardofranquismo aposta pola tosquedade do vasco, e esquece
a xentileza do galego”.♦

“Igualar o
PNV coa
ETA é un
disparate”,
segundo o ex
ministro
Pimentel
O líder nacionalista Daniel Castelao,
representa a corrente amábel do
galeguismo.

Do
nacionalismo
sedutor ao
nacionalismo
tosco
O comentarista Carlos Luís
Rodríguez analiza en El
Correo Gallego (30 de xuño) o talante dos nacionalistas galegos a través da historia. “O que nos chegou a través de testemuñas e escritos
da época, fálanos dunha
xente sumamente cordial,
afectuosa e mesmo sedutora. Castelao e os seus caen
ben. Mesmo entre os seus
numerosos adversarios é difícil atopar críticas que
vaian máis alá do político.
Se poñemos entre paréntese
algunhas posicións do Castelao exiliado, marcadas como é natural pola barbarie
bélica e os horrores da retagarda, nótase sempre un ansia de convencer a través da
amabilidade, sen ver nunca
no non nacionalista un apestado. Iso é algo que se perdeu. Entre Castelao e Sabino Arana, parte do naciona-

O ex ministro de Aznar,
Manuel Pimentel comenta
en El Pais (14 de xullo) as
razóns da súa saida do partido. Foi “cando no Congreso
dos Deputados, de forma
unánime, o partido apoiou a
guerra. Era unha posición

Manuel Pimentel.

LUIS MAGÁN

sen precedentes. Todo estaba decidido de antemán.
Moita xente do partido estaba en contra, pero non se
atrevía a manifestalo. Tamén
estou en desacordo coa política de inmigración ou con
esa estratexia demencial, da
que o PSOE é cómplice necesario, de que o PNV é
igual a ETA. Paréceme un
disparate antolóxico, que pagaremos. Iso do bloque
constitucional que se inventou é, en realidade inconstitucional. Finalmente, discrepo da concepción para extender os valores occidentais. Aznar impuxo unha
idea impregnada de belicismo que non comparto”.♦

Pérez Mariño
avogado de
Galicia Ceibe
O escritor X.L. Méndez
Ferrín comenta en Faro de
Vigo (14 de xullo) as súas
relacións con Ventura Pérez
Mariño. “Eu non podo esquencer que Pérez Mariño
asesorou e defendeu en
1980 a membros de Galicia
Ceibe perante a Audiencia
Nacional, polo que os inculpados de entón, entre os que
se conta este cronista, lle
estarán sempre moi agradecidos. Como tampouco podo esquencer a proximidade
de Pérez Mariño ao nacionalismo galego nun tempo, o que o levou a participar activamente na campaña de Camilo Nogueira á
alcaldía de Vigo. Neste sentido a moitos non nos cabe
dúbida de que boa parte dos
votos recibidos por Pérez
Mariño nas pasadas eleccións foron votos que antano se dirixiran a Camilo
Nogueira”. Méndez Ferrín
remata, sen embargo, criticando algunhas das actitudes do actual alcalde de Vigo en relación coa língua, o
laicismo e a petición de indulto para os maltratadores
dun inmigrante.♦
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Gravidade
BIEITO IGLESIAS

P

unset esfórzase por dar boas noticias desde o seu
programa Redes. Cedeulle a pantalla da segunda cadea a
unhos científicos arriscados, a medio camiño entre
Einstein e Aramis Fuster. Un deles vaticina que, antes de que se
produza a Grande Implosión e todo regrese á singularidade –ó
burato negro-, a humanidade xa terá inventado outro Universo
paralelo, virtual e eterno. Como no Val de Xosafat, volverán
entón á vida cantos seres existiron algún día: o meu avó,
levándome á cabeceira parroquial, pra ver Bonanza no único
televisor dispoñible; pero tamén certos salteadores de antano
que roubaban na Pascua, en Toros e na Ponte das Uchas. Pura
invención literaria. Anticipándose a tales profecías, Borges
intuíu que, nun Pluriverso infinito, por forza deberían coexistir
infinitas réplicas de nós. Así pois, o vodorrio desoutro día, dun
fillo dun magnate de Pescanova, repetirase incesantemente no
Tempo e no Espazo, con idénticos convidados e o mesmo
decorador (Un suxeito apelidado Borbón dúas Sicilias. Por
semellantes cognomes, cabería esperar dunha persoa
medianamente aguda máis alto destino que dispor floreiros nos
banquetes nupciais). Nabokov desexou un Ceo que salvase
biografías e conservase lembranzas: Rexeitarei a Eternidade a
menos que a melancolía e a tenrura da vida mortal estean
almacenadas nos seus cofres fortes, a disposición dos que
acaban de morrer. Os charlataos de Punset agoiran cambios
drásticos na humana morfoloxía. Aqueles nosos conxéneres
que colonicen planetas de escasa gravidade han sufrir tantiñas
mudanzas: dous litros de sangue pasarán do fondo do corpo á
cima, aumentando a cabeza e atrofiando as pernas (talvez a
pirola). O que din estes pesados, con aceno solemne, palabras
bombásticas e ton grave, éche cousa seria.♦

Ferrol

Recortes nos
comedores escolares
MARTINA F. BAÑOBRE

O novo goberno quer reducir gastos na partida
de educación que atinxe a comedores ou actividades extraescolares. As APAs protestan.
A comunidade escolar, cando
menos unha parte da mesma, anda estes días algo revolucionada.
Dende o novo goberno municipal está a avaliarse a posibilidade de reducir –e mesmo anular–
os convenios asinados durante o
pasado mandato entre o concello
e a Federación de Asociacións de
Pais e Nais (ANPAs) dos centros
de ensino públicos.
Dende a Concellaría de Educación, e mesmo dende a Alcaldía, sinalan a pésima situación
na que se atopan as arcas municipais como o detonante da situación. Polo visto non chegan
os cartos, e aos pais non lles
quedará outra que deixar aos fillos sen actividades extraescolares. Ou iso, ou pagar por elas,
claro está.
Durante os anteriores catro
anos, o nacionalista Xurxo Pena,
á fronte da mesma área de Educación, promoveu diversas melloras nos centros públicos.
Deste xeito, funcionaron actividades extraescolares gratuítas, comedores e mesmo se puxo
en marcha un programa de almorzos escolares destinado, especialmente, a conciliar a vida
laboral e familiar dos pais e nais
dos cativos.

Tendo en conta que todo isto podería desaparecer, a Federación de ANPAS dos centros
públicos de Ferrolterra –FEANPAS– está a poñer, e con razón, o berro no ceo. Nas últimas dúas semanas xa protagonizaron outros tantos peches
nas dependencias municipais,
demandando unha solución ao
problema. E esta non chegou
polo momento.
O que piden estes pais e nais
é que se manteñan as metas acadadas ata o de agora, e que continúe o traballo a prol dun ensino
público de calidade.
Os rapaces teñen dereito a ser
educados nas mellores condicións posíbeis e de balde. E
aqueles pais que prefiran decantarse polo ensino privado que o
fagan libremente, non porque o
público non ofreza os requisitos
esixibeis.
Estas medidas de protesta xa
colleitaron os apoios dos partidos da oposición, de entidades
culturais e veciñais ou mesmo de
sindicatos.
E se é certo que cómpre recurtar orzamentos, será mellor
pensar noutras opcións. Porque
estamos a falar de ensino, señores.♦
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‘Por el imperio
hacia Dios’
X.L. FRANCO GRANDE

N

unca comprendín ben
esta expresión coa
que remataban os oficios, proclamas e outros
escritos do chamado
Movimiento Nacional. ¿Que
era España un imperio
camiñando cara a Deus? ¿Que
era Deus alguén que agardaba
algo grande dun pobo que tiña
o orgullo de se-la “reserva espiritual de Occidente”? A viaxe de Aznar por terras americanas, nas que algo tivo que
ver o tal imperio, pode que
nos ilustre sobre a fondura
metafísica daquel dito, ou case berro, do fascismo español.
O primeiro que un se
pregunta é para qué esta
viaxe, a quén quere convencer
e de qué. Non, Aznar non “foi
de bolos” como din algúns con
mala fe. Foi facer unha viaxe
imperial, non sei se cara a
Deus, ou cara a Bush, que tanto ten. Dixo moi claro que “as
dúas grandes culturas
universais” son a anglófona e a
hispánica. Así xa se ve por onde van cousas. Pero ocorre que
un viu polas reportaxes con
que nos obsequiou a televisión
que neses supostos territorios
“hispanos” falábase inglés, en
xeral e como era de esperar.
Con ese fondo xa se entende menos que queira convencer
ós cidadáns de que estes sexan
os que deban aproxima-los EE
UU a Iberoamérica e Europa:
“Estados Unidos e España –díxolles– teñen diante de si o
fascinio dun proxecto integrador: incorporar plenamente a
Iberoamérica ó lugar que lle
pertence no mundo á par dos
Estados Unidos e Europa”. Ou
sexa, retórica baleira. Baleira si,
iso é manifesto; pero retórica
que agocha o peor dos imperialismos: o do querer e non
poder, o do que veu a menos, o
do pasado sacralizado.
Retórica baleira, por suposto, pero que na práctica
interior serve de alicerce ó seu
monolitismo ideolóxico, ó seu
ultranacionalismo español, á
súa persecución da pluralidade
española en canto non bata
xusto con esas ideas tan primarias. Tiña toda a razón do
mundo José Montilla, primeiro
secretario do Partit dels Socialistes de Catalaunya, para preguntar que quen protexe a España de Aznar. Porque esa si
que é a cuestión. E non que
ande por alá “de bolos”, ou facendo o ridículo, ou pasando
por un Charlot sen gracia –que
todo iso xa boa servidume é.
Porque mentres anda por alá é
inofensivo: limitarase a leva-lo
imperio cara a Deus.
O malo é telo aquí con
nós cando xa se ve que o
fascismo español se move
na súa campa.♦

PACO VILABARROS

X.M. Beiras intervindo na reunión do Consello Nacional do BNG celebrada o pasado día 12.

O Consello Nacional aprobou por ampla maioría o documento a discutir polas bases

Apertura e cambio serán as dúas grandes
liñas da próxima Asemblea do BNG
A. EIRÉ
O Consello Nacional do BNG
do pasado 12 de xullo refrendou as teses renovadoras de
Beiras. Logo dun debate cualificado por todos os membros do
Consello como plural e satisfactorio, o itinerario e os tempos
para a renovación deseñados
polo Portavoz Nacional son xa
os do conxunto da organización. A aprobación do documento deixa tamén debuxadas
as grandes liñas de acción política cara a XI Asemblea Nacional.
Apertura e cambio nacionalista.
Estes son os dous grandes obxectivos de futuro que se marca o
BNG, “en sintonía coas demandas da maioría das xentes dun país que reclama máis autogoverno
e unha forza nacionalista forte
que saiba defendelo”, afirman os
nacionalistas. O primeiro obxectivo pasaría pola necesidade de
que a organización nacionalista
mellore a súa capacidade de comunicación coa sociedade.
O Consello Nacional apostou
así por darlle un impulso organizativo ao BNG “centrado na apertura á sociedade, na ampliación
da base militante e na renovación
global e coherente dos cadros”.
Un proceso de renovación que
culmine na apresentación á nova
sociedade galega, representada
por movimentos coma Nunca
Máis, dun “BNG con impulso”.
A filosofía dese BNG baseariase na vontade de integrar. “Un
BNG -propón a dirección nacionalista- que recolla e non desperdicie toda a súa experiencia
acumulada e onde non sobra ninguén. Mais tamén, un BNG que
aprenda a incorporar o caudal de

imaxinación, compromiso co país e espírito crítico amosado polo
máis vivo da nación galega”.
O segundo gran obxectivo
marcado polo documento refrendado polo Consello Nacional, coloca aos nacionalistas
diante do reto de ser quen de superar as distancias artificiosas
entre o nacionalismo e o galeguismo. Unha barreira, segundo
o Bloque, ficticia, da que se
aproveitan tanto o Partido Popular como o Socialista. O futuro
do BNG pasaría por “converterse na referencia política preferente desa maioría social que
pensa e actúa politicamente en
clave de país”. Para iso, sitúase
como meta apresentarse como
unha verdadeira forza de goberno, capaz de agrandar e criar novos espazos de entendemento,
cooperación e encontro, oferecendo á sociedade galega un

“proxecto de cambio nacionalista aberto e solidario”.
Os tempos
da renovación fican fechados
O Consello Nacional asumiu tamén, por ampla maioría, o itinerario proposto por Beiras e a
Executiva Nacional para chegar
con garantías á XI Asambleia. O
proceso de apresentación das posíbeis candidaturas non se abrirá
baixo ningunha circunstancia ata
setembro. Non haberá unha
“proposta oficial”, como xa
anunciou A Nosa Terra, para a
conformación da nova dirección
e a candidatura á Presidencia da
Xunta. A executiva do BNG afirma que se porán todos os meios
para que sexa “un proceso aberto, democrático e coherente coa
cultura de participación política,
madura e responsábel, que defi-

Beiras ten tomada
a súa decisión
A respecto do seu propio futuro, segundo a impresión máis
extendida no propio Consello
Nacional, Beiras semella ter
definida unha decisión firme e
que mesmo xa coñece o seu
círculo máis directo de colaboradores. Unha determinación
que fará pública logo de considerar cumprida a prioridade
que agora máis lle importaba:
“impulsar un diálogo sen restriccións que permita coñecer a
opinión da dirección e das bases, centrado nas ideas e nas
propostas políticas, antes que

nas idas e vidas dos hipotéticos
candidatos”.
Ao remate do Consello, o
Portavoz do Bloque non perdeu
ocasión de manifestar a súa satisfacción por ter logrado que o
debate do documento da Executiva, se centrase no proxecto e
nos modelos de acción a seguer.
A súa insistencia na importancia
da renovación como unha necesidade de toda a organización, e
non só de persoas concretas, é
interpretada, por non poucos,
como un sinal que deixaría entrever a súa decisión persoal.♦

ne ao BNG como organización”.
En palabras dun membro da executiva: “participación toda a do
mundo, os shows de primarias
que montan outros non”.
Satisfacción unánime
O desenvolvimento da maratoniana sesión do Consello Nacional
–máis de oito horas– foi valorado
de xeito unánime, e expresamente
desde a Executiva Nacional, como
a primeira mostra da vontade de
converter o camiño á renovación
nun escaparate da cohesión e unidade da organización. O debate foi
amplo en participación e o grao de
aceptación de emendas elevado.
Asumíronse, por amplas maiorías,
as emendas sobre a necesidade de
afondar na avaliación dos resultados electorais do 25-M, ou, sobre
as propostas de mellora da relación coa sociedade, apresentadas
por destacados membros do Consello como Xesús Veiga, Xulia
Guntín, Bernardo Fernández Cuétara ou Roberto Vilameá.
Non correron a mesma sorte,
cando menos en parte, algunhas
das emendas apresentadas por
Roberto Mera quen, segundo unha percepción compartida por algúns dos asistentes, pagou tanto a
reacción negativa provocada polo
que cualificaron como un exceso
de virulencia na súas manifestacións dos días previos, como a
desconfianza provocada polo risco de que se acabe organizando
“outro colectivo máis, xusto o
que non precisa agora o BNG”.
Nembargantes, o propio Beiras
deixou claro que era moito máis o
que achegaba a todos os membros
do Consello Nacional que o que
os podía distanciar.♦

O acordo
normativo
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Os concelleiros do BNG abandonan o partido e negocian co PP

O PSdG-PSOE queda en minoría en Carral
A.N.T.
O mesmo día que se elexiron
os deputados provinciais do
BNG, os seus concelleiros de
Carral rachaban as negociacións co PSOE. Seguidamente anunciaban que abandonaban a formación nacionalista. No pleno municipal posterior, os ex concelleiros do
BNG votaron co PP impoñéndolle as súas propostas a un
goberno socialista en minoría.
Agora o PP exíxelle ao alcalde
Xoan Manuel Vales que dimita
se non consigue a maioría e os
tránsfugas do BNG afirman que
non van pactar co PP “pero negociaremos con eles”.
Esta é, en síntese, a secuencia
da crise municipal que vive o
concello de Carral, gobernado
nos últimos 16 anos por Xoán
Manuel Vales. ¿Cales son as razóns?
Os ex militantes nacionalistas de Carral, que anunciaron a
formación dun novo partido, explican que non poden realizar
política en Carral sen que se financie dalgún xeito a súa actividade. “Se noutros concellos esas
necesidades están cubertas, ¿por
que non as vai cubrir Carral aínda que sexa pola porta de atrás
da Deputación?”, sostén Anxel
A. Soutillo, ex responsábel da
asemblea do BNG en Carral.
Alberte Ansede, responsábel
comarcal do BNG, considera que
a pretensión do cabeceira de lista, Lois Anxo Ferreiro, de “acadar un posto de deputado provincial é totalmente lexítima, pero
debe de aterse aos criterios de
elección democrática”.
As diferencias
As diferencias de concelleiro do
BNG Anxo Ferreiro Bestilleiro
non son novas. Na anterior lexislatura xa se negaban a pactar cos

LA OPINIÓN

No pleno os ex-concelleiros do BNG votaron co PP.

socialistas. No último proceso
electoral negáronse ata última
hora en darlle o seu apoio ao
PSdG-PSOE. Ao final apoiaron a
elección de Xoán Manuel Vales,
con quen levaban gobernando
nos últimos oito anos pero, ao
mesmo tempo, anunciaron a súa
intención de establecer acordos
co PP.
Aínda así continuaron tamén
as conversas co PSdG-PSOE para entrar no goberno municipal.
Fontes socialistas afirman que o
problema principal, nesta ocasión e nas anteriores, está na ne-

gativa dos socialistas a concederlle a dedicación exclusiva a
Ferreiro. Unha dedicación que
non ten o alcalde socialista nin o
voceiro. Desde o BNG de Carral
sostiñan que se non queren esa
dedicación exclusiva é porque
“non lle interesa polos seus traballos”. Desde o PSdG-PSOE,
pola contra, consideran que Ferreiro o que non quer é ir traballar todos os días a Ferrol.
Os socialistas manifestan a
súa disposición a seguir gobernando en minoría e, ante os chamamentos do PP para que dimita

o alcalde, recórdanlles que en
Sarria están apoiando a un goberno con só tres concelleiros de
17.
Cos dous concelleiros abandonan o BNG os outros 10 militantes nacionalistas de Carral,
segundo explicou o seu ex resposábel, Ánxel A. Soutillo. Desde a
dirección do BNG afirman que
aínda non recibiron a maioría desas baixas. Con anterioridade ás
eleccións houbo outros oito
abandonos da organización en
Carral por discrepancias coo política dos concelleiros.♦

Dimiten os tres concelleiros e toda a lista electoral, incluídos os suplentes

O PP de San Xoán de Río non acepta a derrota
B.LAXE
O que fora alcalde durante o
27 últimos anos en San Xoán
de Río, Pedro Fernández, perdeu a maioría absoluta e decidiu dimitir despois da toma de
posesión do independente, Dario Álvarez, apoiado polo
BNG. Con el abandonou toda a
lista do PP ás municipais, incluídos os tres suplentes.
Pedro Fernández vai cumplir 80
anos e levaba máis dun tercio da
súa vida de alcalde en San Xoán
de Rio. Era alcalde por encima
da calquer outra actividade ou
profesión. A política sempre a
entendeu, segundo os veciños,
como o ordeno e mando.
E, agora, xa non podía mandar. Perdeu a maioría absoluta
nas últimas eleccións e, tamén, a
alcaldía. O concelleiro do BNG
optou por apoiar ao independente Darío Álvarez. Así que Pedro

Fernández decidiu non aparecer
máis polo concello, nin sequer o
día da votación para alcalde.
Non quixo perder e menos darlle
a satisfación aos seus enemigos
de ollar como tiña que entregar o
bastón de mando.
Ese mesmo día presentou a
renuncia como concelleiro e con
el as outras nove persoas que figuraban na lista do PP, os tres suplentes incluídos. Os 294 votantes do PP quedaban sen representación nin xeito de tela. Os pouco
máis de 800 veciños ficaban sorprendidos. O secretario xeral do
PPdG, Xesús Plamou, atribuíu a
actitude dos seus compañeiros a
“un certo malestar polo resultado
electoral” e pensa que aínda se
pode reconducir a situación.
División interna
¿E Baltar? “Perdeuse e que lle
imos facer. Hai que ser demócra-

tas e aceptalo”, afirma o dirixente provincial. Baltar sostén que
se interpuxeron “todos os recursos posíbeis e perdémolos”.
Non pensa así a octoxenario
ex alcalde Pedro Fernández. Considera que o presidente da deputación non se preocupou de sacar
adiante as papeletas dubidosas.
“Só lles faltaron tres votos para a
maioría absoluta e Pedro non entende como se pudo arranxar a
cousa, afeito como estaba a decidir en todo”, afirma un veciño.
Pero o ex alcalde aínda vai
máis alá. Acusa a Baltar de
apoiar por detrás a Darío Fernández, como xeito de xubilalo e sacalo da política porque el é dos
de Fraga de toda a vida. Tamén
fala de que amigos de Baltar da
comarca fixeron campaña na súa
contra.
Pedro Fernández, aos seus 80
anos, un tercio da súa vida como
alcalde, non se sinte querido po-

la dirección do PP, “chamei a
moitas portas e tan só contei co
apoio de Fraga”, afirma. E Baltar
contesta: “pois se falou con Fraga xa está todo resolto”.
Pero Pedro Fernández afirma
que tomou a decisión irrevocábel
de deixar o concello. Os seus
compañeiros están con el, aínda
que ningún quer falar. O PP anda
á procura de novos militantes para reorganizar o partido neste
concello da montaña. Pero, as faladurías dos veciños un pouco
metidos en política afirman que
o máis facil é que fichen a Darío
Álvarez.
Desde o BNG consideran que
a actitude de Pedro Fernández e
os seus compañeiros “é un golpe
de Estado á democracia”. Pensan
os nacionalistas que teñen interiorizado tanto que o concello
lles pertence que non se dan conta que son os veciños quen poñen ou quitan aos alcaldes.♦

X.M. SARILLE

T

Tardío, mal levado,
escaso e necesario. É
tardío porque por unha
causa esgotada hai bastantes
anos, neste país conviviron
varias normas sen que a xente
se enteirase de nada.
Enténdase. Unha cousa é que
os argumentos
reintegracionistas pervivan,
teñan razóns sólidas de
defensa e outra diferente é que
as tácticas estexan esgotadas,
que sexa un camiño cego tal
como están formuladas. A
sociedade é a que é, a
correlación de forzas tamén e
os argumentos dormen
depositados no tarro das
esencias, sen capacidade para
destapalo. Por comparar: hai
quen segue sendo favorábel á
igualdade (¿hai alguén aí?) e
sabe que os vellos xestos para
lograla non se poden formular
como se facía.
Estivo mal levado porque
esta academia, con persoas
indubidabelmente
competentes, continúa inzada
de personaxes que
simplesmente non entendían
nada do que se estaba a
dirimir. Véxanse senón as
lamentábeis declaracións
dalgúns no intento de reforma
de hai dous anos.
E por favor que alguén
asesore ao seu presidente, que
lle diga que debe ter certo
coidado á hora de facer
declaracións, ¿ninguén lle
comentou que non pode falar
de “pax lingüística” por
chegar a un acordo normativo,
porque é un termo da direita
para rematar coa
normalización? ¿Nunca lle
dixeron que as leis hainas
para todo e tamén para regular
o idioma galego? ¿Non cren
que nas intervencións públicas
como presidente debe
contestar en galego aínda que
lle pergunten en español?
¿Nunca ouviu até o ano
pasado que no Bierzo se fala
en galego?
Os cambios son escasos,
non teñen a virtude de
achegarnos ás outras
variantes do galegoportugués, cando para
defenderse no mundo
contemporáneo hai que
imbricarse nos grandes
espazos lingüisticos, en
paralelo aos grandes espazos
políticos que están a xurdir. E
por moito tempo xa non é
posíbel esa integración se non
é fomentando a cercanía
cultural con Brasil e Portugal.
É un acordo necesario
porque axuda a aclarar o
panorama. Lógrase unha soa
norma, cativa, doméstica,
pero única. E os xenerais
derrotados teñen dúas
posibilidades. Unha consiste
en non aceptar a derrota e
insistir nas mesmas tácticas,
como os pésimos xenerais. A
outra saber renderse, facer
levas cun discurso
radicalmente novo e buscar
outros campos de debate e
traballo. ♦
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Foi vostede un dos fundadores
de Coalición Galega. ¿Cal era a
pretensión daquel partido?
Sempre consideramos que era
un partido necesario para Galicia.
Estaba inspirado no nacionalismo moderado de CiU en Cataluña, que a eles tan ben lles ten funcionado. Tratabamos defendernos da marxinación que os poderes tratan de exercer mediante a
centralización. Sempre fun dos
que pensei que é necesario incrementar o nivel socioeconómico,
porque estamos no vagón de cola
de todo o Estado. O noso himno
dicía ao final “fagámonos respectar”. Ese era o noso obxectivo.
Coalición Galega chegou a
ter 11 deputados no Parlamento Galego. ¿Por que desapareceu do escenario político?
Iso é algo que me sigo preguntando aínda hoxe. Nunca
houbo problemas entre nós. Os 6
deputados que marcharon do partido eran os que ocupaban os cargos institucionais máis importantes. Tiñan a presidencia, a portavocía, a secretaría... Penso que se
debeu a influencia externa. Nós
sobrabamos. Coñezo as presións
dun político rancio que aínda segue en política e que non quero
mencionar, que afirmaba que eramos unha bacteria que había que
eliminar. Produciuse tamén un
acontecemento que foi definitivo: a morte de Euloxio Franqueira. Dentro dos partidos de centro,
pero de centro de verdade non
dese que fala o PP, había tendencias distintas dentro dunha moderación. Franqueira era o gran
aglutinador de todas. Cando morreu el, moitos deixáronse atraer
por outros partidos.
¿Pensa que o galeguismo
que agora predica o PP ten que
ver co de Coalición Galega?
Non atopo ningunha semellanza entre CG e o PP. Dígoo
porque coñecín unha etapa onde
existía a democracia. O PP fala
de convivencia pero non sabe o
que é iso. Eles non respectan o
que sexa distinto. Falan de negociacións, pero sempre sen mover
as súas posicións. A negociación
esixe flexibilidade, que é algo
que descoñecen. Estamos nun
momento de regresión democrática. A min preocúpame o cidadán de a pé. Agora só interesan
os intereses persoais e das familias. Estamos indo cara un sistema máis presidencialista, tanto
nas alcaldías como nos Gobernos
autonómico e central. Hoxe os
poderes independentes están
máis controlados e mediatizados.
Como o ensino, a xustiza... todos
os piares básicos da democracia.
Non me sinto cómodo dentro
deste sistema.
¿Sería posíbel relanzar un
partido galeguista moderado
ao estilo de CG?
Teño escoitado a moitas persoas e penso que é preciso un
partido así. Mellor nos tería ido
de non terse roto CG. Cando falas coa xente notas que suspiran
por un partido dese corte, pero
cando alguén o presenta, non recibe os apoios suficientes. A razón penso que está en que en Galicia aínda hai medo ao cambio,
medo ao poder establecido, a que
se logo aos fillos se lle nega un
traballo... Os temores de antes
aínda non se despexaron. Iniciativa Galega tenta seguir ese camiño de nacionalismo galego moderado.

Celestino Torres
“O PP non se parece en nada
ao que era Coalición Galega”
RUBÉN VALVERDE

Foi alcalde de Monforte durante as catro primeiras lexislaturas da democracia, primeiro coa
UCD e logo con Coalición Galega (CG), partido do que foi un dos membros fundadores.
Coa desaparición de CG, iniciou unha nova etapa en Converxencia Nacionalista Galega,
que só concorreu a eleccións locais. Vén de protagonizar unha polémica post-electoral, ao
apoiar na investidura ao candidato do BNG, Severino Rodríguez, cando os outros dous candidatos da coalición coa que concorría ás eleccións -Iniciativa Galega (INGA)- opuxéronse a esta decisión. Na entrevista sinala que está a recibir todo tipo de presións e ameazas
pero “que lle pregunten aos monfortinos se están de acordo ou non coa miña decisión”.

PACO VILLABARROS

Tamén foi deputado autonómico polo PSOE...
Fixéronme a proposta de presentarme con eles a través duns
amigos. Pedinlle permiso ao meu
partido, Converxencia Nacionalista Galega, e de acordo coa súa
conformidade fun nas listas do
PSOE como independente. O
grupo parlamentario do PSOE era
unha auténtica familia e a min déronme un trato exquisito. Teño un
gran recordo dese partido, que
penso que respecta as regras do
xogo democrático. Foron os anos
do Goberno Tripartito e teño que

dicir que aqueles foron tempos de
respiro para moitos concellos galegos que vivían totalmente afogados por AP. Fixéronse repartos
máis equitativos. Mentres eu fun
alcalde a discriminación a Monforte foi moi clara.
Na presente lexislatura vostede optou por votar ao BNG
na investidura, mentres que os
outros dous membros do seu
partido apoiaron ao PP ¿Por
que motivo?
Logo das eleccións houbo
unha entrevista co encargado
das negociacións designado po-

lo CNG con membros do PP.
Nesa primeira reunión, segundo
o representante, eles estaban dispostos a darnos a alcaldía e
apoio económico por parte da
Xunta con tal de que non gobernase o BNG. Nunha segunda
reunión eles ofrecían un Goberno de coalición, con alcalde e tenente de alcalde seu e cunha distribución exclusiva para os do
PP. Esa proposta tamén incluía a
miña dimisión. Eu dixen ao negociador que traspasase esta
proposta a Asamblea da CNG,
pero contestou que por votación

non sería posíbel. Eu despois de
tanto anos non quería marchar
pola porta de atrás.
As dúas edís da INGA afirman que vostede desaproveitou
as axudas que ofrecía o PP para Monforte a cambio de obter
a alcaldía.
As axudas serían importantes
se fosen reais. Eu díxenlle que
eses cartos debían reflectirse en
compromisos concretos por escrito. Fíxenlles unha serie de propostas nas que só me faltou pedir
que trouxesen o mar a Monforte.
A reunión foi co cabeza de lista
do PP por Monforte. Comprometeuse a atender todas e cada unha
das demandas que lle propuxemos. Sen consultar a ninguén, sen
pedir autorización, nin tempo para estudiar a viabilidade dos proxectos. Non sabía que as cousas
se fixeran así de rápido en Galicia. Eles din que por non seguir
eles no goberno de Monforte, non
vai haber investimentos. Eu pregúntome se os fondos públicos
serven para facer xustiza cos cidadáns e repartilos equitativamente, ou para comprar vontades.
¿Que acordou a asamblea
local da CNG?
Na reunión chegamos á conclusión de que o noso compromiso cos cidadáns era de que iamos
propiciar un cambio para Monforte e que polo tanto non apoiariamos o PP. Decidimos votar polo BNG na investidura e pasar
automaticamente á oposición.
Polo tanto non participar no Goberno. Pero as outras dúas concelleiras electas non aceptaron o resultado da asamblea e montaron
unha reunión ao día seguinte. Nela non participou ningún militante da CNG. Había segundo eles
simpatizantes da INGA. Entre
eles atopábanse numerosos familiares destas dúas concelleiras e
incluso algún interventor que
participara o día das eleccións
como interventor do PP.
¿Séntese traizoado polas súas compañeiras de partido?
Eu respecto as súas decisións.
Cando me viñeron coa acta desa
reunión que mantiveron a casa, díxenlle que a gardasen e que fixesen o que lles parecese. Non sei os
intereses que as puideron mover a
actuar así. A min intentaron convencerme incluso dous conselleiros. Un deles foi o presidente provincial do PP, Xosé Manuel Barreiro, que por certo non se portou
como o seu cargo esixe. Mentiu
en numerosas ocasións e saíu logo
chamándome tránsfuga por non
ter apoiado aos meus compañeiro
de partido nas votacións. Pola
mesma, os seus concelleiros de
Sarria tamén son tránsfugas porque na investidura apoiaron a INGA. Por suposto eu non considero
que eles sexan uns tránsfugas.
¿Sufriu vostede presións ou
ameazas dalgún tipo para que
reconsiderase a súa actitude?
Recibín anónimos e cambiáronme o número de teléfono. Sen
sabelo Telefónica cambiáronme
o número de teléfono e desviáronme as chamadas para un contestador. Iso só pode facerse, segundo a empresa, sendo empregado de Telefónica ou tendo unha chave. Nos anónimos dicían
incluso o día e a hora na que ía
morrer. Sorpréndeme que aínda
poidan ocorrer estas cousas despois de case 30 anos de democracia. Non podo dicir quen está detrás das ameazas.♦
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Un policía sinalouno por ser veciño

Independentista acusado
dunha pintada por unha proba caligráfica
A.N.T.
O fiscal pide un ano de prisión
por ameazas a un mozo independentista vigués ao que acusa
de ser autor dunha pintada contra un policía. A única proba que
existe é dos calígrafos da policía.
A pintada en cuestión apareceu o
oito de setembro de 2002 próxima á vivenda dun policía vigués e
este último sinalou a sospeita sobre dous irmáns independentistas
veciños do barrio, xa que máis de
un ano antes, o 21 de xullo de

2001, denunciara ameazas e insultos por parte dun deles. Naquel
xuízo o acusado saíu absolto.
Sen máis probas incriminatorias que a relación de veciñanza
máis as denuncias de máis dun
ano antes, o xulgado chamou a declarar aos irmáns Salvador Gomes
e Óscar Gomes. No decurso da toma de declaración, a xuíza invitou
aos dous irmáns a realizar unha
proba caligráfica. Ambos colaboraron sen problema. Pero ao cabo
de seis meses, hai vinte días,
Óscar Gomes recibiu un telegra-

ma para acudir ao xulgado, onde
lle comunicaron que está acusado
dun delito de ameazas porque a
proba caligráfica indica que foi el.
“É evidente para todo o
mundo que é distinto realizar
unha pintada con aerosol que
escribir nun papel, os trazos son
distintos, a presión sobre o papel non existe sobre a parede...”, dixo Óscar Gomes.
A defensa de Óscar púxose en
contacto cun dos peritos calígrafos de maior reputación en Galiza, Gregorio Alonso, e explicou-

lle que este tipo de probas fanse
pero que son pouco fiábeis. Pola
súa parte, a defensa encargou unha contra-proba a Alonso, unha
persoa independente, xa que no
caso dos calígrafos da acusación,
pertencen á policía.
Óscar Gomes atribúe a súa
condición de independentista
–pertence á dirección local de
Nós Unidade Popular– a razón
desde xuízo. “Veñen a por nós
por cuestións ideolóxicas, hai un
compañeiro seu polo medio e
queren que pague alguén, se non

foi o que realizou a pintada, alguén coas mesmas ideas”.
Para a súa defensa, Óscar tivo que buscar o apoio da organización antirrepresiva Ceivar.
Non é a primeira vez que
Óscar é vítima de denuncias. A
pesar de haber testemuños contraditorios da acusación, foi condenado a un ano e medio por un
incidente relacionado cos sucesos de Vilaboa. Por esa razón está en liberdade condicional, de
modo que en caso de condena tería que ir ao cárcere.♦

A culpa de quem é?
ELVIRA SOUTO
De tam repetida, a pergunta acabou por resultar banal. E por aborrecer, de tam sabida
a resposta. Se antes dava pé a discursos demorados, se estimulava a procura de razóns que identificassem com algum fundamento as causas de nossa submissa atitude
colectiva, agora som muitos os nacionalistas que parecem conformar-se, urgidos pola miragem da política eleitoral, com esta
resposta simples que os liberta de responsabilidades e lhes proporciona umha fórmula fácil para sentenciarem em qualquer
sítio e lugar. O caso é flexioná-la adequadamente: A culpa é de Fraga. A culpa é dos
que votam o PP. A culpa é dos de Mugia.
■ A CULPA NUNCA É NOSSA. O Bloque
Nacionalista Galego celebrou a sua assembleia fundacional hai agora pouco
mais de duas décadas e nestes vinte anos
passou de ser o herdeiro de um grupo com
modesta representaçom institucional e
importante capacidade de mobilizaçom a
ser umha organizaçom ampla e plural,
com considerável presença nas instituiçons e umha prática nucleada pola política eleitoral. Evoluçom que repercutiu,
logicamente, nas formas de actuar e na
imagem pública da formaçom, dos seus
militantes e, por extensom, de umha parte
importante do mundo nacionalista.
As luzes desta transformaçom som bem
conhecidas e facilmente quantificáveis. As
sombras, mais ingratas e ambíguas, nom se
deixam ver nem contabilizar tam facilmente.
Por isso vamos ventilar aqui um par delas.
■ UMHA SOMBRA INTELECTUAL. O 20 de
Abril de 1983 a Xunta de Galicia promulgou
o Decreto 173/1982 de 17 de Novembro “sobre normativización da lingua galega”, na
mira de impor como única norma padrom de
uso legal em todos os ámbitos sociais o estándar que codificaram o ILG e a RAG.
Nom se trata de recordar o túrbio processo
que levou à promulgaçom deste decreto nem
o feito, bem conhecido, de esse estándar ter
sido criticado na altura pola esmagadora
maioria de ensinantes, escritores e persoas ligadas à defensa do idioma. Nom, nom vamos recordar essa catástrofe cultural contra a
que nos revoltamos hai vinte anos e cujos funestos resultados bem à vista estám Vamos
lembrar, isso sim, um feito de que se fala menos mas está sempre presente, em surdina,
nos debates lingüísticos: passadas duas décadas, o número de ensinantes, escritores e persoas ligadas à defensa do idioma que abdicarom das suas convicçons, que cederom aos
encantos do subsídio, é tam elevado que o
Partido Popular já se dá por satisfeito, nom
precisa mais. Sabe que o problema está a pi-
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‘Ou abandonam a inércia que os levou a plagiarem
muitos dos vícios dos partidos espanhóis ou dificilmente
haverá razom para lhes darmos o voto”
ques de acabar, que a margem em que ainda
resistem os dissidentes é cada vez mais estreita e inoperante. Vencedor generoso e político arguto, Fraga aceita agora dar algum
retoque. Tem de facilitar umha saída que
permita os intelectuais nacionalistas endireitarem a espinha da dignidade humilhada e,
de caminho, deixar que exibam algum fruto
palpável de tanta conversa com vieira. Está
feliz: Meu rei, é-che o que hai, eu por se acaso levo sempre cartinhos no peto (e nom só
para os de Mugia)
■ E UMHA SOMBRA POLÍTICA. E se os
cartinhos obram milagres, a moqueta prodígios. Ao longo destes vinte anos o BNG situou nas instituiçons galegas, espanholas e
europeias um número nom desprezível de
concelheiras/os, alcaides, deputados/as, senadores, etc. cuja presença iria mostrar –diziase-nos– essoutro modo de fazer as cousas que
havia de ser a marca de fábrica nacionalista.
Lógico era portanto que esperássemos
vê-los, umha vez instalados nos concelhos, esforçando-se por propiciarem o ressurgimento cultural do país, por conseguirem para o BNG as concelharias de cultura nas corporaçons compartidas com o espanholíssimo PSOE. Nom foi assim e tivemos que continuar esperando. Esperamos vê-los negarem-se a inaugurar praças
públicas em honra de conhecidos militantes da causa franquista (Camilo José Cela), negarem-se a apoiar solicitudes de

concessom do prémio Nobel a escritores
nom galegos (José Hierro), negarem-se a
participar em ráncidas cerimónias religiosas de marcado perfil espanholista (oferenda ao apóstolo com Borbons incluídos,
procissom do Cristo de la Victoria...).
Também esperamos nom vê-los nunca
assistindo a paradas do exército espanhol
na mui emblemática Praça do Obradoiro.
Nem defendendo projectos urbanísticos
do PP contra as reclamaçons dos vizinhos
(Vigo). Nem alimentando com a sua vida
privada a crónica rosa de La Voz de Galicia. E desde logo nunca esperáramos ver
um alcaide nacionalista passando umha
mao louvaminheira polo lombo de um indivíduo da catadura moral de Álvarez
Cascos (em plena catástrofe do Prestige!).
Quando chegarom ao parlamento, esperávamos, com toda lógica, vê-los distribuirem as responsabilidades políticas com
critérios outros que a fidelidade persoal
ou a humilhante quota feminina. E nunca
imagináramos, claro, que nos tocaria ver
deputadas nacionalistas fazerem carreira
universitária beneficiando das benesses
do cargo político. Nem cônjuges de líderes participando em tertúlias televisivas
de potenciais primeiras damas.
Como íamos imaginar que nos tocaria
ver deputados do BNG olharem para outro lado quando os partidos espanhois se
aliam para criminalizar ideias nacionalistas e eliminar direitos fundamentais?

E no entanto tivemos de ver todo isto
e bastante mais. Vimos nacionalistas reproduzirem desde cargos acadêmicos práticas de compadrio universitário outrora
severamente denunciadas. Vimo-los negociarem prebendas em benefício próprio
alegando razons patrióticas. E até tivemos
de passar pola vergonha de vê-los aplicarem a mesma política de discriminaçom
lingüística que prometeram erradicar
quando pediam o nosso voto.
Vimos todo isto e bastante mais. É verdade que –felizmente– também vimos outras
cousas. Vimos que hai quem planta cara ao
poder, quem se esforça na defensa dos interesses populares e da cultura do país, quem
antepom a defensa das ideias à preocupaçom
polo glamour. Mas o que esperaríamos que
fosse norma acabou sendo excepçom entre
os grandes dirigentes do BNG.
■ DOS QUE VOTAM O PP? Hai duas décadas a inocência política era já cousa do
passado. A utopia tinha reduzido o seu território às modestas fronteiras de umha república realista, traçadas sobre o perfil do
povo, o tempo e a terra que som os nossos.
Ora, inocência perdida nom é desistência. Nem trocar a trincheira. Por quê haveria
de ser? Ter perdido a inocência é verbo que
conjuga perfeitamente com conservar a convicçom profunda de o ideário nacionalista
alicerçar em fundamentos e visar objectivos
que nada tenhem a ver com os interesses e as
práticas dos poderosos. Que ao contrário.
Que tenhem a ver contra os interesses e as
práticas dos poderosos. Ninguém pom em
dúvida a importáncia de os nacionalistas estarem presentes nas instituiçons. Mas se estám ai para remedarem os modos e maneiras
dos que já estavam, escusado era tanto esforço. Com os que havia, tínhamos avondo.
Ou abandonam de umha vez a inércia
que os levou a plagiarem em versom enxebre muitos dos vícios dos partidos espanhóis e ponhem a política institucional ao
serviço dos interesses das classes populares galegas ou dificilmente haverá razom
algumha para lhes darmos o voto. Com
agradecer-lhes terem-se posto à cabeça das
manifestaçons, teremos a conta saldada.
E a culpa de quem será? Dos intelectuais que vergam a espinha por ver os seus
textos em letra de molde? Dos políticos
que ponhem os votos populares ao serviço
da sua promoçom persoal? Dos que desconfiam das nossas forças e imaginam líderes insustituíveis? Dos que compadreiam com Fraga e os seus? Dos que passam polo aro do PSOE? Dos que os votam
o PP? Dos de Mugia? Destes também,
sem dúvida (em último lugar).♦
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A hora da verdade
SUSO DE TORO

Nas pasadas eleccións municipais houbo ha nova etapa. E a oposición, que sabe pexente que fixo unha aposta moral moi for- dir responsabilidades ao Goberno, tamén
te, por primeira vez implicouse emocio- debe asumir que ten as súas responsabilinalmente na dialéctica electoral, puxo to- dades.
do o seu compromiso sobre a mesa e preE nesas estamos. Coido que os partitendeu obter o premio dunha vitoria da dos da oposición non integraron aínda na
oposición.
súa cultura o fenómeno social da resposta
Non foi así por varias razóns, algun- ao “Prestige” e ao Goberno e a Xunta.
has delas foron porque non todo o mundo Non aprenderon a lección, semella que
lles cambiaron o tabovive dese modo, tan
eiro do xogo e eles seideolóxico ou ético,
guen co mesmo xogo
unhas eleccións. Na
al das dúas
cativiño de hai sete
sociedade española no
meses. Aínda non asiseu conxunto, concrecaras
antagónicas
milaron que a societamente na galega, hai
dade cambiou e que
unha grande distancia
escolle
o
PSOE
eles deben tamén
entre moral e política,
cambiar e medrar de
a xente é moi pragmáde aquí:
vez. O movemento de
tica, ou se se quer, cía nacional galega
disidencia e afirmanica. Houbo votantes
ción cívica que houbo
que non gustaron da
ou
a
“paleta”?
é antes de nada unha
xestión e da actitude
expresión social masido Goberno no asunto
Xa ten candidato,
va. E non é unha prodo Prestige, mais que
falta saber de cal dos testa simplesmente,
nunha campaña ultravai alén diso, é a fin
sectaria deseñada por
dous sectores é.
da pasividade e do
Aznar para que a xennihilismo social galete se decantase ideológo: a xente agora non
xicamente, acabou
quere simplesmente
por gardar o seu desfrases ou receitas idecontento e votar ao
olóxicas rancias e
“seu” partido. Houbo
aborrecidas, a xente
tamén quen distinguiu
agora quere propostas
a xestión municipal da
autonómica ou gubernamental, e votou á e solucións concretas, quere saídas.
lista municipal que lle pareceu más útil.
E paréceme que os partidos da oposiE aí habería que ollar para os partidos ción, logo de tantos anos de quentar o
da oposición e valorar que oferta lle fixe- banquiño de suplentes, teñen interiorizada
ron á sociedade. Porque para que haxa un unha cultura da derrota, do desánimo. Terelevo político é preciso que a sociedade ñen medo a gañar a Liga. Parecen carecer
vexa que a actual administración deixou de forza moral para o desafío que esta sode ser útil para ser perxudicial e tamén ten ciedade ten diante. A Galiza precisa agora
de ver que a oferta da oposición é mellor. xa un horizonte distinto. O paradóxico é
Ou sexa, que os resultados foron global- que, cos números na man, ese cambio é
mente bos para a oposición, por máis que moi verosímil (e vaia se o sabe o PP), poo PP co control da comunicación na Gali- rén os partidos da oposición aparecen anza faga ver o contrario, mais abofé que te a sociedade claramente inmaduros e inpudieron ser moito mellores. Podían ter fantís. Ou prematuramente avellentados.
sido de modo indiscutíbel o comezo dunNo PSOE a nova etapa de Pérez Tou-

¿C

riño non acaba de mostrarse clara, dun la- lou e encerrou á sociedade, que anulou todo é certo que á fin ese partido ten no no- da iniciativa libre, que perseguiu a liberso país un dirixente que ás veces parecía dade e a creatividade. A sociedade suspira
poder falar no nome do partido e que fai xa por ese cambio. E ese cambio basado
oposición a Fraga Iribarne, mesmo que nunha alianza de dúas forzas é probábel
chegou a falar no parlamento defendendo que se vaia dar. Encabezarao a alternativa
os nosos intereses desde unha posición que ofreza a proposta máis madura á sonacional galega. Doutro lado vemos con ciedade.
pasmo que o seu discurso máis ou menos
O PP ten tantos afiliados só nunha cigaleguista é botado abaixo de forma cla- dade como o BNG en todo o país, iso inmorosa por políticos municipais, antes na dica que leva perdido moito moito tempo
Coruña, agora tamén en Vigo. ¿Cal das en abrirse á sociedade para poder expresadúas caras antagónicas é o PSOE de aquí, la, que se vive moito cara adentro e pouco
a nacional galega ou a “paleta”? Non lle cara a fóra. E iso é preciso na resistencia
sobra o tempo para aclararse e ofrecer un clandestina, mais é contrario a unha situarosto maduro á sociedade. Xa ten candi- ción de democracia política, na que estadato, falta saber cal partido é.
mos, coas limitacións que se queiran, desde hai vintetantos
Canto ao BNG,
anos. Quéirao ou non
que tivo a madurez de
o BNG cada día saen
animar o movemento
BNG fala cara
noticias, rexoubes, socívico sen suplantalo,
bre isto ou aquilo, e
vemos que tampouco
adentro
e
non
se
ve
que
todo o que a organizaacaba de interiorizar o
está a emitir vonovo momento. Este
fale á sociedade cunha ción
luntaria ou involuntaé un momento histórico, coas letras maiúsvoz clara e alta, cunha riamente son enredos,
enfolicos internos. Faculas que se precisen.
E nunca o galeguismo voz nacional. Falta saber lan cara adentro e non
se ve que fale á socieestivo tan perto de dise ten capacidade de
dade cunha voz clara e
rixir o seu país. Falta
alta, cunha voz nasaber se ten capacidagobernar ou só sabe
cional.
de de gobernar ou se
diagnosticar os males.
únicamente
sabe
En calquera caso,
diagnosticar os seus
aínda que os partidos
males. Pasar dos disda oposición miren cacursos aos feitos.
ra dentro na vez de
ollar á sociedade, aínA sociedade galeda que non se decaten
ga está na cola de tode que este é un modos os índices de vida
mento histórico, o que
social, económicos,
é imprescindíbel é que
culturais, demográfio saiba o común dos
cos e até morais. Non
podemos estar máis abaixo en vitalidade e cidadáns. Porque aínda que os partidos
esperanza de vida colectiva. E existe por neste país o ignoren, os partidos son un,
primeira vez de xeito inmanente a masa entre outros, dos instrumentos da cidadacrítica para que a dereita posfranquista, nía.E a cidadanía mobilizada vai xulgar
que afogou a autonomía todos estes anos con dureza non só a quen ocupa a admie non defendeu os nosos intereses como nistración senón tamén á oposición se non
país, deixe o poder. Unha dereita que tute- está á altura das súas responsabilidades.♦

O
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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

L
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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
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“Corremos polo pracer da velocidade e, ás veces, tamén por cartos”

Con Iván nunha carreira ilegal
RUBÉN VALVERDE
150 cabalos de potencia nun
coche de pouco máis de 1000
quilos de peso. Así é o Citröen
Saxo VTS de Iván. Un rapaz
de Vigo de 24 anos que compite polas noites contra outros
coches “preparados”, ben por
cartos, ben “polo puro pracer
de sentir a velocidade”, relata.
As carreiras ilegais practícanse en todo o Estado, pero teñen
especial incidencia en Madrid,
Asturias e Galicia. Na nosa
comunidade existen numerosos tramos onde competir.
Cidades ou vilas, semella que
nos últimos tempos case calquera estrada que permaneza
baleira durante un espacio
curto de tempo, é suficiente
para organizar unha carreira.
Pero a chamada carreira ilegal
non se pode reducir a algo organizado con tempo. David, un
mozo de preto de Fornelos de
Montes que ten un Peugeot 306
preparado e nestes intres accidentado, explica que existen varias modalidades. “Ultimamente
estamos escoitando que as carreiras se organizan porque en
Galicia se carece de circuíto. Escoitas pola tele esas explicacións
e dáche a risa. O noso non ten
nada que ver con iso. Gústanos a
emoción de ver a alguén na rúa e
ser máis rápidos que el”, explica.
Entre os competidores diferencian catro tipos distintos de
carreira. En primeiro lugar estaría o chamado pique. “Estás nun
semáforo parado e ves outro coche máis ou menos potente ou
preparado ao lado e sentes a necesidade de ver quen é máis rápido. Os que temos os carros tuneados montamos unha buguina
especial coa música do Sétimo
de Cabalería, do coche fantástico
ou o grito de Tarzán que é un indicativo de que queres competir.
Outras veces simplemente abonda con mirar fixamente ao do coche do lado e rir, ou pisar o acelerador”. Obviamente, neste caso
o único móbil da carreira é a
competición. Non hai cartos polo medio.
En canto ás competicións
máis preparadas, os conductores
falan de saídas, tramos e circuítos. As saídas son carreira preparadas en pequenas rectas onde do
único que se trata é de probar a
aceleración inicial dos coches. O
importante nestes casos é potenciar o motor de serie do vehículo. Un dos elementos máis usados para tal fin é o óxido nitroso.
“Eu teño un Astra GSI da hostia
pero nunca lle puidemos gañar a
un colega que ten un Hyundai
con óxido nitroso”.
Non se trata dun método novidoso. Xa era utilizado nos Estados Unidos hai 20 anos. Non
calquera coche pode instalalo e
calquera desaxuste podería derramar o motor. No Estado só
existe unha empresa especializada neste tipo de kit, chamada
“Nos España” e que dispón de
varios puntos de venda en diversas tendas de Galicia. O éxito do
óxido nitroso radica en que aca-
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Glorieta en Bouzas (Vigo), escenario habitual de carreiras ilegais.

da grandes aceleracións -de entre Nesta modalidade adoita aposseis e oito segundos- con só pre- tarse. A preparación do coche ten
mer un botón. O motor pode aca- que ser maior porque os traxecdar entre 40 e 70 cabalos máis de tos escollidos teñen moitas curpotencia con respecto á versión vas. Ademais de centraliñas de
“de serie”. Cando falamos dun inxección que aumentan a potencia do coche conmotor preparado,
siderabelmente,
o motor pode intamén se reforcrementar memotor pode
zan outros elediante un sistema
mentos. Suspende porto directo acadar entre
sións máis duras,
entre 140 e 250
lamias e rodas
cabalos. En velo- 40 e 70 cabalos
máis anchas, mocidade, estas ci- máis de potencia
dificación no sisfras tradúcense
tema de direcnun aumento de con respecto á
ción, substitumáis de 25 quilóción de parte do
metros por hora. versión de serie.
chásis, mellora
O prezo de instado sistema de
lación deste kit
freado... son alrolda os 1300 eugúns dos camros. Recargar unbios a realizar
ha bombona deste
coa fin de acadar
gas abala entre os
45 e 50 euros e dura aproxima- unha mellor adherencia. “Moita
damente entre as 25 e 30 activa- xente pensa que o Tuning consiste só nunha mellora estética, pecións.
Os tramos caracterízanse por ro cómpre que esta sexa acompateren un punto de partida e outro ñada dunha reforma técnica.
de chegada, cun cronómetro. Dalgún xeito, trátase de que o

O

coche cumpra as expectativas
que xera”, afirma o responsábel
dunha tenda de preparacións de
coches de Vigo.
Os circuítos son traxectos de
certa distancia en estradas amplas, habitualmente con dous carrís de cada lado. Son moi habituais nos núcleos urbanos de cidades e vilas. A Coruña na zona
do Paseo Marítimo, Vigo na zona
de Bouzas, ou Sanguiñeda-Mos
fronte á discoteca Queen, son algúns dos trazados de máis sona.
Este tipo de modalidade
adoita contar coa presencia de
público. Moitas veces trátase de
simples afeccionados á velocidade. Noutros casos, existen cartos
polo medio. Non importa o modelo de coche, senón máis ben a
preparación dos vehículos. Aí radica precisamente o atractivo das
apostas para os espectadores. Por
exemplo, poden verse competicións entre un Wolkvagen Golf
GTI que de serie ten 150 cabalos
e un Porsche 928 S Turbo, que
ten 350 cabalos. O vencedor é o
Golf.♦

Unha práctica relacionada
cos accidentes de tráfico
Unhas imaxes emitidas por televisión hai unhas semanas
que amosaban como un Opel
Astra GSI batía nun Ford
Mondeo que viña en dirección
contraria na Costa da Sal na
Coruña, disparou a voz de
alarma. Foi só un exemplo da
gran relación que existe entre
os accidentes e as carreiras ilegais. Os veciños do barrio de

Bouzas en Vigo veñen denunciando dende hai anos a situación. De feito, aínda que non
está confirmado de xeito oficial, o certo é que as dúas rotondas que hai na estrada
principal de Bouzas, rexistran
un número considerábel de
accidentes ao ano. O último
sinistro produciuse hai dúas
fins de semana.

O pasado ano o número de
accidentes mortais na comunidade descendeu nun 13%. Sen
embargo, destes sinistros, o
84% debeuse a un exceso de
velocidade que provocou unha
posterior colisión ou saída da
vía. Este é o tipo máis usual de
accidente que sofren os coches
que participan en competicións ilegais.♦

“Defensa do
espectáculo”
Os presentes no accidente da
Costa da Sal defenden maioritariamente o que consideran
un “espectáculo”. “A verdade
é que o tío ese pasouse. É un
túzaro que entrou fatal na curva. Pero teño que dicir que o
Telediario esaxerou as informacións. A festa escarállase
cando chegan os picoletos
(Garda Civil). Pásalo ben mirando porque é un espectáculo,
aínda que sei que non se pode
arriscar a vida dese xeito e non
a dos demais”, afirma C.L.D.
Outra das testeamuñas do
accidente, Manu, de 16 anos,
defende as carreiras feitas “con
control”. Segundo el, “na Sal
hai un bo ambiente ata que chegan os catro parvos de sempre e
cágana. A información que se
está a dar sobre este mundo está trabucada. Por exemplo, no
Telexornal afirmaban que a saída dos coches dábana cunha
pistola. Pola parte de enriba da
zona onde estaba o cámara hai
un campo de tiro e de aí o ruído
dos disparos que se escoitan.
¿Pensan que os conductores tamén van con pistola?”.♦

Os tramos máis sonados
Santa Comba
Sanguiñeda-Mos-Porriño
Zona de Bouzas en Vigo
Porto da Coruña
Costa da Sal (Coruña)
Fornelos
Salceda de Caselas
Cangas
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Artur Roig asiste por primeira vez a unha destas festas e faino cun equipo “normaliño”. Á dereita, Carlos González co seu ordenador, un dos máis chamativos do encontro.

Festa informática durante cinco días en Vigo

Mil tolos atados ao ordenador
H. VIXANDE
Cinco días e as súas noites
pasaron máis de mil mozos
metidos no recinto feiral de
Cotogrande, en Vigo, para
celebrar a 1ª Party da cidade.

que se celebraba no país. Santiago é sede doutra, aínda que a
xulgar dos participantes, “esta
ten mellores instalacións”. Con
todo, non se libra das críticas: “O
primeiro día comemos un bocadillo que estaba reseso e ademais
“Claro que podemos saír fóra do a internet non funciona ben.
recinto”, aseguraba Artur Roig, un Tampouco sabes con antelación
dos participantes na festa. “O pri- cándo son os cursiños que están
meiro día –engaprogramados”,
de– instalaron undicía Artur Roig.
on oitenta euros,
ha discoteca na
Artur levou a
outra parte do reCotogrande un
os
participantes
cinto e o sábado
equipo que lle
houbo autobuses tiñan teito, comida e custou 900 euros.
para poder ir de
“Normaliño –di
marcha a Tui”.
el–, levaba tempo
conexión rápida á
Net Game
sen actualizalo
presentábase co- internet durante
algo que veño de
mo a 1ª Party de
facer agora”.
cinco
días.
Vigo, celebrábase
Esta festa dido nove ao trece
vidíase en tres
de xullo no recinto feiral de Coto- partes: unha pequena exposición
grande e prometía unha conexión de firmas comerciais relacionadas
á rede de ancha banda. Dos tres coa informática, as mesas nas que
mil asistentes inicialmente pre- os participantes colocan os seus
vistos, a cifra final quedou en só equipos e a zona na que se instamil, unha cantidade moi inferior lan as tendas de campaña para a
a doutras festas que se celebra- noite, que necesariamente teñen
ban ao mesmo tempo, como a que ser do tipo iglú porque son as
Euskalparty, que ademais cobra- que permiten non apuntalalas no
ba unha entrada inferior –no caso chan. Cómpre ter en conta que tode Vigo custaba oitenta euros ou do está no interior da gran nave
45 sen comida.
do recinto feiral de Cotogrande,
Esta party non é a primeira onde o chan é de cemento.

C

“Xa estiven na segunda edición da party de Santiago e penso vir a esta o ano que vén”, asegura Carla Muñoz, da Coruña.
Carla é unha das poucas mulleres
que asisten a este encontro. “Certo que hai algúns problemas, pero se ve que é porque están a botar a andar”, engade. Carla estudia Desenvolvemento de Aplicacións Informáticas e cando remate comezará a carreira universitaria de Informática. “Levo pegada
aos ordenadores desde os oito ou
nove anos porque na miña casa

sempre houbo un computador.
Dos irmáns fun a única que lles
prestou atención”, explica.
De todas formas, esta participante verte algunhas críticas:
“Dicían que ían dar mil euros
diarios de premios en distintos
concursos e creo que non os están a dar ou polo menos non estamos a velos”, explica esta moza da Coruña.
Maquear a máquina
Tamén coruñés é Carlos Gonzá-

lez. Cando acudiu a Vigo a súa intención non só era estar presente
na festa, tamén pensaba participar
no concurso de caixas de ordenador. Esta actividade, a maquillaxe
do ordenador, maquear a máquina, coñécese como modding, modelando. No seu ordenador, Carlos ten instalado un sistema de refrixeración líquida que substitúe
aos ventiladores e que lle outorga
unha presentación espectacular.
“É moi eficaz –explica Carlos–,
uso anticonxelante de coches,
mellora a temperatura do procesador e desa forma eu gaño graos,
o que me permite forzar a máquina e aumentar a velocidade”.
A máquina á que se refire é o
ordenador. El chámao “Sholrak”,
o mesmo que emprega como sobrenome cando participa nos foros
e nos chats informáticos. O sistema é motivo de visita por parte de
numerosos asistentes. Os tubos
transparentes que desprazan o anticonxelante por distintas pezas do
ordenador son o nunca visto. “É
moi simple, de radiador uso o dun
Seat Ibiza, logo hai unha bomba
que move o líquido e uns tubos
que o desprazan á peza fundamental que refrixera cada parte do ordenador, estas pezas fágoas eu,
son de cobre e véndoas pola rede”.
Carlos é un pequeno profesional. Como participante, acumula a experiencia de ter gañado
o concurso de caixas na party de
Santiago; como vendedor de pezas, xa ten vendido un feixe delas. “O diñeiro que saco métoo
na máquina”, explica.
“Estou nisto desde que comezou a falarse deste tipo de refrixeración, hai dous ou tres anos.
Coñecín nun foro a un rapaz que
resultou que vivía preto de min e
que me introduciu neste mundo.
Logo empecei a facer as pezas
eu e a anuncialas nos foros. Vendo por toda España mesmo ata
en Melilla, algo que por certo é
moi complicado porque hai que
declarar que non é unha actividade comercial. O que fago é recibir unha transferencia bancaria e
despois enviar a peza”, conta.
A refrixeración líquida dun
ordenador é un método que consigue aumentar a velocidade da
máquina ao diminuír a temperatura coa que traballa. “Un ordenador normal está a 50 ou a 52 graos; o meu agora está a 42 e na casa está a 39 graos, con iso alcanzo máis velocidade, iso ofrece
moitas utilidades, pero eu emprégoa sobre todo para os xogos”, di
Carlos, un auténtico freakie.♦
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A arte de sobrevivir oculta curiosas historias persoais

O supermercado da rúa
BEGOÑA CARBALLO/Mª BOULLOSA
REPORTAXE GRÁFICA:
PACO VILABARROS

Fernando:
“Máis ca nun cuarto
vivo nun nicho”
Fernando, 66 anos. Case todos
os días se atopa sentado nuha
pequena banqueta na rúa do
Príncipe, cunha barba duns cantos días e os sinais do tempo no
rostro. Nacido en Getxo, en
1937, tivo que abandonar o País
Basco para acompañar a súa
familia a Sevilla, onde se criou.
Por esas estrañas voltas que dá a
vida, Fernando abandonou os
patios andaluces para rematar na
Galiza. Oficial primeiro de soldador, agora xubilado, ten cinco
fillos e cinco netos en Madrid
cos que afirma levarse ben a
pesar da distancia. Hai 4 anos
divorciouse da súa muller e tivo
que empezar de novo unha vida
en solitario. Hoxe vive nun
pequeno cuarto dunha pensión
en Vigo, aínda que afirma que
“máis ca un cuarto é coma un
nicho”. Ten un humilde posto na

rúa do Príncipe no que vende
pequenos trebellos feitos de
arame e latas de refrescos. Con
estos sinxelos materiais é capaz
de elaborar elementos decorativos e orixinais cinceiros. O seu é
o traballo artesanal, “prefiro usar
as mans para modelar estas cousiñas que para roubar”.
Fernando búscase a vida honradamente, aínda que “a artesanía
dáme para vivir... malamente”.
Asegura que ás veces a policía bótao fóra, entón el recolle os
seus trebellos e marcha para
outro lado. Os desaloxos non lle
molestan tanto coma as políticas
gubernamentais que, segundo el,
“favorecen os inmigrantes á hora
de manter un posto na rúa”.♦

Nancy:
“Os mellores
clientes son os
portugueses”
Nancy, 30 anos. É de Ecuador.
Exhibe o seu posto no paseo de
Samil onde combina a venda de
bisutería coa elaboración de
trenzas de cores no cabelo dos
turistas. Cuns cantos fíos e cunhas boliñas é capaz de sacar
adiante á súa familia.
Elixiu Vigo como destino,
principalmente por ter praia e ser
un lugar de atración turística.
Cando lle preguntamos se realmente lle mereceu a pena deixar
Ecuador e vir a España, non
obtemos unha resposta firme,
dubida durante uns segundos e
logo respóndenos que simplemente “era unha maneira de
intentar mellorar a situación económica “ da súa familia.
Chegou aquí a primeiros do
verán cos seus fillos: Jimi, Jenifer

e Britany. A súa integración na
cidade olívica non foi problemática, aínda que non están de todo
afeitos aos nosos costumes, sobre
todo, os alimenticios.
Ao principio, Nancy non
vendía moito, pero no tempo que
leva xa conseguiu afacerse ao
trato cos clientes e agora xa se
desenvolve coma os máis veteranos. Afirma que os galegos son
moi abertos e que non poñen
moitas trabas á hora de facer o
seu traballo. Asegura que os
mellores clientes son os portugueses porque teñen máis tradición de levar trenzas e decorados
no cabelo, dende nenas a avoas.
De momento aínda non sabe
seguro o que vai facer, pero ten
pensado marchar cando remate a
tempada estival. ♦

Samba:
“Aquí hai xente
interesada pola cultura
africana”
Samba, 34 anos. É de Senegal.
Ten un posto preto do porto
dende hai 10 anos no que vende

este grupo fai concertos benéficos
para axudar aos nenos senegaleses, que tamén reciben material
escolar e xoguetes recollidos pola
tenda “África”.♦

María e Carlota
“Así axudamos
os nosos pais”

artesanía africana. Primeiro arribou en Italia, estivo alí catro
meses; pero en 1991 veu a Vigo.
Asegura que “ao principio foi
duro”, adicábase a venda ambulante nas rúas e nos bares. Ao
cabo de dous anos co esforzo do
seu traballo acadou un pouco de
estabilidade e asentouse cun
posto nos arredores da Pedra.
Entre o material que vendía, foi
incluíndo produtos artesanais
africanos que traía das viaxes á
súa terra natal. Co tempo comprobou que entre a xente se
comezaban a vender ben, que
había un nicho de clientes interesados pola cultura africana.
Tentando expremer o éxito
destas vendas, montou a tenda de
artesanía “África” preto do seu
posto. A pesar de ser un negocio
estábel, aínda mantén o seu stand
do porto. Asegura que lle gusta
máis vender na rúa porque “o contacto coa xente e cos seus propios
compañeiros é máis próximo”.
Samba está casado dende 1995
cunha rapaza de aquí coa que ten
un fillo de catro anos. Tamén ten
un grupo de músicos, Thiossan
formado por seis compoñentes cos
que realiza actuacións por Vigo e
os seus arredores. Todos os anos

María e Carlota, 9 anos. Son dúas
rapazas de Vigo que viven preto
de Samil e que aproveitan a chegada dos turistas e curiosos á
praia para intentar facer un negocio peculiar. O catorce de xullo
puxeron en marcha o seu posto,
unha toalla extendida no chan que
amosa unhas cunchas pintadas a
man e uns cantos colares de fíos,
todo un traballo manual. O proceso produtivo está totalmente centralizado en Samil, a materia
prima recóllena da praia, píntanas
alí mesmo e véndenas no paseo
sentadas nun banco. O prezo
oscila entre dez e vinte céntimos,
todo depende do tamaño. A idea
ocorréuselles collendo cunchas.
“Así axudamos aos nosos pais”,
din as rapazas totalmente convencidas da súa causa.♦

Un ex concelleiro socialista coruñés asegura que foron infladas

As contas poñen en cuestión
a planta de reciclaxe de Nostián
A.N.T.
Segundo un ex concelleiro socialista coruñés, o presuposto para
a construción da planta de reciclaxe de lixo de Nostián está
inflado. Tanto o PP como o BNG
reclamaron ao concello a documentación sobre a contabilidade.
O ex concelleiro socialista Xosé
Antonio Sánchez Penas denunciou irregularidades na subvención da Unión Europea para a
construcción da planta de lixo de
Nostián. Segundo o antigo edil
de Francisco Vázquez, concedeuse unha subvención europea
de 12,6 millóns de euros pero
desa cantidade só se investiron
en realidade seis millóns.
Ademais, a mesma fonte indica
que se produciu un aforro doutros dous millóns catrocentos mil

euros na adquisición dos terreos
para a planta porque a localización final foi distinta da prevista,
nunhas fincas de menor valor
inmobiliario.
O concelleiro tamén indica
que se produciu unha substitución da tecnoloxía prevista por
outra de menor custo que construíron os traballadores da adxudicataria da execución da obras.
Esta tecnoloxía sería de peor
calidade –durante o proceso de
probas produciuse unha explosión dun dos biodixestores da
planta de Nostián que impediu o
seu normal funcionamento ata o
momento.
O concello da Coruña sen
embargo preferiu non saír ao
paso destas informacións. “A
este señor nin lle contestamos,
non imos entrar ao trapo do que

diga”, asegurou o xefe de prensa
do concello Afonso Queixo.
A oposición municipal reclamoulle ao Goberno local a presentación das contas do complexo, algo que non se fixo público
de momento. O portavoz do PP,
Fernando Rodríguez Corcoba,
afirmou que “isto demostra todo
o que dixemos e xera serias
dúbidas sobre cómo se gastan os
fondos públicos nesta cidade”.
Corcoba encabeza unha campaña contra Nostián que o concello
atribúe máis ao obxectivo de
rematar co plan de reciclaxe de
lixo que a unha cuestión relativa
ás contas da planta. De todas
formas, a denuncia formulada
por Sánchez Penas dálle argumentos.
Os nacionalistas tamén criticaron a situación das contas de

Nostián, aínda que manteñen o
seu apoio ao plan de reciclaxe.
Desde sempre o BNG reclamou
que se fagan públicas as contas
da entidade que xestiona a planta de Nostián.
Certificacións sen xustificar
Á marxe das denuncias de
Sánchez Penas, no pleno de
marzo pediuse unha autorización
de sinatura para o xerente da
adxudicataria da planta, a empresa Tecmed. A autorización era
para cobrar unha subvención da
UE, á que se presentaba unha
cuarta certificación. A petición
relevaba que xa se presentaron
tres certificacións anteriormente
e para a cuarta non se indicaban
motivos nin datos. Isto levou á
oposición a votar en contra.

Ademais, nese mesmo pleno
aprobouse elevar o canon que a
concesionaria lle cobra ao concello por tonelada. Precisamente o
prego de concesión da planta
indicaba que os cartos da UE servirían para abaratar o canon.
Por outra banda, non existe
información pública sobre as
contas da planta de Nostián. O
Goberno municipal coruñés
insístelle á oposición que cando
estea recepcionada a obra –leva
tres anos de atraso– coñeceranse
as contas. De momento, tras a
adxudicación da obra, a cantidade final apareceu incrementada
en seis millóns de euros sen que
houbese unha explicación. Eses
seis millóns son aos fai referencia Sánchez Penas ao dicir que a
planta custou menos que o presupostado.♦
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Dificultades para
o pacto
de estabilidade
MANUEL CAO

As adquisicións do Grupo Monbús xeraron moita conflictividade nas empresa compradas.

PACO VILABARROS

Convocado un paro contra a precariedade
na compañía adquirida por Monbús

Os venres, folga indefinida
no Castromil
H. VIXANDE
A partir do dezaoito de xullo, todos os venres terá lugar unha folga indefinida na empresa Castromil ata que non desapareza a actual situación de precariedade na
compañía adquirida por Monbús.
Aínda que a folga terá lugar todos
os venres, excepcionalmente o
xoves 24 de xullo haberá paro en
lugar de producirse o 25. O comité de empresa cos votos a favor
dos seis representantes da Central
Unitaria de Traballadores, CUT, e
o da CIG e a oposición dos dous
representantes de CCOO, aprobou presentar unha solicitude de
folga que chega ata fin de ano. A
pesar de que a intención é que non
se prolongue tanto tempo, no caso
de chegar a fin de ano sen acordo,
prologarán a convocatoria.
Tanto a maioritaria CUT como
a CIG consideran que a adquisición de Castromil por parte de
Monbús provocou un proceso de
degradación laboral na compañía
que leva a que desaparezan postos
de traballo, haxa incumprimentos
dos acordos adicionais ao convenio provincial asinados entre a dirección da empresa e o comité, unhas xornadas laborais excesivas e
variación constante dos descansos.
Desde finais de maio o comité
ten presentado numerosas denuncias ante a Inspección de Traballo,
reclamacións de antigüidade na
Maxistratura, promovido reunións
do comité de empresa coa dirección e convocado asembleas de
traballadores para deter a situación
de precariedade laboral que vive.
Francisco Sebio, da CUT, resumiu en tres os puntos fundamentais polos que os traballadores van á folga: un exceso de xornada de traballo, a caída da carga
de traballo coa conseguinte reducción da calidade do servicio e
condicións de traballo dos traballadores e o medo do cadro de
persoal polos continuos expedientes, sancións que chegaron
ao despedimento dun traballador.

De fondo, indica o sindicato,
Desde que Monbús adquiriu
Castromil hai un ano e medio, a aparece a intención de López de
xornada de traballo prolóngase absorber o maior número de emen exceso e nin sequera se cum- presas do transporte de viaxeiros
pren as regulacións dos servicios en Galiza para constituír un moe os descansos que determina a nopolio que conta con todos os
parabéns da Xunta.
propia empresa.
Sen embargo, para a CUT, o
Ademais, Monbús separou os
talleres de Castromil para traspa- obxectivo de Raúl López non sería
salos a Talleres La Campiña, do quedarse co control do transporte
mesmo grupo Monbús. En xeral, de viaxeiros por estrada en Galiza.
rexístrase en Castromil unha re- El seria un testaferro que posteriorducción do tamaño da empresa mente vendería á gran patronal euque, segundo o comité, procura o ropea do transporte todo o Grupo
decrecemento do seu volume para Monbús xa coas relacións laborais
completamente
centrarse nas liñas
desregularizadas e
máis rendíbeis,
o dominio absoluque ademais se soegundo
to do mercado.
lapan
abaratar
Con todo, a
custos. Isto último os sindicatos,
tentativa de Montrae como consea
pretensión
bús de facerse
cuencia a diminucoa sección galeción na calidade de Monbús
ga da multinado servicio e xorcional británica
nadas de traballo é monopolizar
Arriva desmentimáis longas para
ría a intención de
os conductores. o transporte
López de vender.
“Os servicios son de viaxeiros
Pero
segundo
cada vez con horaFrancisco Sebio,
rios máis axusta- para venderllo
Arriva, que condos –denunciou
trola o transporte
Francisco Sebio, á gran patronal
por viaxeiros no
da CUT–, e os
europea
do
sector.
norte de Galiza,
conductores vense
non é a gran pana obriga de cotronal europea de
meter excesos de
transportes, sevelocidade, que
nón unha emprepor suposto son
baixo a súa responsabilidade”. “A sa británica hoxe sen obxectivos
consecuencia –engade Sebio– é en Galiza. Sebio sinala á suíza
que corren o risco de ser despedi- Avanza como eventual empresa
dos se non chegan a tempo e ta- que podería rematar por adquirir
mén se conducen a velocidades a compañía que monopolice o
excesivas, iso crea inquedanza e transporte de viaxeiros por estrada en Galiza.
temor no cadro de persoal”.
Castromil, que antes da adA concentración do transporte
quisición por parte de Monbús tiña 175 traballadores e que conta
A CUT considera que a causa últi- na actualidade con 132, dispón
ma do endurecemento das condi- da concesión para explotar a
cións de traballo e a precariedade maioría das liñas de transporte
en Castromil responden a unha in- de viaxeiros máis importantes
tención do novo propietario da em- nas provincias de Pontevedra e A
presa, Raúl López, de Monbús, de Coruña e unha boa parte das de
tirar o máximo rendemento da em- Ourense, polo que esta folga
presa “baixo o prisma capitalista”. afecta a milleiros de usuarios.♦

S

O Pacto de Estabilidade e Crecemento é un pear básico do proceso de construción da Unión Económica e Monetaria. O Consello Europeo de Dublín de decembro de 1996 aproba o seu
estatuto xurídico asinándose o Acordo definitivo no Consello
Europeo de Amsterdam de xuño de 1997. No que se refire á
política orzamentaria, establece un límite do 3% para o déficit
público de cada país e uns mecanismos de control que garantan o seu cumprimento e será nas sucesivas reunións do ECOFIN, nos Consellos Europeos e na actividade da propia Comisión onde se irá analizando e revisando o grao de cumprimento, a valoración dos desfases e a implementación das medidas
correctoras.
Pois ben, na actualidade Franza, Alemania e Portugal rebasan o límite do 3% previsto para as súas contas públicas e
considérase que cara finais do 2003 a taxa media para a Eurozona chegará ao 2,8% o que configura unha situación de alerta especial prevista xa nos mecanismos de xestión do Pacto.
Neste contexto de crecentes déficits públicos e baixas taxas de
crecemento económico xurden voces que reclaman unha revisión do Pacto cara unha maior flexibilidade tendo en conta,
ademais, que se asiste a unha forte apreciación do euro e a uns
déficits públicos moito maiores na economía de EEUU sen
que, por outra banda, se albisquen sinais de reactivación mentras os expertos seguen confundidos diante da posíbel evolución da economía mundial e das medidas a tomar.
As posicións sobre a revisión do Pacto de Estabilidade van

‘Berlusconi
propón un
ambicioso plano
de infraestruturas
comunitarias con
financiamento
público e privado
que afectará o
endebedamento’
dende a ortodoxia formal do déficit cero do goberno español,
apoiado nuns recursos comunitarios que permiten facer cadrar
unhas contas pouco claras pero dificiles de soster sen eses
aportes, á pretensión do goberno francés de revisar o Pacto cara unha flexibilización condicionada á situación económica de
cada país permitindo ao Estado que poida intervir na súa economía para facer frente a conxunturas adversas, poñer en marcha políticas públicas que mitiguen o descontento social e deseñar estratexias que asenten as bases do crecemento económico futuro. A Presidencia italiana do segundo semestre da
UE parece proclive a esta revisión tendo en conta que Italia está a punto de superar os límites establecidos mais, por agora,
o acordo comunitario avoga por manter o Pacto aceptando unha maior flexibilidade de facto para o seu cumprimento efectivo. A posición de Alemaña é, neste caso, decisiva dado que
o proceso de construción da Unión Económica e Monetaria seguiu o modelo alemán sendo as condicións de Maastricht, o
sistema institucional de política monetaria e as normas incluídas no Pacto de Estabilidade unha creación en boa medida deseñada e impulsada dende Berlin. O goberno alemán, considera que o mantemento do Pacto de Estabilidade e Crecemento
é esencial para a credibilidade e solidez das institucións económicas comunitarias e non se debe modificar aínda que a
propia RFA sexa un dos que supera claramente o límite do 3%.
A estabilidade monetaria e orzamentaria é un valor compartido pola sociedade e os principais axentes e decisores públicos
e privados alemáns e considérase que a actuación máis axeitada debería centrarse en avanzar nas reformas estruturais dos
mercados de traballo, sistemas de pensións e modelo fiscal.
As primeiras propostas da Presidencia italiana da UE inclúen un ambicioso programa de investimento orientado á creación dunha amplia rede de infraestruturas comunitarias con
financiamento público e privado que haberá de afectar ao endebedamento ou á redución das partidas orzamentarias que
soportan a PAC e as políticas de cohesión, tal como xa se especifica no informe dun Grupo de Asesores do Presidente da
Comisión, Romano Prodi. As tensións sobre o Pacto de Estabilidade seguirán nos vindeiros meses e será a marcha da economía e o contexto internacional o que decidirá o seu futuro.♦

Caravana de xornalistas de Egunkaria a Egin
‘pola liberdade de prensa
A.N.T.
Cinco anos despois do peche
de Egin e cinco meses tras a
clausura de Egunkaria, os
traballadores destes dous medios manifestáronse, mediante unha manifestación de coches, en defensa da liberdade
de expresión e de prensa. Os
xornalistas lembraron que
aínda seguen na cadea tres
dos directivos de Egunkaria.
Máis de cincuenta vehículos
comezaron en Andoain esta
protesta que pretende recordar
o traballo dos profesionais da
información nos dous xornais
clausurados. Na que fora sede
de Egunkaria, o pasado 15 de
xullo, os manifestantes lembraron a Xabier Oleaga, Iñaki Uria
e Xabier Alegria, detidos logo
do peche do medio e aínda no
cárcere. De alí a caravana partiu cara a Hernani, localidade
na que hai cinco anos as forzas
da orde entraron para pechar o
diario Egin. Diante do polígono
no que estaban as instalacións
do medio, a subdirectora Teresa Toda, lembrou a ilegalidade
dunha clausura que xa dura
máis de cinco anos e que “só tivo un obxectivo: impedir a nosa liberdade de expresión”,
afirmou diante do cento de persoas alí concentrado.
Toda insistiu na debilidade
dos actuais medios vascos,
ameazados de contino por posíbeis novos peches. “A espada
de Garzón, neste caso a mans
da Seguridade Social, persegue
a Gara”, dixo. “O camiño iniciado por Berria tampouco vai
resultar doado”, engadiu. Ademais, lembrou que a actual escalada contra a “prensa contraria ao pensamento único en
Euskadi” podería desembocar
nunha intervención na EITB, a
radiotelevisión pública vasca,
dependente do goberno de Gasteiz. “Desde Madrid todo o
condenan cando non repite cegamente as súas consignas”,

O director de Egin, Javier Salutregui, con camisa branca, diante da sede do medio clausurado.

defendeu Toda. “Debemos loitar para que non nos tiren os
nosos sinais de identidade e

non coloquen bozos ideolóxicos e físicos nas xentes de Euskal Herria.”

BERRIA

Gara, en dúbida
Pouco despois desta manifesta-

Desarticulado o único comando activo da ETA
As detencións dos etarras Joseba Segurola e Ibai Aginaga, pertencentes ao comando Nafarroa,
deixaron sen estrutura activa o
grupo violento vasco. Segundo
o ministro do Interior, Ángel
Acebes, estes dous activistas
posibelmente foron responsábeis do asasinato de dous policías nacionais na localidade de
Sangüesa e a colocación dunha
bomba nun cuarto de baño do
hotel Maisonnave durante as
festas do San Fermín de Pamplona o pasado 12 de xullo.
Xustamente, foron as cámaras de seguridade deste establecemento hostaleiro quen lles

deu ás forzas policiais a primeira pista para localizar os dous
membros da ETA en Berriozar,
tamén en Navarra, con 150 quilos de explosivos, un fusil, unha
escopeta e tres pistolas automáticas. O piso franco era propiedade de David Cebrián, que segue en busca e captura por estar
considerado tamén pertencente
ao comando violento.
Estas detencións supoñen un
golpe á capacidade de atentar da
ETA, segundo Acebes, quen insistiu, pese a todo, en que o grupo independentista pronto volvería poder dispoñer de varios
comandos dispostos a iniciar

unha ofensiva en varios puntos
do estado. O goberno central
volveu insistir en que só a través
da actuación policial será posíbel “acabar definitivamente co
terrorismo.”
O goberno autónomo vasco
gabou o labor da policía e esixiu
que as actuacións contra a ETA
sexan rápidas, para evitar que os
comandos poidan enlazar uns
atentados con outros. Semellantes declaracións fixo o presidente navarro, Miguel Sanz, que
avoga por afondar na Lei de
Partidos para pechar calquera
vía de recursos para financiar o
grupo.♦

ción, a Audiencia Nacional respondeu ao pedimento da defensa da empresa Orain, editora de
Egin, sobre cál ía ser o futuro
desta empresa, unha vez vencido o prazo de cinco anos de
suspensión editorial. O tribunal
considera que só despois de se
pagar a débeda de 8,5 millóns
de euros que mantén a sociedade se poderá producir a reapertura das súas actividades. Esta
débeda ten como data o 31 de
decembro de 2002 e a audiencia
considera que Gara é responsábel dunha parte desta, concretamente 5,1 millóns. Engade o ditame xudicial que este impago
non responde a un defecto do
administrador público –neste
caso, Baltasar Garzón– senón
que foron os propietarios da
empresa os que non se enfrontaron ás débedas ao seu xusto
tempo. “De ter sido así, a suspensión de actividades xa estaría superada”.
En declaracións a Gara, o
avogado defensor, Iñigo Iruin,
lembrou que o Código Penal
non prevé ningunha posibilidade de prórroga neste tipo de
suspensións. “O prazo de cinco
anos é o máximo que permite a
lei e non existe ningún suposto
que xustifique ampliar a xurisdicción dos tribunais sobre unha empresa privada, teña a débeda que teña.”
Iruin acusa a Garzón de non
cumprir a súa palabra de permitir que a suspensión de actividades comezase coas contas
saneadas e se buscasen, en
1999, solucións para evitar
problemas deste tipo no futuro.
“Mais a operación da débeda
está ben prevista e responde a
unha estratexia de ataque combinado. Por unha banda impídese que Egin volva funcionar
e ademais atácase a Gara atribuíndolle unha débeda coa que
non ten nada a ver. A fin é que
nin o anterior proxecto rexurda
e que o actual se afogue economicamente”, dixo o letrado.♦

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 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?
mingo 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 pa-

ra 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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Os medios vascos advirten de que a ETB podería ser intervida en breve
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Os países invasores falsearon datos antes da Guerra do Irak,
seguindo o exemplo do Golfo

Guionistas de cine nos servicios
secretos americanos
CÉSAR LORENZO GIL
As falsidades nacidas nos servicios secretos pasaron directamente aos xornais e noticieiros
como escusa para invadir o
Irak. Agora que moitos calotes
comezan a descubrirse, parte
dos que apoiaron a guerra, esixen que se deixe de gastar diñeiro e vidas de soldados na
captura do petróleo do Golfo.
O presidente norteamericano,
George Bush, admitiu que “talvez” o director da CIA, George
Tenet, lle proporcionou informacións falsas sobre os planos de
Sadam Husein para a compra de
uranio no Níxer. Mais díxoo de
pasada, sen asumir responsabilidades e manifestando o seu desexo de que o funcionario siga no
seu posto. “Seguro que el foi tan
enganado coma o resto”, chegou a
afirmar. ¿Quen enganou daquela
dous dos homes mellor informados e máis poderosos do mundo?
En realidade, os que se din enganados son en realidade os que
lles encomendan aos seus servicios secretos labores de “pescuda” para tentar demostrar que son
reais as escusas e razóns que presentaron para iniciar a guerra.
Neste enorme plano, semellante
ao de realización dunha serie de
televisión, os axentes convértense
en guionistas de ficción, en xastres especialistas nos remendos e
compoñendas que fan de calquera
sospeita unha evidencia.
Así se descobren as costuras
en diferentes acusacións contra o
réxime iraquí que agora, só dous
meses despois do final da guerra,
xa quedan en auténticos despropósitos. No caso do uranio do Níxer, a CIA explicou que fora enganada por informacións procedentes do Reino Unido. O MI6,
requerido pola comisión parlamentaria aberta en contra do primeiro ministro, Tony Blair, tivo
que recoñecer que esta información concreta estaba inspirada en
documentos emprestados polos
servicios de seguridade italianos
e franceses. Nos próximos días,
con certeza, estes últimos buscarán países de menor peso para
lles atribuír os informes.
Ameazas nbq falsas
Seguindo noutros temas relacionados coas armas de destrución
masiva, os EE UU insistiron en
que o Irak comprara tubos de aluminio para desenvolver armas nucleares, un suposto negado pola
Axencia Internacional da Enerxía
Atómica. O xefe de tal organismo, Mohamed El Baradei, asegurou xa no mes de xaneiro que esas
pezas non valían para o proceso
denunciado. En canto ás armas
químicas e biolóxicas, os documentos máis estritos con Bagdad
só alarmaban pola existencia de
gas mostaza, de fabricación estadounidense, comprado antes da

Hans Blix, esquerda, e Mohamed El Baradei denunciaron o uso incorrecto que os EE UU e o Reino Unido fixeron dos seus informes.

Guerra do Golfo e, polo tanto, xa
caducado e sen utilidade.
A intelixencia británica tivo
que recoñecer que as ameazas de
ataques non convencionais contra
as súas tropas en Chipre eran esaxeradas. É máis, no ano 2002, a
base militar da illa devolveu a
Londres todos os seus equipos de
guerra nuclear, biolóxica ou química (nbq). Ameaza semellante

era a capacidade de Sadam de ordenar un ataque nbq no propio territorio iraquí en só 45 minutos.
Era tan incoherente que o propio
Blair tivo que desmentila poucos
días antes da queda de Bagdad. O
famoso rumor de que a Garda Republicana tiña orde de desencadenar un ataque deste tipo se os invasores atravesaban unha determinada ‘liña vermella’ tamén que-

dou ridiculizado por un dos mandos atacantes, o tenente xeneral
James Conway. Segundo afirman
os xornalistas Glen Rangwala e
Raymond Whitaker, este militar
confirmou que en todo o avance,
os considerados depósitos de material perigoso estaban baleiros.
“Sorprendeunos que nin sequera
houbese armas e municións, alén
de armas lixeiras e balas”.♦

As inspeccións reduciron
o arsenal iraquí nun 90 por cento
Outra das xustificacións para a
guerra era a ineficacia das inspeccións internacionais. Blair
afirmou o pasado marzo en The
Independent que “non se podía
consentir que Sadam se burlase
da Comunidade Internacional
outros 12 anos”, en referencia
ao período de control das Nacións Unidas sobre os arsenais
iraquís. O certo é que os datos
son totalmente contrarios. O labor dos axentes de control foi
tan efectivo que un informe do
Consello de Seguridade afirmaba en 1999 que o 90 por cento
do arsenal asiático fora incautado e destruído. O Irak era un
país case desarmado, tal e como
recoñece Hans Blix, xefe da
misión, que engade as facilidades que o goberno lles concedeu no seu labor.
A derradeira esperanza dos
réximes invasores era descubrir
“a verdade” gracias aos científicos liberados da presión de Sadam. Mais meses despois da ‘liberación’, nin un só responsábel dos supostos programas armamentísticos deu nin un só
dato sobre cómo localizar tales
armas.

Mentiras de combate
Os medios de comunicación fixeron sempre moita forza por converter a guerra no Irak nunha loita entre ‘heroes’ e soldados fanatizados por difusas ideoloxías que
enlazaban co comunismo e co integrismo islámico sen solución de
continuidade. Ao tempo, os dous
grandes facedores da invasión,
Donald Rumsfeld, secretario de
Defensa e o vicepresidente Richard Cheney, manobraban con
abusiva reiteración conspiracións
entre Bagdad e a rede Al-Qaeda.
Neste último sentido, foron
os servicios secretos checos os
encargados de argallar un encontro entre Mohamed Atta, o
suposto adaíl dos atentados do
11-S, e funcionarios iraquís en
Praga. Pouco despois de se iniciar a guerra, estes mesmos servicios negaron que fose o saudita o que se reuniu na capital europea con coñecidos representantes diplomáticos do Irak.
Mais datos coma este non impediron que a opinión pública norteamericana aceptase como real
a complicidade de Sadam nos
ataques de 2001. Unha enquisa

publicada na prensa a nivel federal reflectía que o 70 por cento
dos estadounidenses consideraba o presidente iraquí como cerebro dos secuestros de avións.
Case a mesma cantidade de xente cría que a nacionalidade dos
secuestradores era a iraquí.
Para animar a tropa, Rumsfeld esprimiu a idea de ‘guerra
doada’. Falouse de opresión de
décadas e ansia de liberdade.
“Os soldados norteamericanos
non terán que disparar unha soa
vez”. A realidade foi moi diferente. O poder militar iraquí era
mínimo pero as técnicas de
guerrilla, aínda hoxe moi importantes, definiron o conflito
desde o primeiro día.
Nunha guerra de días que pasaban coma meses, o exército invasor necesitaba de contino boas
novas. Debeu ser por iso que se
anunciou a conquista do porto de
Um Qasr media ducia de veces
antes de poder tomala. Algo semellante pasou coa anunciada rebelión xiíta de Basora. Hoxendía,
esta cidade, símbolo da ‘represión’ contra Sadam, é un dos baluartes da oposición ao goberno
prefabricado en Washington.♦

Roteiro
contra
o Muro
G. LUCA

A

conta da enésima
conferencia sobre a
ocupación de Palestina, vivimos un novo salto
entre os feitos e a noticia. O
mesmo título de Roteiro ou
Mapa de Estradas non pode
disimular un reviragancho
irónico na caligrafía da Casa Branca para algo que
eles mesmos néganse a chamar Xustiza ou Paz. ¿Admitiría un colonizador o remedio da Xustiza para o resultado da súa protección (a
invención do protectorado)
e das súas leis? Mesmo a
palabra Paz, que deu nome
a tantas conferencias en refuxios de caza
presidenciais, fracasadas
antes de se celebrar, parécelle inaceptábel ao goberno
de Sharon.
Roteiro para o
desmantelamento de sesenta
colonias consideradas ilegais
en Palestina. Non se cita o
cuarto de millón de colonos
establecidos na ribeira Oeste
do Xordán e en Gaza; nada se
di da ocupación paulatina de
Xerusalén Leste na que xa viven máis de 200.000 colonos.
Tratándose dun acordo
inicial, que debe fornecer co
tempo solucións concretas,
non establece garantías legais
nin garantes para que as propostas se realicen.
Para os palestinos, é
surrealismo a concordancia
entre o optimismo da Casa
Branca e a humillación que
padecen a diario nos postos
de control, nos fielatos de
arame de pugas. A máis
cruel simbolización do estado
colonial aparece por fin no
muro que está a facer Sharon
no que el define como extrema entre a Palestina da
Ribeira Oeste e Israel. Ten
oito metros de alto por dous
de comprimento e xa cobre
case catrocentos quilómetros
aínda que vai camiño dos mil
seiscentos. Trazado sobre o
que os sionistas consideran o
límite da Palestina que
ocuparan en 1967, o valado
de formigón métese a trancos
de cinco a oito quilómetros
para roubar veigas, regos caprichados e nacentes de auga.
Catrocentos mil palestinos ficarán de feito separados das
terras que cultivan por mor
do muro racista.
Disto non se fala no roteiro. Ten razón Abu Mazen
cando di que por algo hai que
comezar antes de chegaren á
derrota militar completa, pero o que ven os palestinos
non é un camiño para a independencia senón para a institución de reservas muradas,
arrodeadas polos tanques sionistas. Os bantustanes do racismo de Pretoria que tan
xustos e aseados lle parecían
ao presidente fundador do PP
cando ía por alá de cazata co
seu sombreiriño tirolés.♦
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A meirande parte das reformas do goberno favorecen os seus negocios

Berlusconi, cara ao poder absoluto
GUILLERMO SANTOS. ROMA
Despois da Lei de Inmunidade
que tanto escándalo espertou na
UE, Silvio Berlusconi segue a
utilizar o Parlamento para aprobar normas que favorecen o florecemento dos seus moitos negocios. Hoxe, máis ca nunca, o goberno de Roma móvese por mil
razóns económicos e nin unha
soa relacionada coa ideoloxía.
A entrada de Silvio Berlusconi
na presidencia da UE ten aristas
especiais respecto a anteriores
mandatos. O semestre de presidencia italiana anúnciase, no mellor dos casos, envelenado, tal e
como lembra o xornal francés Le
Figaro. ¿Por que? Porque as relacións entre Il Cavaliere e o
progresista presidente da Comisión, o tamén italiano Romano
Prodi son tensas desde hai anos e
ambas as figuras teñen unha historia común, que comezou naquelas eleccións nas que Prodi
lle venceu con autoridade ao
agora primeiro ministro. No futuro, Berlusconi podería volver
sufrir unha derrota diante deste
antagonista se se cumpren as
previsións que indican que o político de centro esquerda volverá
en agosto do ano que vén para se
poñer á fronte da oposición.
Nesa cabalgada da dereita
rampante italiana por Europa, os
alemáns están a recibir demasiadas vareadas. As declaracións do
viceministro de Turismo, Stefano
Stefani contra o turismo xermano
deixarán unhas perdas de entre 2
e 4 millóns de euros na hostalería
da costa adriática, tan só no mes
de xullo. Os alemáns representan
o 40 por cento do turismo italiano e o seu nivel de gasto é un dos
máis alto dos colectivos dos visitantes estranxeiros.
Mais as preocupacións de
Berlusconi son outras. A fiscal
Ilda Boccassini denunciou a inconstitucionalidade da lei de inmunidade que detivo os procesos
na súa contra, e se o Tribunal
Constitucional acepta a súa denuncia, a impunidade non chegará a ese 2006 que Berlusconi espera para converterse en presidente da República ou emigrar
ás Bahamas. Entrementres, o seu

Silvio Berlusconi e Gasparri, ministro de comunicación italiano.

“megagaláctico” imperio económico agrándase aínda máis: vota
nestes días o Senado un decreto
lei que lle permitirá manter as
súas canles televisivas, aumentar
os seus ingresos por publicidade

e volver facer adquisicións no
sector editorial. A oposición intenta frear o proceso presentando
4.000 emendas.
Segundo John Hooper, do
Guardian londinense, o imperio

berlusconiano representa o 48,6
por cento, como influencia directa (Italia 1, Canale 5, Retequattro, a 7) no mercado televisivo, e o 90 por cento, sumándolle a RAI, que agora está baixo o

seu mandato en canto xefe do
goberno. De feito, os telexornais
a penas informaron do escándalo en Bruxelas que conmocionou toda Europa. Recordemos
que tamén posúe Publitalia, no
sector publicitario, Mondadori,
no editorial –co 30 por cento da
cota de mercado interior–, Albacom, en telecomunicacións, e os
diarios Il Giornale e Il Foglio. O
decreto permitirá ademais “ingresos de centos de millóns de
euros extra, ao abolir o límite de
18 minutos por hora nos cortes
publicitarios”, di Antonello Falconi, deputado da oposición. A
Federaciòn Italiana de Editores
tamén protestou, a través do seu
presidente, Luca Cordero de
Montezemolo: “É a instauración
definitiva do monopolio”. Para o
ministro de Comunicación,
Maurizio Gasparri, trátase, en
troques, dun ordenamento legal
sen demasiada importancia, xa
que no 2006 ( ¡sempre o 2006! )
o mercado das comunicacións
recibirá as transmisións dixitais
terrestres, coa correspondente
proliferación de canles e fontes
de emisión.♦

O Servicio Secreto italiano puido ter inventado
a venda de uranio ao Irak
É curioso que o goberno Berlusconi estea a perder pé xustamente
na área na que mellor se estaba
comportando: as relacións internacionais. Superado o desencontro
con Alemaña, Italia comeza a esquecer o seu papel real no mundo.
Como ministro de Relacións
Exteriores, Berlusconi manexara
un perfil baixo, tendo escrupulosamente en conta as opinións
dos seus socios europeos. No xiro dun par de meses logrou distanciarse de Francia, pola cuestión do Medio Oriente, negándose a manter unha entrevista conxunta con Arafat e o chanceler
galo Dominique de Villepin, nun
xesto que o distancia dos Quince
e o achega aínda máis a un George Bush que se ve en Roma
como gran triunfador da Guerra
do Irak. Se cando estourara o

conflito, Italia conseguira aparecer como aliado en segundo plano e manterse frío mentres o seu
‘amigo’ Aznar se retrataba en todos os foros, arestora parece disposto a abrazar a causa trasatlántica. Mais agora parece que a
Casa Branca non ten vontade de
aceptar ‘amigos’ de última hora.
Segundo moitos xornais estadounidenses, os famosos informes falsos sobre compra de uranio en Níxer procedían dos servicios secretos italianos, un ‘gol’
que será difícil de esquecer se finalmente lle custa ao Partido Republicano a reelección.
O feble fío do goberno
O goberno italiano é un triciclo no
que cando dúas rodas conseguen
avanzar, a terceira queda parada

sen remedio. Así fora na primeira
etapa de Berlusconi no goberno e
así parece volver ser nesta lexislatura, a pesar das obvias melloras
de equilibrio entre Forza Italia, a
Alianza Nacional e a Liga Norte.
As xa mentadas declaracións xenófobas contra os alemáns de Stefani –alto dirixente da Liga– puxeron dos nervios a outros políticos dos outros dous partidos. “Podemos gobernar sen a Liga Norte”, dixo Gianfranco Fini, o líder
neofascista da Alianza
A única maneira de armar o
feble fío da gobernación parece
proceder do anceio común de
controlar e aumentar os elevados montantes monetarios fuxidos do fisco italiano durante lustros. O ministro de Finanzas,
Giulio Tremonti, é responsábel
de abrir a maior amnistía fiscal

da historia para os evasores fiscais que agora, libres de ameazas da Facenda, poden reinvestir
os seus capitais libremente, sen
que a sociedade se beneficie
destes intercambios. E isto sucede nun momento no que as condicións sociais do país están nun
punto grave. Só basta un exemplo: Calabria. Declarada rexión
de prioridade un pola UE pola
súa emerxencia social (o 24,5
por cento da súa poboación está
desempregada), foi a escollida
para recibir 2.000 millóns de
eruos. Mais eses cartos nunca
chegaron ao seu destino e Bruxelas xa lle solicitou a Roma o
reingreso nas arcas comunitarias
deses capitais antes de decembro deste ano. ¿Serán os calabreses os obrigados a buscaren o
diñeiro que nunca recibiron?♦

A previsión de achar petróleo,
causa do golpe de estado en São Tomé
A.N.T.
O golpe de estado que sacudiu o
pequeno arquipélago africano de
São Tomé e Príncipe responde á
loita de intereses políticos e económicos que se suceden nas elites do país polo control das supostas bolsas de petróleo aínda
sen descubrir nas illas. Os militares golpistas –ao redor de 200
soldados dos 900 que compoñen
o total das forzas armadas– xa
anunciaron que liberaron todos
os deputados que retiveran á primeira hora da revolta e manifestaron o seu desexo de convocaren eleccións libres despois dun

período de transición no que políticos afíns aos mandos militares rebeldes tomarían o goberno.
Segundo a axencia portuguesa Lusa, membros do agora deposto gabinete acusaron ao partido Frente Democrática Cristã
(FDC) de estar detrás do golpe.
Esta forza, sen representación
parlamentaria, comandaba as
protestas contra a primeira ministra Maria das Neves. Para garantir o éxito da revolta, os militares aproveitaron a visita do
presidente da República, Fradique de Menezes, a Nixeria, xustamente na busca de financia-

mento para novas prospeccións
na busca de petróleo, segundo
afirman algunhas fontes xornalísticas centroafricanas.
São Tomé e Príncipe e un dos
países máis endebedados do
mundo, cunha poboación de perto de 200.000 persoas que viven
nun difícil estado de pobreza. A
economía do arquipélago, dependente do cacao durante décadas,
logo de se independizar de Portugal, sofre agora a queda de prezos
deste produto. Os diferentes gobernos basearon as súas promesas
electorais no cambio de rumo que
sufrirá o país se finalmente se ato-

pa cru no seu subsolo. Mais estas
previsións nunca se cumpriron,
aínda que varios informes das petroleiras norteamericanas teñen
indicado que as súas reservas ben
poderían ser unha fonte moi interesante para se abasteceren nos
próximos 25 anos.
A día de hoxe, ningún goberno acepta o golpe de estado e o
principal estado da rexión do
Golfo de Guiné, Nixeria, xa esixiu respecto polos seus cidadáns
e incluso ameazou con intervir
militarmente para devolver ao
poder o goberno democrático de
Menezes e Das Neves. Tamén

Portugal e a Comunidade de Países de Língua Portuguesa apoiaron os políticos depostos.
Este golpe é o segundo en oito anos. O 15 de agosto de 1995,
outra revolta militar depuxo ao
daquela presidente, Miguel Trovoada, en demanda de mellores
salarios. Ao se lles garantir aos
militares maiores pagas, volveron aos cuarteis a cambio dunha
amnistía. O propio Trovoada expresou o seu temor a que este
golpe non responda ao esquema
daqueloutro e acabe co Exército
empoleirado no poder durante un
longo período.♦
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Euskaltel,
un exemplo
a seguir

O Concello santiagués investirá 900.000 euros
para garantir a súa presencia na ACB

A obrigada metamorfose do Obradoiro
CÉSAR LORENZO GIL
A ACB decidiu finalmente
aceptar os requerimentos xudiciais e xa perfila o mellor
sistema para incluír definitivamente o Obradoiro na súa
competición. Para lograr un
equipo competitivo, o club
compostelán está obrigado a
unha fonda reestruturación.
O Obradoiro está pronto a resucitar. A día de hoxe, o equipo de
básquet santiagués compite na
Primeira Autonómica e precisa
dun investimento xigante para
garantir a súa competitividade na
Primeira Estatal. Como ben lembran os dirixentes do club, o
equipo mantivo durante esta década o nome para seguir puxando nos tribunais polos dereitos
furtados naquela fase de ascenso
na que o Murcia permitiu a aliñación dun xogador arxentino
con pasaporte español falso.
Na configuración do novo

equipo, o presidente do Obradoiro, Xosé Ramón Mato, e o vicepresidente, Xosé Docobo, perfilan un organigrama técnico de
alta calidade. En principio, os
santiagueses querían que fose o
ex técnico do Barcelona Aíto
García Reneses o novo director
deportivo, mais finalmente será,
case con toda probabilidade, Pepe Casal –preparador físico de
Pau Gasol cando xogaba en Catalunya– o encargado de armar o
novo cadro.
As primeiras previsións falan
da necesidade de fichar doce xogadores. Esta operación de rexurdimento non só terá as normais
dificultades de atopar no mercado
bos baloncestistas senón que sufrirá as eivas de ter que compoñer
un equipo colectivo construído
con pezas soltas nun tempo de
marca, só tres meses.
Os apoios económicos parecen asegurados tanto no plano público coma privado. Mato e Doco-

bo confían en Raúl López, propietario da empresa de transportes
Monbús, para que comande o proxecto económico. Desde o Obradoiro tamén se confía nun investimento de 900.000 euros por parte
do Concello, unha cantidade moi
substanciosa para xogar con garantías ao máis alto nivel.
Remorsos na canastra
A reacción da meirande parte
dos clubes á sentencia do Tribunal Superior de Madrid foi negativa. Os máis enérxicos en contra
dos galegos foron os presidentes
do Murcia e do Tenerife, acabados de ascender á máxima categoría e temerosos de que a ACB
decida non incluílos na vindeira
tempada. Os seus comentarios
pouco tiveron a ver con criterios
xudiciais e incluso acusaron os
dirixentes santiagueses de “preeiros” e de querer gañaren nos
despachos o que se lles negou

nas canchas. Curiosa afirmación
se temos en conta que a demanda do Obradoiro foi efectiva en
1990 e que a ACB, que inclúe todos os equipos profesionais de
básquet, se negou a resolver a
cuestión moito antes de que tivese que intervir a xustiza ordinaria.
Posibelmente, a decisión da
ACB contemple unha competición de 19 ou incluso 20 equipos,
unha solución considerada prexudicial por todos os clubes pero
que responde á súa incapacidade
para asumir os dereitos do equipo
galego. Algúns presidentes, como
o barcelonista Joan Laporta, xa
anunciaron que proporán o pagamento dunha alta indemnización
ao Obradoiro a cambio de que renuncia á súa praza. Para outros, é
hora de aproveitar a suspensión
xudicial para cambiar a competición, aínda que ninguén explicou
concretamente cáles serían esas
mudanzas.♦

Celta-concello, cada un no seu lugar
PUCHEIRO
Só poñéndonos cada un no seu lugar podemos entender as zarapalladas que se están a
montar con certos clubes de fútbol, principalmente Celta e Compostela neste momento.
En primeiro lugar, aclarar, aínda que
sexa obvio, que tanto Celta coma
Compostela son sociedades anónimas
deportivas: empresas, negocios, cuns socios
maioritarios que cobran polo seu traballo e
que sacan, ás veces, múltiples beneficios
tanto en imaxe como por negocios relacionados con esta actividade, algunhas veces
claramente especulativa.
Non son, polo tanto unhas, “entidades
semipúblicas” dedicadas á promoción gratuíta das cidades nin ao entretemento
altruísta e desinteresado dos afeccionados,
senón empresas que montan espectáculos
deportivos o mesmo que calquera promotor
que arrisca nun concerto de Navajita Plateá
en Castrelos, por exemplo.
Pero a idea de patrimonio público, de
referente e imaxe dunha cidade, dunha
representatividade que ninguén lles outorgou, interiorizouse nos últimos anos nunha
parte da poboación, intimidando os poderes
públicos, sobre todo os gobernos municipais. Ata tal punto que algúns fixeron cachi-

zas os programas deportivos das súas formacións.
¿Por que ese medo? Por electoralismo.
Existe en certos políticos unha percepción
social errónea. Analizan que a maioría da
poboación está a prol de darlles aos clubes de
fútbol todo o que demanden. Pensan que, de
non facelo, pagarano caro electoralmente.
Máis alá do que sería un claro erro de
procedemento político, tampouco é certo.
Teñen esa percepción porque a case totalidade dos medios de comunicación realizan
unha forte campaña de imaxe a prol dos
clubes de espectáculo futbolístico. Non é
unicamente unha cuestión ideolóxica da
defensa dunha sociedade consumista, de
valores onde o gregarismo é consubstancial
ao pensamento único, senón que a cada
empresa xornalística vaille na súa conta de
resultados a marcha do club de fútbol
“representativo”. Polo tanto, ao apoiar
directamente a eses clubes, están apoiando
indirectamente a súa propia empresa xornalística. Ademáis dos xornais deportivos,
máis do 25 por cento dos ingresos dos principais medios de comunicación están ligados ao fútbol. A isto hai que engadir os intereses de certos xornalistas, unhas veces

cobrando dos clubes, outras por labores de
intermediación cos xogadores.
Así as cousas, desde estas mesmas páxinas, hai 25 anos que vimos denunciando o
trato privilexiado que reciben estas empresas do espectáculo futbolístico. Empresas
que se lucran duns convenios coas institucións públicas que non se lle aplican a ningunha outra entidade. Usufructan estadios e
campos de entrenamento en propiedade
mentres que os demais clubes ou grupos de
practicantes deportivos teñen que pagarlles
relixiosamente aos concellos por usar as
instalacións cando a práctica do deporte é
un servicio público. O espectáculo non,
como algúns como Horacio Gómez, presidente do Celta confunde. Non falemos xa
nos gastos de seguridade e outros dirivados
que ocasionan sen favorecer nada. Ou de
operacións especulativas coa construcións
de estadios.
Por eso é de louvar a postura do PSdeGPSOE vigués e da súa concelleira de
Deportes María Xosé Porteiro cando denuncia o actual convenio co Celta de Vigo SAD
por antisocial. O mesmo que o do alcalde do
Porriño, Raúl Francés, no caso do equipo de
baloncesto desa localidade.♦
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D

omingo, 13 de xullo.
Centos de millóns de
persoas seguen en todo
o mundo as imaxes de
televisión. Ocorre que un mozo biscaíno, Ibán Mayo, está
dando unha lección maxistral
montado en bicicleta. Pero isa
lección ten lugar na mellor
universidade ciclista do
mundo, o “Tour”, e nunha das
etapas máis duras, sobre a que
xa están esgotados os calificativos do sufrimento humano:
Alpe D`Huez, nos Alpes.
Neses intres, sentín unha
mistura de ilusión e de envexa,
e non san precisamente; a
primeira, ao comprobar que un
home novo, dun equipo
modesto, o Euskaltel-Euskadi,
era capaz de desafiar a orde natural e do mercado barrendo da
estrada os grandes monstros:
Amstrong, Virenque, Ullrich…
todos ían á popa do vasco.
Pero a envexa chegou de
seguido: ¿por que hai un
equipo ciclista afianzado en
Euskadi, e nós, os galegos,
seguimos padecendo a seca
mental dos dirixentes?
O Euskaltel é un exemplo a
seguir con só dez anos de vida;
xurdíu coma Fundación ciclista
de Euskadi, con financiamento
de institucións públicas, empresas privadas, e captación de socios. Goberno vasco,
deputacións e moitos
concellos, aportan axudas todas
as temporadas; Euskaltel é
unha empresa vasca de
telecomunicacións; dos nove
corredores que iniciaron o
“Tour”, oito son do País
Vasco… a afección está
totalmente volcada co equipo e
co proxecto, que non só se
reduce ás probas profesionais
xa que tamén agarima a formación deportiva e persoal dos cativos… e o rendemento
profesional ahí está; son os auténticos animadores da rolda
francesa, mesmo con
posibilidades de xersei amarelo,
e foron dos poucos escollidos
para participar por invitación.
Aquí, os ciclistas galegos
teñen que emigrar –¿sóalles a
palabra?,– e con eles, os
directores, como Álvaro
Pino; que mágoa que a
flamante e recente Dirección
xeral de deportes da Xunta
non copie iniciativas coma a
do Euskaltel; que non se
apoie a creación dunha escadra galega que faría tanta
promoción internacional
coma os xacobeos de Pérez
Varela, e con moito menos
investimento.
Pero ¿qué se pode agardar
duns políticos que nin sequera
son capaces de facer a Volta a
Galicia? Como soñar non custa nada, imaxínense a un
ciclista galego, dun equipo galego, vencendo nalgún dos cumios lexendarios do “Tour”,
ou mesmo do “Giro” ou a volta a España… sería esplendor
na herba, na terra e no ceo.♦

O león de Belfast ruxe
en Compostela
O músico irlandés Van Morrison actuará o vindeiro 26
de xullo en Santiago como artista destacado da programación de Compostela Festival Músicas do Mundo,
que organiza o concello da capital. Por primeira vez o
león de Belfast interpretará en directo os seus temas
nesta cidade e farao na Praza da Quíntana. Entre as actividades culturais programadas dentro deste certame,
que se desenvolverá no marco das Festas do Apóstolo,
inclúense ademais as actuacións de Madredeus, Milladoiro e o grupo alxeriano Rachi Taha.♦

Nº 1.091
Do 17 ao 23 de
xullo de 2003
Ano XXVI

Clowns en Pontevedra

XOSÉ LOIS VÁZQUEZ CHE

Os clows e os seus aprendices tomarán Pontevedra ata
o 20 de xullo con motivo da celebración do Mundoclown. Compañías de Italia e Portugal, pasando por
Madrid, presentarán as súas propostas no certame interior no Teatro Principal e no exterior da praza da Peregrina. Máis de 200 alumnos participarán ademais nos
cursos de Formoclown que inclúe o festival. O programa complétase cos espacios de Maraclown, con actuacións diarias na rúa e a actuación das compañías gañadoras do Certame do Festiclown 2002.♦

O ano
do Xocas
Morre Roberto Bolaño
O escritor chileno Roberto Bolaño finou o pasado día
15 aos cincuenta anos. Despois de fuxir do Chile de Pinochet e de vivir en México, El Salvador e Francia
asentouse en Barcelona, onde residía. O Premio Herralde en 1998 pola novela Los detectives salvajes e o Rómulo Gallegos, considerado como o novel das letras
hispanas, ou o libro Llamadas telefónicas, colocárono
entre os escritores destacados no eido das letras latinoamericanas. O seu último libro de contos, El gaucho insufrible, será publicado o próximo outono.♦

P

or unha das noticias desta semana levaba o mundo da cultura agardando vinte anos. A Academia aproba a normativa da concordia e pon fin a un conflito que tiña directas repercusións na literatura, no mundo editorial e en todos
os ámbitos culturais do país. Ademais, do edificio da rúa Tabernas saíu outra información que irradiará os seus efectos cando menos durante todo un ano. A designación de Xaquín Lourenzo para o próximo Día das Letras Galegas non só vai centrar a atención na súa figura senón tamén na cultura tradicional á que el dedicou boa
parte do seu traballo intelectual. Metidos en xullo, o tempo é xa de festas e festivais, o
Festigal en Compostela preséntase, por exemplo, como cita lúdica e cultural e en Lugo a poesía europea dáse cita no curso de verán dirixido por Claudio Rodríguez Fer.♦
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Con Xaquín Lourenzo
celébrase o ano da cultura tradicional
A Academia decide conmemorar ao etnógrafo no Día das Letras Galegas do 2004
A.N.T.
Xaquín Lourenzo, Xocas, será o homenaxeado no Día das
Letras Galegas do 2004 e
canda el conmemorarase a
riqueza da cultura tradicional, que el estudiou de xeito
infatigábel. Discípulo aventaxado e especialmente querido
dos homes da xeración Nós,
membro do Seminario de Estudios Galegos e da Real Academia Galega e primeiro presidente do Museo do Pobo
Galego, a través de Xocas
prepárase un ano especialmente feliz para o recoñecemento da prosa etnográfica.
Se con Eladio Rodríguez estivo
de parabéns a Lexicografía ou
con Roberto Blanco Torres o
xornalismo, ninguén dubida que
conmemorar á figura de Xocas
tirará por un maior afondamento no ámbito da etnografía no
que el era un dos destacados investigadores. Nacido en Ourense en 1907, discípulo de Otero
Pedraio, Cuevillas e Risco, desde mozo Xocas conduciuse polos camiños dos estudios etnográficos, históricos e arqueolóxicos construíndo unha ampla
obra na que destacan títulos como Etnografía. Cultura material, volume II da Historia de
Galicia, dirixida por Otero Pedraio e unha infinidade de traballos que van desde a análise
do cancioneiro, o carro, a casa,
os enredos ou o Antroido.
“Traballador amoroso e vocacional nos eidos do pasado
galego, sabía que a historia se
alonga en dúas direccións: cara
adiante e cara atrás”. Facía memoria así Francisco Fernández
del Riego do amigo a pouco da
súa morte en 1989. “Era alto,
magro, de faciana envellecida,
ensinada por un tic nervioso”
destaca del Riego do aspecto
daquel mozo que coñeceu cando estudiantes na Facultade de
Filosofía e Letras e ao que o
había de unir máis de medio século de amizade. “Xunto á pescuda especializada, sobranceou
nel a militancia galeguista, a
integración nunha patria á que
lle iría entregando o mellor da
súa existencia. Simultaneou,
cos traballos no Seminario, a
intervención en mitins políticos do galeguismo” explica
Del Riego mergullado naquel
ideario de Nós que recoñecía o
labor intelectual como parte do
traballo político por Galiza.
Celebración
no Museo do Pobo
Durante os últimos anos da súa
vida, Xocas estivo especialmente vencellado ao Museo do
Pobo Galego. Membro fundador e primeiro presidente do

Padroado, o etnógrafo vía na
creación do centro a materialización dunha das angueiras do
Seminario de Estudios Galegos
e nel depositou non só toda a

súa biblioteca senón tamén unha das maiores ilusións da súa
vellez. O director do Museo do
Pobo, Carlos García Martínez
afirma que a figura de Xocas

está recoñecida no ámbito da
etnografía non só galega senón
tamén máis alá das nosas fronteiras e conseguiu mesmo
“romper as barreiras do erudito

para se adentrar noutros ambientes xa que popularizou os
estudios etnográficos galegos”.
A dedicación do Día das Letras
Galegas significará para Carlos
García Martínez, “que se dediquen esforzos non só para coñecer o importante traballo e a
significación de Xocas senón
tamén do alcance das investigacións etnográficas e tamén
doutro tipo de traballos xa que,
como home do Seminario de
Estudios Galegos dedicou o
seu interese a diferentes campos de estudio, por exemplo,
rescatou do esquecemento unha grande riqueza léxica e foi
un bo arqueólogo”. No Museo
do Pobo Galego comezarán en
breve a preparar un programa
de celebracións de cara ao ano
que ven xa que, segundo o director, “o espírito de Xocas non
só está na casa senón en todos
os que traballan no Museo para
os que Xocas era un mestre, un
home cariñoso, entregado e de
grande bonhomía”.
Cando a de Xocas chegaron
á votación dos académicos o
pasado sábado día 12 de xullo
as propostas de Lorenzo Varela
e Plácido Castro. O presidente
Xosé Ramón Barreiro definiuno como “traballador incansábel” e como ponte entre a Xeración Nós e as novas xeracións comprometidas. Por unanimidade resultou elixido o investigador Giuseppe Tavani
como membro de honra da
Academia, o segundo despois
de que ata agora só o poeta Antón Tovar tivese esa consideración. Na aperta da sesión designouse a Fausto Galdo como
académico correspondente e
creouse formalmente a Comisión de Onomástica.♦

“Risco, Cuevillas e Otero para min
foron un só corazón”
“Comprenderon que Galiza
pagaba a pena de traballar por
ela. Viron que había nela unha
serie de elementos inéditos
que había que revivir (...) Foron homes que se entregaron a
Galiza, dun xeito non só desinteresado senón tamén humilde. Fixeron un enorme esforzo poñendo da súa parte todo en prol da súa terra”. Definía así Xocas aos homes de
Nós nunha entrevista de Lino
Braxe para o volume A inmensa sombra de Otero Pedraio
(A Nosa Cultura nº 8, A Nosa
Terra) e como un reflexo as
súas palabras abondan agora
para trazar un perfil á figura á
que se lle dedicará o Día das
Letras Galegas do 2004. Risco

chamábao “Don Xocas”, Cuevillas e Otero tratábano de
vostede e só Castelao tuteaba
a aquel rapaz de Ourense que
se ía destacar por un inxente
traballo de investigación na
cultura tradicional, tanto oral
como material. Era esa a particular escola na que Xocas viviu, tanto no seu maxisterio
intelectual como vital: “Teña
en conta que Cuevillas na Praza do Ferro: Ramón Otero, enfrente da miña casa, lindando
coa Praza do Ferro; e Risco
200 m. máis alá, na rúa de
Santo Domingo. A calquer hora do día ou da noite atopábase con eles. Otero que ía á casa de Cuevillas, Cuevillas que
viña á miña casa, ou eu que ía

á casa de Otero (...) Risco,
Cuevillas e Otero para min foron un só corazón”.
Corría o ano 1987 e Xaquín
Lourenzo conservaba o elo que
o cinguía amistosamente ao
tempo dos seus mestres, cando
el era xa dos poucos representantes que conservaba a memoria daquel tempo de ilusión que
renacía despois de catro décadas de silencio. “A min prodúceme grande satisfación ver
como aquela semente de antes
do ano 1936, que despois durante corenta anos tivo que estar acougada, xurde hoxe na
xuventude actual. Vexo que estes rapaces novos senten unha
curiosidade enorme por coñecer Galiza, por coñecer aos ga-

legos, por coñecerse a si mesmos e por traballar por Galiza”
dicía o vello Xocas.
“A xente tíñase que dar
conta que tiñamos unha personalidade galega. Despois, o galeguismo foi duramente represaliado. Lémbrome nesta mesma habitación con Risco, Cuevillas, Ramón Otero e Peña
Rey. De vez en canto, Risco erguíase e ía de puntillas deica a
porta –Risco tiña moito medo–
e escoitaba. Comentabamos o
que falaban as leiteiras de madrugada: “Hoxe, aí na estrada
quedaban oito mortos” e todos
os días así”, comentou noutra
ocasión nunha entrevista a
Margarita Ledo para unha A
Nosa Terra recén renacida.♦
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O porteiro
RAMIRO FONTE

U

n amigo da tertulia dos
martes puxo este libro
nas miñas mans. Trátase
dunha pequena xoia do
memorialismo, un tipo de escritura, non me atrevo a denominar
xénero literario, que me interesa
cada vez máis. A dicir verdade,
é, conxuntamente cos poemas
ben construídos, as boas
novelas, e os escritores galegos
esquecidos, se son decimonónicos mellor, onde poño o obxectivo da miña curiosidade. Como
lector, un xa vai tendo dereito ás
súas teimas. Ó que imos, o libro
titúlase The gatekeeper. O seu
autor é o coñecido teórico e
estudioso da literatura británico
Terry Eagleton. Sígoo desde hai
anos, desde que me decatei de
que un volume titulado Teoría
literaria podía ser comprensible
desde a primeira á ultima páxina
e podía ter, por se fose pouco, o
ingredente da ironía.
The gatekeeper, literamente O
porteiro, moi ben podería ser traducido a traizón por O
monaguillo. No primeiro dos sete
capítulos, Eagleton recrea un episodio da súa infancia. Traballou
como porteiro-monaguillo dun
convento de monxas de clausura
católicas. Dá moito que pensar
que un fillo da sufrida clase obreira británica, de relixión católica e
de procedencia irlandesa puidese
ter chegado á máxima categoría
académica do mundo anglosaxón.
Un verdadeiro don desa aristocracia do saber de Oxford-Cambridge. Máxime se temos en conta
que nunca renunciou ás súas ideas
de esquerda radical.
Malia as dificultades que me
presentaba a riqueza da súa prosa, fun quen de ler o libro case
dun tirón. Purrou de min a riqueza das vivencias, os personaxes
bocetados, o contraste entre o
mundo de Oxbridge e os barrios
obreiros. A melancólica ironía
que impregna The gatekeeper facía o resto. Xa o dixen: é para
min unha xoia da escritura da
memoria. Unha pequena obra
mestra do que vén sendo unha
confesión. O profesor que reparte
panfletos nunha rúa de Oxford.
O profesor que acepta supervisar
os estudios daquel discípulo marxista e que, ó mesmo tempo,
recluta homes para o glorioso
servizo de espionaxe. Os laboristas que examinan ó profesor Eagleton, e que deciden non deixalo
entrar nas filas dun partido,
desarmado e cativo nos anos da
señora Thatcher. Un matrimonio
de galegos, ó servizo do supervisor... E unha opinión que, máis
ou menos, me quedou gravada:
uns saben organizar a acción sindical e outros sabemos organizar
a sintaxe. Mágoa que tantos
escritores redentores nin iso.
Por certo, infórmanme que
Terry Eaglenton fixo, hai uns
anos, unha excepción aceptando
ser nomeado Doctor Honoris
Causa pola Universidade de Santiago. Tamén que renunciou a ser
un don en Oxford, trasladándose
a un departamento da
Universidade de Manchester. E
alguén que, como min, viviu a
adolescencia nun barrio obreiro,
fica pensando que o complexo de
clase pode ser expresado como
un sentimento honesto.♦

A MÚSICA CUBANA DE LOITO

Compay Segundo, adeus ao patriarca do son
O pasado catorce de xullo La
Habana espertou consternada
pola morte dun dos seus músicos máis internacionais. Compay Segundo falecía os 95 anos
de idade na capital cubana dunha insuficiencia renal complicada por un desaxuste metabólico
agudo que o levara a abandonar
a súa actividade musical. O creador do “Chan, chan”, estaba
considerado coma unha memoria viva do son, o maior representante dos ritmos do oriente
cubano e o depositario dun século de tradición musical cubana.
Francisco Repilado Múñoz
nacera o 18 de novembro de
1907 en Santiago de Cuba, onde
foron enterrados os seus restos.
Fillo de campesiños aprendeu a
tocar o clarinete cando tiña sete
anos. Aos dezasete a súa paixón

pola música levouno a inventar o
seu propio instrumento, o “harmónico”, unha variante da guitarra que ten a terceira corda dobrada á oitava e do que din que
era o único que o podía tocar.
Nos anos corenta formou o
Trío Matamoros e logo o dúo
Los Compadres, xunto a Lorenzo Hierrezuelo. Pero non coñecería o éxito ata mediados dos
noventa, cando participa no filme Buena Vista Social Club do
guitarrista estadounidense Ry
Coder, na compaña dalgúns
amigos coma Rubén González,
Ibrahim Ferrer ou Elíades
Ochoa.
O 15 de novembro de 1997,
con motivo dos seus noventa
anos recibiu a Órden Félix Varela, a máis alta distinción cultual en Cuba.

Nun recente documental,
afirmara que o seu meirande desexo era darlle unha aperta na

Illa aos cinco cubanos prisioneiros en cárceres estadounidenses
por combatir o terrorismo.♦

Celia Cruz, a música tropical queda sen azúcar
O día 16 de xullo finou un dos
pilares da música latina tropical, Caridad Cruz Alonso, máis
coñecida como Celia Cruz. A
lendaria cantante morreu na súa
casa de Nueva Yersey aos 78
anos, víctima dun cancro. Xa
fora operada dun tumor na cabeza e dun cancro de mama o
ano pasado, pero nunca desistira do seu intento de animar por
uns instantes aos seus admiradores. Seguindo a súa petición,
a súa familia, antes de enterrala
en Nueva York, ten pensado
abrir un velatorio público na
Torre da Libertade; edificio que
acollera a refuxiados cubanos

que fuxiran do réxime castrista
en Miami durante anos. O motivo de tal petición era que ela
tamén tivera que saír de Cuba
para non voltar tras algúns enfrontamentos con Fidel Castro
nos anos sesenta. Pese a que a
súa música leva corenta anos
prohibida oficialmente en Cuba, as súas grabacións seguen a
estar presentes nos fogares dos
seus paisanos.
Celia, a reina da salsa, era
unha figura do mundo do espectáculo inimitábel e inconfundíbel, que lucía sempre unha sonrisa e un profundo vitalismo,
exhibindo nos escearios traxes

de cores rechamantes e uns movementos provocadores.
A diva deixou tras si unha
traxectoria musical impresionante, na que se inclúe a grabación de máis de setenta discos,
un por ano de vida según afirmara ela mesma. Tamén é de
salientar a súa participación en
películas, telenovelas e as numerosas nominacións aos premios Grammy, conseguindo finalmente unha estatuilla no
1989. Trunfos que sen dúbida
non ficarán aí, xa que a súa música seguirá viva, levando o grito de guerra “azúcar” por todo
o mundo.♦
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Contemporáneos
de peto

Libros para ler á sombra dun castiñeiro
As novidades editoriais abranguen todas as materias e todas as edades
A equipaxe nunca está completa se faltan libros. A lectura pódese practicar ademais con calquera meteoroloxía. Velaquí algúns títulos para escoller este
verán.
Para os lectores máis novos
está unha colección de tanto
éxito como Os Bolechas (A
Nosa Terra) ou os Orelliñas
(Xerais). Tamén son ben celebrados os contiños de Contos
para Crecer (Sotelo Blanco), e
non deben esquecerse as caixiñas dos Minilibros para Soñar
(ou calquera outra colección de
Kalandraka, factoría de espléndidos títulos para os máis novos). Tamén é útil unha obra
como Para cantar e contar
(VV.AA., Xunta de Galicia,
edición non venal).
Na colección Merliño atopamos Carlota e a bota perdida,
unha bonita historia de Miro Villar e Enjamio (ilustracións) ou
Garoto busca unha estrela
(Marta Rivera). Area maior
(Xerais, Manuel M. Barreiro,
con ilustracións de Marcela
Santorum) é unha fermosa metáfora da loita por un mundo
mellor. De O galo de Antioquia
(Carlos Casares, Galaxia) hai
unha preciosa edición deste
ano. En canto aos clásicos, lembremos O principiño (Antoine
de Saint-Exupéry) do que Galaxia fixo unha fermosa reedición. Outro tanto se pode dicir
de Xerais, na serie Xabarín de
Ouro, con A chamada da selva
(Jack London), Alicia no país
das marabillas (Lewis Carrol) e
As aventuras de Pinocchio
(Carlo Collodi). O que tamén
non debe faltar é Os xoguetes
esquecidos (Xosé López González e Xosé Manuel García, A
Nosa Terra), non só polo seu valor de esculca e aggiornamento,
senón porque ofrece a posibilidade de que cativos e adultos
constrúan xoguetes xuntos.
Aventura, futurismo
e terror
Nas lecturas para mozos e mozas hai que arar con tempero,
porque a estas idades sóese tolerar menos o erro na suxestión.
Difícil será, non obstante, que
os seguintes títulos non os apaixonen. Principiando polos de
meirande actualidade, Lúas de
nácara (Fina Casalderrey, Xerais) conta cinco historias con
fulcro na (re)descuberta interior
mergulladas en ambientes de
misterio. A casa da luz (Xabier
P. Docampo) é unha preciosa e
metafórica aventura onde pintura e literatura se interrelacionan.
En Verónica decide morrer (Galaxia) Paulo Coelho novela
acerca do valor da vida. E en A
banda sen futuro (Xerais) Marilar Aleixandre tamén se pregunta por valores vitais en situacións extremas, sen esquecer un
toque de rebeldía. Para os

PACO VILABARROS

amantes de historias futuristas
son títulos imprescindíbeis Proxecto pomba dourada (Miguel
Vázquez Freire, Xerais), As
aventuras de Said e Sheila (Ramón Caride, Xerais) ou o Mecanoscrito da segunda orixe (Manuel de Pedrolo, Galaxia). Quen
prefira o terror achará plena satisfacción en Pel de lobo (Xosé
Miranda, Xerais) ou Aire Negro
(Agustín Fernández Paz, Xerais). Para a aventura iniciática
A máscara de Palma (Fina Casalderrey, Galaxia) e como historia negra Terá as túas balas
(Xabier Cid, Sotelo Blanco).
Humor e exotismo
Antes de nada, tómese este indicador como posíbel instrumento,
de algunha maneira, orientador
de contidos. Nada impedirá a un
adulto gozar plenamente dos títulos antes mentados, do mesmo
xeito que os lectores menos novos o poden facer cos que seguen, escolmados de entre aqueles recentemente publicados.
Para os afeccionados á narrativa humorística propoñemos
os seguintes títulos. Por exemplo, as divertidas (des)venturas
de Emilio Amarante, o home
condenado a morrer e renacer
continuamente, en A estraña estrela, de Xabier López López
(Galaxia). Ou as entretidas peripecias de Marcelo de la Cruz,
impresor do século XIX, que se
aparece O bosque de levas (Galaxia) de Alfonso Álvarez Cáccamo, autor do que tampouco se
debe esquecer, aínda que non sexa tan actual, O espírito de
Broustenac (Xerais). Quen procure ambientes de novela negra
e/ou detectivesca, Un nicho para Marilyn (Miguel Anxo Fernández, Galaxia) propón o pouco explorado tema do contrabando de mortos. A morte de A
(Anxo Angueira, Xerais) busca
renovar o xénero folletinesco incardinándoo dentro do devir social, nunha novela breve e moi

áxil. En Menino morreu Luís
Manuel García Mañá reaparece
Nemesio Castro, observaUn libro
dor detective
pode ser
do
século
levado a
XIX, de métocalquera
dos moi racioparte e
nais.
Quen
ademais é queira ilustrarse sobre civiliútil con
zacións estraindepenñas conta cos
dencia da
e lendas
temperatura Mitos
hindús (traducido por María
Reimóndez
para Positivas)
ten un interese
innegábel, o mesmo que os Contos xitanos (traduce Xavier
Campos, tamén para Positivas)
ou aqueles preciosos discursos
do xefe samoano Taiavii de Tiaveca en Os papalagui (Positivas).
Novela longa
e novela breve
A novela de sempre, esa que
presenta unha historia complexa e de fondo calado, escribiuna
Rosa Aneiros na apaixonante
Resistencia. De presupostos
clásicos, pero fondamente (posmodernamente) digresiva, parte
Os nomes da morte (Galaxia) de
Vítor Vaqueiro, ourive da palabra como hai poucos. Outra novela de longo alento e con personaxes inesquecíbeis é Intramundi (Xerais), épica popular,
co caciquismo e a represión
franquista ao fondo, de Carlos
García Reigosa.
Dous interesantes títulos
máis de novela longa son Cuarteto con piano (Xosé Manuel
Villanueva, Xerais) e As voces
da noticia (Xosé Monteagudo,
Premio Blanco Amor, Galaxia).
A represión franquista ninguén
a novelou coa precisión de Xosé Manuel Sarille, Polos fillos
dos fillos (Candeia). Xesús
González Gómez (A língua se-

creta, A Nosa Terra) e Xabier
López Rodríguez (Amigo medo,
A Nosa Terra) ofrecen tamén
dous interesantes títulos.
Se se busca a novela fraccional, construída a base de relatos que ben poderían funcionar independentemente, pero
que teñen valor conxunto, velaí
a preciosa Nova crónica das indias (Xerais) de Avilés de Taramancos, autor homenaxeado este ano do Día das Letras Galegas. Ou Mar de bronce (Xerais), novela coral de Xosé Vázquez Pintor, autor que sempre
cumpre as expectativas depositadas nel. Outro autor que tamén se ocupou, coa mestría habitual, da épica mariñeira foi
Neira Vilas nos seus Relatos
mariñeiros (Xerais). Falando de
relatos, non podemos, rematar
sen lembrar Narradio. 56 historias no ar (Xerais), volume
acompañado de catro CDs, para
quen desexe escoitalos na voz
dos seus autores.
Poetas e mareas negras
En canto á poesía, son imprescindíbeis os 20 cadernos (Darío
Xohán Cabana, Xerais), viaxe
pola lírica dun autor comprometido coa beleza e co seu país.
Xuro que non volverei pasar fame (Difusora de letras, artes e
ideas), é un volume que presenta obras de 24 poetas das Redes
Escarlata. Poesía fronteiriza coa
prosa ultrabreve (ou prosa fronteiriza coas brevidades) é a de
Yolanda Castaño no Libro da
egoísta (Galaxia), viaxe transxenérica bastante frecuente que
tamén se pode seguir en Os cadernos d´amor (Emma Pedreira, Espiral Maior), Río Matinal
(Vicente Araguas, Espiral
Maior) ou O mar vertical (Maite Dono, Espiral Maior). Finalmente, que non falte a forza expresiva, o enorme caudal poético de As torres no ar (Avilés de
Taramancos, Galaxia).
O chapapote do Prestige,
ocasionou un amplo, e variado,
número de títulos, velaquí algúns: ¡Nunca máis! A ollada da
infancia, preciosa obra solidaria
coa que Kalandraka se suma á
maré da rabia que en Negra
sombra. Intervención poética
contra a marea negra (Xerais,
Espiral Maior) e en Alma de beiramar (AELG e A Nosa Terra)
toma forma poética, e en Nunca
máis. Galiza á intemperie (Suso
de Toro, Xerais) adopta forma
de crónica. Para saber o básico
acerca das marés negras, A Nosa
Terra sacou á luz As marés negras, Qué, Cómo, cando, porqué
(VV.AA.). A fusión de imaxe e
poesía reflectindoa dura vida do
mar, en Gameleiros (Manuel
Álvarez / Miro Villar, Xerais)
demostra todo o potencial que se
agarda de ambas.♦
XOSÉ MANUEL EYRÉ

Montedemo, de Hélia Correa
e Non hai misericordia, de
Xelís de Toro, son os últimos
títulos publicados na
colección de peto de
Xerais. A novela da lisboeta reflexiona
sobre a sexualidade feminina nun
ambiente hostil, como o
Portugal
profundo, onde
a Igrexa e o sistema patriarcal
delimitan moi afogadamente as posibilidades de pracer
das mulleres. A
obra de Xelís de Toro significou un éxito editorial no seu
momento, gracias á súa áxil
linguaxe e realismo á hora de
tratar a violencia.♦

Homenaxe
a Vidal Bolaño
Edicións Embora inicia a súa
andaina teatral coa
publicación da que sería
derradeira obra de Roberto Vidal Bolaño, Integral, unha
obra editada por encargo do
Concello de
Narón para
ser representada polo
Padroado de
cultura desta
localidade. É
unha historia
de incomunicación,
pantasmas sociais,
represión e
loita por
encontrar o amor verdadeiro,
entre as paredes dun cabaret
no que se espera un espido integral.♦

Reflexión
sobre o Prestige
Xosé Manuel Beiras publica
en Laiovento A catástrofe do
Prestige, unha reflexión sobre
as causas e consecuencias do
naufraxio do petroleiro. O
portavoz do Bloque
Nacionalista
Galego
analiza
punto por
punto a
xestión
política do
afundimento, con datos sobre o
ocultamento de información, as manobras políticas
e o abandono das costas
galegas. Beiras engarza a
desfeita co escenario da globalización e os grandes poderes económicos
transnacionais e defende o
poder económico do litoral
galego como punta de lanza
para esixir a súa defensa
integral.♦
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A fala e a vida de Cangas
Vázquez Pintor publica Mar de bronce
Título: Mar de bronce.
Autor: Xosé Vázquez Pintor.
Edita: Xerais.

Mar de bronce é a última novela do poeta, narrador, dramaturgo e ensaísta de Melide e afincado en Cangas, Xosé Vázquez
Pintor. Penden dos seus andeis
numerosos galardóns dos cales
habería que salientar o Premio
Esquío (1989) no que atinxe a
poesía e mailo Torrente Ballester (2000) e o Premio da Crítica
Española (2002) no que lle toca
á narrativa, entre outros. No xénero narrativo o noso autor destaca por títulos tan exitosos no
seu momento como A memoria
do boi (novela que lle valeu os
dous premios anteriormente citados) ou Lume de biqueira.
En Mar de bronce atopamos
a confirmación definitiva do autor no seu discurso literario, xa
moi determinado e asentado
(independentemente dos vieiros
que decida seguir neste sentido
no futuro). A novela coral, batuxante de pequenas historias onde os protagonistas van amosando as angueiras e discorreres
existenciais, é máxima expresiva nas dúas últimas novelas de
Pintor. Estas historias preséntasenos ensarilladas dun xeito
aparentemente caótico, pero
perfectamente conxuntado nunha unidade final na que se ten
que entregar e involucrar o lector. A novela vaise facendo e vai
collendo forma e sentido coa
lectura. Hai que ir asociando os
acontecementos “reordenando”
as prolepses e analepses para logo conxugalas nun gran conto
relatado polo protagonista principal.
E digo ben ao mentar o
protagonista como narrador,
aínda que tendo moito tino nesta afirmación, pois unha das peculiaridades da novela é a alternancia que se dá entre un narrador heterodiexético (está fora da
historia e poderiamos clasifica-

lo como o tradicional narrador
omnisciente) e un narrador homodiexético (o propio Anxo
Gorospe). É un recurso que lle
serve fundamentalmente para
representar unha das teimas
centrais da novela. E é que Anxo Gorospe é un vello que ten a
intención de escribir unha novela ou libro onde se trasmita a
memoria histórica e vital da vila mariñeira
onde transcoVázquez
rreu toda a súa
Pintor
vida. Esta vila
enrólase
chamada Rilo
nas filas dos do Mar é –poprosistas e ñamos por capoetas que so- un trasunto de Cangas
deciden
do Morrazo.
dedicarlle
Neste Cangas
parte da súa imaxinario de
literatura ao m a r i ñ e i r o s ,
mar
mar e tasca
vense coutadas as esperanzas de don
Anxo de ser mariñeiro. O seu
pai, don Abel Gorospe Massiá
(este apelido ben podería ser
Massó, poñamos por caso tamén), dono da fábrica conserveira da vila impídello por ter
para el reservados outros derroteiros para levar adiante a súa
vida profesional. Polo tanto,
Anxo, procura xa de vello reflectir no libro a idiosincrasia
desa vila de mar e a idiosincrasia das súas xentes. É unha terapia para afastar frustracións
alongadas no tempo para reconciliarse consigo mesmo.
E nesta conxuntura de microhistorias e narradores superpostos é como o autor recrea
unha novela que cheira dende o
principio ata a fin a mar. Consegue sacalo zume preciso a este xogo literario para que toda a
novela sexa, se se quer, unha
morea de evocacións trasmisoras de vida e mar, triunfos e derrotas, existencia terribelmente
definida nese mar de bronce

que dá e quita ao seu antollo e
do que non se pode prescindir
unha vez acollido no seu arfar
de maraxe.
Pero, como non podía ser
doutra maneira, se nalgo consegue esencia propia das vilas
mariñeiras é na fala. E máis nomeadamente na fala do Morrazo. Recréase o autor caracterizando os personaxes cunha fala dialectal da cal Pintor é bo
coñecedor. A gheada e seseo
propio de todo o bloque occidental (o lector avezado ha
imaxinar, aínda que no texto
non se poida plasmar, un seseo
predorsal identitario desas terras) ou os apócopes en palabras como peixe, hoxe (peis,
hos), xa nos indican que a ambientación da historia ten que
ser, á forza, no Morrazo sen ter
que írmonos aos paralelismos
constantes que existen ao longo da novela. É unha lingua
que, ademais das curiosidades
dialectais, caracterízase por unha expresividade e un requintamento que por veces pode facer que teñamos que recorrer
ao diccionario dun xeito máis
habitual do normal na lectura
dunha novela, en parte, motivado este feito pola propia terminoloxía mariñeira á que irremediabel e felizmente está envorcado o texto.
No seu estilo e cunhas características de seu que o fan
peculiar, Xosé Vázquez Pintor
enrólase nas filas de egrexios
prosistas e poetas da nosa terra
que deciden dedicarlle parte importante da súa literatura á xente do mar. Seguindo o ronsel de
grandes como Bernardino Graña ou Xosé Neira Vilas, embárcase nunha aventura cun resultado moi afortunado posto que,
faltaba unha novela que tratase
a xeito a vida dos mariñeiros e a
xente que vive directa ou indirectamente do mar e a industria
que se xera ao redor dela.
HÉITOR MERA

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. MENINO MORREU.
Luís García Mañá.
Xerais.

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

2. POR CONTO ALLEO.
Camilo Franco.
Galaxia.
3. RELATOS MARIÑEIROS.
Xosé Neira Vilas.
Xerais.
4. O SANGUE DOS CAMIÑOS.
Ramón Caride Ogando.
Sotelo Blanco.
5. POLOS FILLOS DOS FILLOS.
Xosé Manuel Sarille.
Candeia.

2. NUNCA MÁIS.
A VOZ DA CIDADANÍA.
Xavier Paz-Alba Vázquez (Dir.).
Difusora.
3. AS MARÉS NEGRAS.
Adela Leiro (Coord.).
A Nosa Terra.
4. O PACTO GALEGO NA
CONSTRUCCIÓN DE ESPAÑA.
Manuel Veiga.
A Nosa Terra.
5. A CORUÑA
DE PACO VÁZQUEZ.
Manuel Monge.
A Nosa Terra.

Librarías consultadas:
Cartabón (Vigo). Couceiro (A Coruña). Michelena (Pontevedra).
Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense).
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Alex Mene, quen olla non é alleo
Título: Oasis
Autor: Alex Mene.
Lugar: Galería Espacio 48 - Santiago

Os voluptuosos tamén teñen o seu
sentido do eterno
Marguerite Yourcenar

Alex Mene (Vigo, 1969) leva á
galería Espacio 48 de Santiago
Oasis, a súa primeira mostra individual: un lugar para o desexo
e a realización do eu, un conxunto compacto de series fotográficas que son, en si mesmas,
actos poéticos, recusadores da
metáfora e dos encumbrimentos
simbólicos. Alén da calidade
material da súa obra, –na que
alenta ese clasicismo que refuga o dixital e no que a textura, a
luz e o encadramento son elementos centrais do traballo– no
Oasis de Alex Mene cintilea,
sobre todo, unha ollada inédita
nas ermas e pudorosas paraxes
da plástica galega.
Afastando a ambigüidade,
proclamando a intensidade dun
xesto detido no tempo, a revolta visual de Mene é íntima, serea, case doméstica. Aí radica,
de feito, o poder revulsivo destas imaxes de homes a se falaren, a se amaren, entre os que o
propio autor sobrancea coma
fío condutor de identidades. O
autor participa, presencia en
man, nese recusamento da vergoña que habita no díptico
Conversa (2003) e nas series
triples de Flores (2003) e Sombras (2003). Nesas tres pezas,
contidas e conmovedoras, a
posta en escena, a intención
que sempre radica no retrato,
fica escurecida pola eternidade
case cósmica das súas figuras,
que son versos humanos dun
haiku silandeiro e subtil, poesía
en movemento pendurada das
sombras dun obxectivo.
O espectador non sente a
intromisión no beixo, na palabra, na pel, e mesmo fai parte

do diálogo. Quen olla non é
alleo e ese é outro elo da cadea
de subversións coas que Mene
ata e desata o convencionalismo das representacións amorosas ao uso. Haberá, hainas, miradas que refuguen a complicidade co universo estético e erótico do autor pero dificil é, cando falamos de arte, rexeitar a
vixencia da verdade, arte-verdade na súa dualidade case metonímica. A verdade é a esencia
da proposta artística de Mene,
a loita contra o unívoco, a busca dunha pluralidade de sentidos. O autorretrato coma vehículo é a esencia desa batalla,
explícita na serie Dobre ou nada (2003), na
que o artista O
ergue os puños espectador
e desafía o ba- non sente a
leiro, facendo intromisión
real o verso de
no beixo,
boxeador Cassius Clay: “Eu, na palabra,
Nós”. Do Eu ó na pel, e
Nós un com- mesmo fai
bate sen vio- parte do
lencia, espido, diálogo.
sen dor, coma
os nus de
Flash-Back
(2003) e Bico
branco, bico
negro (2003),
a visión tenra, amable, estructurada, dos remuiños sexuais
de Bacon.
Outro poeta, Boris Vian,
afirmaba que a ironía é a cortesía dos desesperados. En Oasis
non hai ironía, aínda que esta
tente tomar parte en pezas coma
Prêt-à-Porter (2003) e Para subir ao ceo (2003), cuestionamentos deliberados do xénero
masculino e as súas representacións iconográficas. Non hai, xa
que logo, cortesía nin desesperanza porque, como se sinala no
limiar do catálogo desta exposición, “as fotografías de Mene
non piden comprensión senón

que exportan unha ferida, un
desexo ou un estupor”. De desexos e feridas, da soidade, fala en
Oasis a curtametraxe Esas nubes, con guión e dirección de
Alex Mene e na que participaron en labores de rodaxe, produción e dirección artística Diego Beltrán, Montse Caballero e
Xosé M. Buxán Bran. Un fundido de planos-secuencia válelle a
Mene para, partindo do concep-

tualismo máis rigoroso, amosar
a súa destreza narrativa nun relato bipolar que é, ao tempo,
fermosa homenaxe ó artista gai
cubano Félix González-Torres,
aquel que sitou no epicentro da
súa galaxia creativa o amor entre homes, a denuncia da hipocrisía social e a rebelde proclamación da súa homosexualidade, desde a verdade e desde o
orgullo. A mesma verdade, o

mesmo orgullo, que, sen acenos
e sen trampas, se ergue hoxe no
traballo creativo de Alex Mene,
–revoltado na súa calma–-, virándolle as costas ao pudor desde a súa poesía de corpos e de
homes, inédita hoxe no seo dunha arte galega medoñenta, aínda
abafada polos prexuizos, que
refuga o sentido do eterno dos
voluptuosos.
FRANCISCO NAVEIRAS

enorme bandada de paxaros
que percorren toda a nave da
exposición. Miles de paxaros
de chocolate, que mesmo se
nos cruzan no noso deambular
pola instalación e que nos elevan a un outro nível onde nos
codeamos cunha mesa e unha
cadeira que aboian no aire, unha mala presta para a viaxe, tamén no aire, e outros elementos mais flotando na atmósfera,
como arquitecturas orientais,
mentras no chao so pousan tres
pedras moi ben talladas e nos
propón unha paisaxe de montañas cos seus vales, de material
tan fráxil e distinto o da pedra,
como é a cera. Estes dous elementos, as montañas e as tres
pedras, son os únicos que se

asentan sobre do chan, todo o
demáis está levitando.
Son de destacar os intentos
que Pamen Pereira fai para que
o espectador se sinta dentro da
obra. Non só recurre ao primeiro dos sentidos na arte, como é
a vista, senón que tamén fai
que o expectador ula o material, e polo tíduo que dá a obra,
o sentido do gusto é reclamado por vía indirecta do espectador. Este é captado nos seus
sentidos e introducido nun outro mundo, por virtude da arte.
Instalación que leva a interpretacións plurais, e que nos apresenta a Pamen Pereira como a
artista de vangarda de Ferrol.♦

Os sentidos de Pamen Pereira
A artista ferrolana expón a instalación Un só solpor
Título: Un só solpor
Autora: Pamen Pereira
Lugar: Museo Municipal de Ferrol

Pamen Pereira (Ferrol 1963),
que tanto pinta como esculpe,
fotografía ou fai instalacións,
aínda que nova ten predicamento suficiente como para
dentro da arte galega, ter nome
propio. É así que a súa obra xa
forma parte de museos como o
Centro Galego de Arte Contemporánea, o Museo de Arte
Contemporaneo de Unión Fenosa ou coleccións como a de
Caixa Galicia ou a de Caixanova e mesmo en coleccións de
fora de Galiza.
Hai dous anos o Centro Galego de Arte Contemporánea,

espuxo una retrospectiva baixo
o título de Gabinete de traballo,
O encontro coa sombra. Esta retrospectiva o que fixo foi recoñecer o traballo que esta artista
viña desenvolvendo. Interesante
polas técnicas, nas que influíu a
súa estadía en Xapón. Interesante polos materiais, nas que non
só intervén a textura, e a cor, senón o ulido. Coñecíamos a obra
de Pamen Pereira por exposicións colectivas, onde se nos
presentaban fotografías que
amosaban en primeiro plano a
arquitectura vexetal das plantas
ou algo para nós insólito como
era o efecto do fume sobre dun
papel. Esa retrospectiva de Santiago, ensinounos a obra dunha
artista cunha linguaxe propia.

Como toda linguaxe ten os seus
antecedentes,
pero o impor- Son de
tante son os re- destacar
sultados perso- os intentos
ais de cada de Pamen
quén.
Pereira para
Nesta gran conseguir
instalación de
Ferrol, segue a que o
utilizar a natu- espectador
raleza como se sinta
materia
da dentro da
mesma, e ele- obra.
mentos naturais para a súa
elaboración. A
pedra, a cera, a
tea,o chocolate
a madeira son os compoñentes
utilizados para representar esa
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Rescoldos
Revista de diálogo
social
Nº 8. 1º semestre 03. Prezo 4,50 euros.
Edita: A.C. Candela.

Son moitos os traballos que se
inclúen neste número. Carlo
Frabetti recolle os problemas
para a liberdade de expresión
logo do 11-S.
Carlos Taibo
reflexiona
sobre o protagonismo da
guerra e da resistencia global. Afonso
Eiré dá conta
do
movemento
do ‘Nunca
máis’. Adolfo Jiménez explica a historia de
Sintel. María Luisa Ortega presenta o activista estadounidense
Michael Moore. Gonzalo
Romero escribe o relato El viaje, en dúas entregas.♦

Europa
de les nacions
Nº 50. Primavera 03. Prezo 3 euros.
Dirixe: Aureli Argemí.
Edita: Ciemen.

Jaume Clotet entrevista o
Lehendakari, Juan José Ibarretxe. Aureli Argemí dá conta do
cincuenta aniversario da
revista. Mònica Sabata
(Catalunya), Paulo Aguirrebaltzategui (Euskadi), Mª Pilar
García-Negro
(Galicia),
Jean-Guy
Talamony
(Córsega),
Diego Corraine (Sardeña),
Yann Choucq
(Bretaña) e
Sigmundur
Ísfeld (Illas
Feroe) reflexionan sobre o
futuro das nacións sen estado
na nova Europa. Inclúese un índice dos temas incluídos na
historia da revista.♦

Grial
Nº 158. Abril-xuño 03. Prezo 12 euros.
Dirixen: Víctor F. Freixanes e Henrique
Monteagudo.
Edita: Galaxia.

Henrique Monteagudo lembra o
20º aniversario. Dentro do especial sobre ‘guerra e
civilización’, Carlos Fernández
reflexiona sobre a democracia
cosmopolita. Xosé Carlos
Bermejo dá ‘algunhas leccións
da historia
clásica’. Mary
Kaldor escribe
ao redor do
control de
armamentos.
Xulio Ríos
atende ás
repercusións
da Guerra do
Irak. Arturo
Leyte
conversa con
Michael Hardt e Alberto Moreiras. Tamén se recollen diversos
documentos sobre o centenario
de Alexandre Bóveda.♦

Edward Norton, protagonista de A derradeira noite. Á dereita John Sayles, director de A terra prometida.

Os EE UU de carne e óso
Spike Lee e John Sayles mostran, nos seus últimos
traballos, a realidade dunha sociedade en cambio
Título: A derradeira noite (The 25th hour).
Dirección: Spike Lee.
Guionista: David Benioff.
Reparto: Edward Norton, Barry Peper, Ro-

sario Dawson, Philip Seymour-Hoffman,
Anna Paquin.
Título: A terra prometida (Sunshine State).
Dirección, Guión e Montaxe: John Sayles.
Reparto: Angela Bassett, Edie Falco, Timothy

Hutton, James McDaniel, Jane Alexander.

Como xa acontecera en Fai o
que debas, o filme que o situara hai cousa dunha década na
primeira escala de prioridades
da crítica internacional, Spike
Lee opta polo desafío da concreción temporal e sae novamente victorioso. Asistimos na
súa última fita á crónica poliédrica das últimas horas en liberdade dun traficante de drogas
neoiorquino, estupendo como
sempre Edward Norton, antes
de entrar no cárceere para cumprir unha condena de sete anos.
Unha crónica que en mans
de Spike Lee evoluciona con ritmo musical, característica xa habitual no director de Canto máis
mellor, pero que nesta ocasión
adopta a fórmula, pouco vista
neste realizador, do réquiem, aspecto remarcado pola música
alegórica de Terence Blanchard.
Un réquiem de formato cinematográfico na honra de NortonMonty Brogan, no que o propio
deambular do morto honrado é o
fío conductor do relato.
Asistimos ás despedidas, ás
últimas “posibilidades de escape”, e a referencia a aquela estupenda fita de Paul Schrader protagonizada por Willem Dafoe
non é nin gratuíta, nin exclusiva

deste espectador. E asistimos tamén á primeira ollada en 35 milímetros, e sen cortapisas, sobre as
cicatrices do Nova York post 11S. A derradeira noite configúrase
como un filme
de despedidas e En A
ausencias na
derradeira
que a desaparición do World noite
Trade Center e asistimos
de varios mi- á primeira
lleiros de ne- ollada
oiorquinos, é en 35 mm,
unha peza au- e sen
sente máis do
cortapisas,
quebracabezas
existencial no sobre as
que se conver- cicatrices
ten as últimas do Nova
horas de Monty York
Brogan; un mi- post 11-S.
liario,
unha
marca no camiño, que sitúa un
novo espertar do soño da inocencia norteamericana.
Ese retrato que Lee efectúa
da súa propia cidade vén marcado por un risco diferenciador
da propia sociedade contemporánea, a mirada de esguello. O
xeito de afrontar sempre a base
de elipses e perífrases narrativas os verdadeiros problemas.
Un risco de covardía existencial que o director desta fita
pon en evidencia nos mellores
momentos do filme. Ese xeito
explosivo, catártico, en que
xorde o tema dos atentados, e
penso na reveladora secuencia
no aséptico apartamento de
Barry Peper, reveladora ademais porque a presencia da
chamada Zona Cero xorde a

traizón ó tempo en que os dous
amigos da infancia de Monty
Brogan deciden enfrontarse
por primeira vez coa propia
magnitude da situación, coa
magnitude da traxedia que diría Quim Monzó; e non só da
traxedia anecdótica de Brogan,
o xenuíno mcguffin desta fita,
se non á propia traxedia das súas propias existencias.
As pequenas cousas
E se a última de Spike Lee é un
réquiem, a última de John Sayles, outra estupenda fita furtada
ó público galego pola mafia
dos distribuidores, é unha balada de fondo épico, ás veces un
pranto pola terra amada, por
empregar outra cita cinematográfico, aínda que neste caso
de menor enxundia.
Con “Sunshine State” este
persoal cronista das periferias
norteamericanas que, dende hai
un par de décadas, é John Sayles –Passion Fish, Homes armados, O segredo da illa das
focas, Lone Star, Limbo–, achégase á súa propia terra, o estado
da Florida. Fiel á súa heterodoxia, unha Florida que orbita sobre a metrópole de Jacksonville, e non sobre a tópica Miami,
unha Florida na que descubrimos a historia da comunidade
de American Beach, revelador
enclave afroamericano nun estado eminentemente branco.
De novo un retrato coral, de
novo Sayles mergullando a cámara nun xenuíno microcosmos
periférico, e de novo un marabilloso catálogo de personaxes,

sustentados por espléndidas interpretacións, atención á televisiva señora Soprano, Edie Falco. Un reparto que lle serve a
Sayles para profundar no máis
variado mostrario de emocións
e para ir enfiando, ás veces desenfiando, un interesante discurso sobre as relacións dunha
comunidade co seu pasado.
Unha reflexión que se converte en centro de gravidade sobre o que xira este complexo
entramado de personaxes e relacións, ás veces excesivamente errático, que exemplifica como poucas fitas da súa filmografía o mellor e o peor deste
realizador norteamericano. Os
intereses inmobiliarios de dúas
corporacións diferentes e as mil
e unha historias particulares
dos habitantes dunha pequena
vila turística son o punto de
partida deste filme que pertence
á categoría deses relatos absolutamente libres nos que o propio devir da historia é a materia
na que o relato xenera a súa estrutura de xeito espontáneo.
Estamos ante unha das fitas
máis interesantes da tempada,
como xa acontecía coa película
de Lee, unha estimulante traxicomedia coral de estrutura
aberta na que se ocultan algunhas das secuencias máis hilarantes do cine actual, atención
ós devaneos entre Edie Falco e
Timothy Hutton . Un filme deses que relamente pagan a pena, a pesar de que na súa estrea
comercial non chegara a atravesar o Padornelo.♦
XOSÉ VALIÑAS

Nº 1.091
Do 17 ao 23 de xullo de 2003
Ano XXVI

A Frouseira

Segunda
estafa

Goran Bregovic,
a música do ‘derradeiro’ iugoslavo Á

XERARDO PARDO DE VERA

CÉSAR LORENZO GIL
Non lle fai falta soar nas radios nin renunciar aos seus
principios para triunfar. Goran Bregovic converteu a música para cinema nun verdadeiro espectáculo para escoitar, nunha perfecta mestura
da ambivalencia de sentimentos que disque se viven nas
vodas e funerais da súa terra.
Na metade da década de 1980,
Goran Bregovic, ídolo da mocidade da Iugoslavia socialista
gracias ao rock do seu grupo
Bijelo Dugme (Os Botóns
Brancos), decidiu parar e volver aos inicios. “Xa comprara
unha casa nunha illa e precisaba mergullarme noutro tipo de
asuntos”. A partir de aquela,
xunto ao director de cinema
Emir Kusturica, explorou a
esencia musical e os sentimentos colectivos das etnias que levan convivindo a puñadas nos
Balcáns durante perto dun milenio. Hoxendía, o labor ten
dado suficientes froitos.
Armado só da súa pequena
Orquestra para Vodas e Funerais –un septeto de metais– e a
colaboración dese grandioso
músico con aspecto de cabaleiro de Gengis Khan, Ognjan Radivojevic, Bregovic é quen de
argallar unha festa sen enganos,
pura porque nace dunha tradición sedimentada aos poucos
durante centos de anos mais
elaborada polo seu toque persoal. Nesta pescuda moito tivo
que ver o filme O tempo dos ciganos (1990), do propio Kusturica, que lle encargou facer a
banda sonora para unha viaxe
ao interior das sociedades cíngaras, nómadas que percorren
Europa desde Austria ata Bulgaria e foron absorbendo coma
esponxas todos os ritmos que
enriquezan a súa xolda desenfadada, os seus ritmos frenéticos que tanto valen para esconxurar as bágoas como para sementar o aire de gargalladas.
Bregovic quedou tan fascinado polo que descubriu que
xa non precisou volver desa
viaxe á propia esencia do seu
país. Fillo dun católico croata e
unha ortodoxa serbia, naceu e
criouse en Saraievo, onde coñeceu a súa muller, bosnia musulmá. Con este mosaico familiar, é normal que a guerra de
Iugoslavia o deixase dorido,
segundo as súas propias palabras, incapaz de comprender os
elos da realidade. Mais o choque duroulle só un ano, segundo o seu testemuño. Así que se
decatou de que precisaba resgatar o mellor da convivencia
iugoslava e estender a maxia
ao resto dos Balcáns, seguiu
compoñendo obras mestras. A
súa colaboración con Kusturica
ía dar o mellor dos resultados,
a banda sonora de Underground, un viveiro de ritmos e

detalles que posibelmente acabará convertido en clásico.
Trasladado a París pouco
antes do inicio do conflito, Goran Bregovic ten agora tamén
un estudo de gravación en Belgrado a onde acode orgulloso
de se autodenominar o ‘derradeiro iugoslavo’, unha vez que
nin sequera tal nome existe xa.

Desde esa cidade, planifica, reflecte e proxecta o seu interese
musical, que o conduce de Dubrovnik a Istambul ou de Bucarest a Atenas escoitando e reflexionando sobre a importancia
da música tradicional na explicación dos nosos problemas actuais. En cada peza que escribe
parece querer dicirnos: Isto é

Europa, tres voces búlgaras, un
coro masculino de vinte persoas, sete ciganos armados de metais ‘preciosos’, ás veces unha
cantante caboverdiana –Cesária
Évora interpretou o seu famoso
Auséncia–, outras un rockeiro
estadounidense (Iggy Pop)… O
importante é axuntármonos todos e facer que isto soe ben.♦

A Orquestra para Vodas e Funerais
visita Vigo
Escoitar a Goran Bregovic en directo é como descubrir o mecanismo dun aparello misterioso, a
engranaxe dun sistema tan rico
en matices e sensacións que é
ben difícil recoñecer os elementos dos que se compón. Mais ver
en directo a posta en escena do
balcánico non desmitifica a maxia da súa música senón que a
enriquece. Non hai truco, só esforzo e cariño polo que se fai.
O pasado 13 de xullo, o Auditorio de Castrelos de Vigo viviu unha fenomenal xolda europea, dúas horas e media de
recital no que nin un só dos
asistentes marchou para a casa
decepcionado se o que quería
era vibrar cunha celebración
que se enredaba nas palmas do
público e lles chegaba aos músicos coma suor feliz e fresca.
O mestre de cerimonias Radivojevic controlou os tempos
musicais, comandou unhas veces na dirección da orquestra,

outras co acordeón ou a percusión e outras tantas coa súa voz,
a tensión dunha obra que aspira
a ser completa, que sacia as
gorxas, as pernas, que percorre
os sentimentos, desde a fonda
tristura de Guerra ata a euforia
de Mesecina ou Kalasnjikov
(todos temas de Underground).
Nesa dimensión totalizadora ten moito a ver a variedade
das súas influencias musicais.
Ao lado dos clásicos ciganos, as
voces búlgaras e a coral, Bregovic e Radivojevic contaron nesta ocasión coa orquestra de corda ‘Ensemble Nordesía’, composta por músicos galegos. Así
en frío, algún dos que asistían
no patio de cadeiras rosmaba:
‘Isto parece unha macedonia’.
E realmente Bregovic preparou unha macedonia perfecta. Non faltou o clasicismo académico e tenebroso dos temas
extraídos da banda sonora de A
raíña Margot, a evocación ao

twist e ao reaggae de Ya ya
(ringe ringe raja) e a explosión
de luces sonoras dos instrumentos de metal que conduciron o público aos acampamentos ciganos de Centroeuropa.
A pesar do clima tépedo, Bregovic conseguiu prender a chama
da felicidade no seu público, perto de sete mil persoas que aplaudiron durante cinco minutos para
esixirlle ao compositor un bis que
durou corenta minutos. Impolutamente de branco, con zapatos
de cores e un sorriso de timidez e
sorpresa no rostro, agradeceu co
corazón a ovación, sentou de novo coa súa guitarra e, ao tempo
que Radivojevic, deulle un gorricho á cervexa e fixo como se comezase de novo. Observou a
xente xa de pé e debeu pensar
que aínda era cedo para ir para a
casa. O resto dos músicos agradecéronllo e non deixaron de sorrir, bailar e cantaruxar ata o só de
trompeta final.♦

estafa –ou fraude,
máis propiamente–
que supón a “lei
D’Hont”, engádeselle a
agochada “contradictio in
terminis” que xurde de
considerar o voto como
propiedade do diputado
cando o que se vota son
unhas listas pechas postas
no mercado eleitoral
baixo o carimbo duns
partidos políticos que se
fan responsábeis da
autenticidade da
mercadoría, é dicir, do
programa partidario.
Certo que tamén os nomes
dalgúns, ou de todos, os
candidatos poden exercer
como garantes da
honradez e eficacia do
desenrolo dese programa
ofertado, mais ¿como
saber até onde chega a
influencia de cada un,
partido e candidato, en
cada un dos votos
obtidos? ¿A cal dos
candidatos se lle deu o
voto por ser quen é? ¿A
cal lle aproveitou
gratuitamente o voto que
se depositou sinxelamente
baseado na solvencia
xeral dun partido, ou
únicamente na confianza
no número 1 da lista,
quizáis do número 3, tal
vez do 7...? Como tales
cuestións semellan
imposíbeis de clarexar
mentras as listas se
manteñan estancas baixo
a cabeceira dunhas siglas
moi concretas ao máis que
podemos chegar é a que o
voto (e a posíbel acta e
escano derivados dil) ten
dous donos: o partido e o
deputado, ámbolosdous
propietarios de —máis ou
menos, non importa—
unhas cuotas ideais do
50%. Pero como cada
voto e cada acta son
indivisíbeis, somentes
podería dispoñerse desta
mediante acordo entre os
ditos partido e deputado,
que son os seus reais
donos. E aínda así habería
que escoitar os eleitores
deles, cousa por demáis
difícil: ¿quen foron, con
nomes e apelidos?
¿Déronlle o voto co
consentimento tácito de
que logo lle donaran ou
emprestasen o escano a un
grupo que se presentou
cun outro programa e
cuns outros distintos
nomes, cuns outros
candidatos? “Rebus sic
stántibus”, un posto
representativo e electivo
somentes pode dispoñer
da metade ideal do seu
garito (iso é pra moitos,
no pior sentido). Como tal
metade é imposíbel facela
real, dispoñer
unilateralmente do escano
é un fraude —¿roubo?♦

Festigal
con denominación de orixe
MAR BARROS

A segunda edición do Festigal ofrece dende o nacionalismo unha alternativa lúdico-cultural para celebrar o Día da Patria. O grupo belga Ialma, o cantante brasileiro Lenine,
Leilía, Os Gaiteiros de Lisboa e a Psicofónica entre as actuacións programadas.
Un ano despois do seu nacemento, a macrofesta do Festigal
segue ofrecendo un espacio alternativo e plural no que celebrar o 24 e 25 de xullo, dirixido
a todos os que tamén andan a
procura de diversión e cultura
no Día da Patria. Como na edición pasada, o Festigal ofrece
durante dous días moita música, arte, ideas, debates, letras,
creatividade e tendencias plurais en programación continua e
con entrada gratuíta no Campus Universitario Sur de Compostela.
Os organizadores apostaron
por un cartel internacional que
ofrece ademais dos sons de Galiza, formacións procedentes de
Brasil e Portugal.
A actuación do actor Carlos
Blanco o día 24 ás dez da noite abrirá a parte máis musical,
para dar paso ao concerto dos
inclasificábeis composteláns
da Psicofónica, que interpretarán temas do seu último traballo Extramundi. Verónica Codesal, a cantante de folk que levou por primeira vez a presencia de Galiza a Eurovisión, actuará esa mesma noite co resto de pandereteiras do grupo
belga Ialma, ofrecendo cancións de Marmuladas, disco no
que no que se mesturan as influencias dos seus antergos
galegos cos sons valóns e flamencos. A música de Zuco
103, proxecto no que o batería
holandés Stefan Kruger, o teclista alemán Stefan Schmid e
a cantante brasileira Lilian
Vieira mesturan bossanova,
samba, drum’n’bass, hip-hop,
funk ou dub, dará paso aos galegos Os Ghamberros e ao DJ
Feel.
O 25 os gaiteiros de Treixadura comezarán ás oito a noite
de concertos con pezas tradicionais do seu álbum Unha
noite non é nada e os Gaiteiros de Lisboa demostrarán en
directo a forza dos instrumentos de percusión populares e
tocarán ademais instrumentos
creados por eles mesmos
acompañando ás voces. Dende Brasil achegarase Lenine,
un músico que une a música
tradicional maracatu co acústico e o máis avanzado da tecnoloxía electrónica, as raíces
rexionais coa linguaxe pop internacional. O Festigal pechará coa actuación das pandeiretas e as voces das mulleres de
Leilía.

O Prestige tamén estará
presente
Ademais de música, Festigal
2003 ofrece diferentes espacios
nas carpas temáticas nos que
se desenvolveran outras actividades. Durante dous días exhibiranse as exposicións permanentes Democracia e país. A
aportación do nacionalismo galego, da Fundación Galiza Sempre, 15 anos medrando por Galiza, de Galiza nova e Nunca
Máis, a voz da cidadanía, da Difusora de Letras, Artes e Ideas
coa colaboración da Plataforma
Nunca Máis. Tamén haberá un
espacio adicado as ideas. Mª do
Carmo García Negro, Xosé Manuel Beiras, Uxía Senlle, Carlos
Aymerich ou Lidia Senra serán
algúns dos poñentes que debaterán sobre a catástrofe do
Prestige, as drogas, o imperialismo e o Estado de Benestar.
Na Galería das Letras, na
que librerías e editoriais teñen o
seu stand, terán lugar a presentación de varios libros coa intervención dos seus autores, entre
eles A catástrofe do Prestige de
Xosé Manuel Beiras, en Laiovento, A Coruña de Paco Vázquez da autoría de Manuel Monge en A Nosa Terra ou Polos fillos dos fillos de X.M Sarille en
Candeia Editora. Na mesma
carpa estará ademais a exposición Alexandre Bóveda. Centenario. 1903-2003 (Concello de
Pontevedra) e Avilés de Taramancos, o recital poético de María Lado, Paco Souto, Raúl Gómez Pato, Carlos Negro e Modesto Fraga despois da presentación de Negra Sombra, intervención poética contra a marea
negra, de Espiral Maior e a actuación poético-musical Andeiamhabemos de Maite Dono e
o pianista Manuel Gutiérrez.
O audiovisual galego tamén
terá o seu oco. Na Sala NASA
proxectaranse
documentais,
animación e curtas e no Campus Sur haberá un espacio para
a artesanía, cunha exposición e
venta de produtos galegos, oficios e instrumentos tradicionais.
Para as crianzas o festival
adica varios espacios de xogo,
animación e contacontos, ademais de música de rúa, globoflexia, manualidades, teatro e monicreques. E para os que o prefiran estará habilitada unha zona para a instalación de tendas
de campaña dende a noite do
mércores 23.♦

PACO VILABARROS
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INDISCIPLINADOS

Kein
mensch ist
illegal

MAR BARROS
MARGA ROMERO

O Museo de Arte Contemporánea de Vigo acolle dende o pasado11 de xullo a exposición
colectiva de producción propia
Indisciplinados incluída no conxunto de actividades que configuran o Ano do Deseño 2003.
Na mostra, que estará aberta
ata o vindeiro 19 de outubro,
case trinta artistas de todo o
Estado reflexionan a través de
fotografías, esculturas, instalacións, proxectos de interiorismo, net-art, videoproxeccións e
DVD sobre as fronteiras da linguaxe creativa, nas lindes da
arte e do deseño.
Coa vontade de sacudir as
convencións da arte tradicional,
Indisciplinados preséntase como unha mostra centrada na
experimentación creativa, onde
se mesturan as tecnoloxías
máis diversas coa hibridación
de linguaxes. Unha mesa de
pimpón feita con palés de madeira, un asento encerrado nunha cápsula de cristal, un cursor
de ordenador que se despraza
pola mesa prendendo a luz ou
permitindo a lectura de xornais
ou un muro co lema “Tonto
quen o lea”. Máis de cincuenta
obras que refliten o labor da xeración de artistas e deseñadores xurdida nos últimos anos,
que traballan en ámbitos creativos nos que a arte, o deseño e
a arquitectura se fusionan para
dar como resultado obras de arte que cuestionan o concepto
de autoría.
A cápsula Ti de Mónica
Alonso, The brillo boxes de Suso Fandiño, Batimalas de Bene
Vergado, One night tent de Alicia Framis, Casa básica de
Martín Ruíz de Arzúa ou a obra
de Diego Santomé son algunhas das pezas coas que os creadores se somerxen en territorios que ata hai pouco lles estaban prohibidos, achegándose a
temas e cuestións propios doutros eidos. Referencias ao
“marquismo” como hábito de
consumo, á análise do deseño
gráfico, industrial ou de logotipos como elementos de recoñecemento, de márketing comercial e de control de comportamentos ademais da reflexión
sobre a moda como medio de
exteriorización e posta en escena de certos valores culturais
nesgan as creacións que se
presentan en Indisciplinados.
Martí Guixé, Nuria Marqués,
Rafael Bianchi, Mapi Rivera, Xoán Anleo, Naia del Castillo, J. A.
Hernández Díez, Joan Morei ou
o estudio de comunicación VASAVA son outros dos creadores
da mostra, que ten como comisaria a Doutora en Belas Artes,
Nuria Gual Sole.♦

RAMÓN CASANOVA

Son artistas difíciles de definir dentro de correntes e disciplinas da arte, que afondan en eidos
vedados para os artistas. Por iso Indisciplinados parece ser o mellor título para a exposición
colectiva sobre arte e deseño exposta no MARCO, con motivo do Ano do Deseño 2003.

Sen título, 2000. DVD. Mapi Rivera.

Cortexo, 2002. Instalación. Naia del Castillo.

Camuflaxe area, 2001. Tea e gomaespuma. Ángeles Agrela.

Wayway, 2001. Instrucións de uso. El Perro.

Cápsula TI, 2003. Instalación. Mónica Alonso.

XENARO M. CASTRO
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ingunha persoa é ilegal.
Era o lema das manifestacións antirracistas do
12 de xullo en Alemaña, contra
a política e as leis de estranxeiría nunha Europa-Fortaleza.
Die Menschen flüchten, weil
wir ihre Länder zerstören. As
persoas emigran, bótanse ao camiño, por que nós
esnaquizamos os seus países. A
manifestación de RheinlandPalz celebrábase en Ingelheim.
Concentración ás 14 horas na
estación de tren, calor afogante,
caían os paxaros. Mocidade de
negro, cabelo con restras de cores, camisolas contra o
presidente de USA, pisando
forte no asfalto. Mocidade con
rastas, sandalias e de andares
meditados. Todo isto cando o
pobo alemán non perdoa a
ofensa de Berlusconi e tampouco esquece. Teólogos católicos
e protestantes mesturados, verdes, comunistas e anarquistas.
Mulleres impresionantes coas
bandeiras de Mozambique, coas de Ucraína. Rapazada Kurda
a correr atrás do camión. Diante do Concello. Lense manifestos, desde Saarbrücken, desde
Trier. Die Mauer muss weg.
Hai que tirar o muro. Aquel
muro de Berlín ao caer vendeu
falsas ilusións para unha tamén
Europa máis pobre. Desde o
Leste a desigualdade avanza,
percorre Europa e aséntase para
lembrarnos a nosa Porca Miseria. Dende o camión lese,
véndese auga que non afoga
tantas sedes. Chegamos á meta.
O cárcere da ilegalidade, das
persoas que van ser expulsadas
por non teren papeis. E alí o
muro, formigón armado
franqueado por policiasrobocops. Dentro 39 homes, 14
metros para dúas persoas, que
saen unha hora diaria se vai bo
tempo. 100 persoas traballando
para o seu bo asilo. Alí diante
levántase a tenda coa comida.
Lese en alemán, francés, inglés,
español, portugués, turco, ruso,
persa, árabe, croata... Cada persoa ten voz para ler no seu idioma. Espallamos as postais das
fiestras de Vigo nas que penduraban as bandeiras de Nunca
Máis de Niltón Tavares. Todo
era a mesma guerra. Mentres en
Berlín a Love-Parade atraía á
prensa mundial. Pola noite na
festa da aldea de Ober-Hilbersheim Magdalena vendía xabóns
elaborados coas súas mans e un
moi especial de funcho que
contiña as pingas da chuvia do
outono pasado. Logo mentres
Axel vendía viño ecolóxico,
moi ben comercializado, un
grupo de rock facía que o
público cantase “wish you were
here” ou “stairway to heaven”.
Era como estar na casa. Alguén
unhas horas antes na manifestación berrara: Lei de estranxeiría
para a raíña Sofía. Contra o
muro de 100 millóns de marcos
pinturas de cores. Nin o arco
da vella destrúe os muros de
Europa.♦
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Malotes e rapeiros
Mª BOULLOSA/B. CARBALLO

As tribos urbanas xa non son o que eran. Hai un par de décadas era fácil distinguir
aos “hippies”, aos “heavys”, aos “relambidos”, pero dende hai un tempo difumínanse nunha amalgama que vai dende os pseudo hippies ata os famosos “malotes”

Uxía Blanco
‘Galiza é un
verdadeiro plató
cinematográfico’
A.N.T.
Vénse de estrear na TVG a
serie documental As Viaxeiras da lúa, dirixida por Valentín Carrera, na que vostede interpreta a unha das cinco mulleres que percorren
Galiza. ¿Cal é a ruta trazada
nos trece capítulos?
Inspírase na viaxe do predicador Borrow e está moi relacionada coa anterior serie
que Valentín Carrera dirixiu
hai uns anos, Os viaxeiros da
luz, na que varios homes realizaban un recorrido parecido. A
nosa viaxe parte das Medulas,
aínda que non son teoricamente galegas e conclúe na praia
das Catedrais. Ao longo da serie pasamos por Ourense, Lugo e Pontevedra, escapando
das cidades e mostrando a Galiza profunda, as festas e os
costumes. Tenta dar unha visión amábel do país.
¿Como viaxan as protagonistas?
Vamos a cabalo, en globo,
en barco, en autobús e a pé. É
unha viaxe real dun mes de duración e os trece capítulos preséntanse case como unha reportaxe do percorrido. Pero
non todas somos actrices, porque o que se buscaba era a naturalidade nunha viaxe entre
amigas.
¿Na nova serie imprímese unha nova mirada con
respecto aos Viaxeiros da
luz?
A nosa serie reflexa máis o
mundo feminino, a poesía, os
nosos temas, o interese polas
cousas pequenas. Hai unha visión feminina da viaxe, non
buscada. Para este traballo o
director ten máis experiencia á
hora de rodar e tecnicamente
aprovéitanse máis os avances
audiovisuais.
Na serie a paisaxe é unha
protagonista máis. Ademais
de nesta obra, ultimamente
os directores do Estado estanse a interesar por Galiza
para rodar.
Agora está Bigas Luna e
vai rodar tamén Almodovar.
Galiza é un plató que moitos
directores escollen polas súas
facilidades e porque os directores de fotografía vólvense tolos polos cambios de luz, as
nubes, a climatoloxía.♦

As tribos primixenias defendían a súa condición de pertencer a un grupo por razóns ideolóxicas que constitutían a súa
filosofía vital. De feito, os que
aínda non mudaron os seus
modos de vida, defenden a
idea de que non son tribos, senón que simplemente teñen
gustos en común e comparten
xeitos de pensar. Tamén critican o tratamento dos medios
ao estableceren falsos estereotipos e ao fomentar unha división grupal inexistente.
Hoxe en día, en troques
dunha achega ideolóxica, o
que existe é unha uniformización estética. Agora os diferentes colectivos teñen os seus elementos cohesionadores na vestimenda, na xiria e na música e
só os máis novos recoñecen
pertencer ás novas tribos do século XXI.
Un dos clans máis recentes
e mellor identificábeis esteticamente é o dos “malotes”. Xurdiron hai un par de anos nas áreas metropolitanas galegas, especialmente en Vigo. Foron alcumados deste xeito debido á
marca de roupa “Bad Boy” (rapaz malo) que empezou a causar sensación entre os adolescentes. Foi o inicio dun movemento que incentiva a violencia
e o “pasotismo” e que se extendeu por toda Galiza a un ritmo vertixinoso.
Os rapaces cos que nos atopamos, de 14 a 17 anos, afirmaban ser malotes, e incluso
estaban orgullosos de selo. As
súas preferencias son a roupa
de marca, “roupa que estea
guapa” das tendas de última
moda. Cada vez que van de
compras aos seus pais quédanlles os petos a tremer xa que
uns pantalóns poden alcanzar
facilmente os 100 euros e unhas botas arredor das vinte mil
“pelas” de antes.
Outra das características é
perforar o corpo con tatuaxes e
piercings e cuspir todo tipo de
improperios acompañados de
ameazas. Ante un problema
afirman que a primeira opción
é usar os puños, e logo se cadra botar a correr. Os lugares
de reunión soen atoparse escondidos para poder beber e
fumar, algúns tabaco e os máis
afoutos haxís. Cando lles preguntamos pola súa filosofía grupal non souberon que responder, tan só nos deron motivos referentes á roupa e ás pelexas.
“É unha maneira de estar
máis integrados”, afirmaba unha rapaza, é dicir, un xeito de
sentirse máis protexidos e seguros na sociedade de hoxe.
Os malotes son enemigos
dos “relambidos” e dos “rapeiros”, aos que despectivamente
lles chaman “rapunchos”. Os
rapeiros pódense identificar pola súa vestimenda. Roupa frou-

xa, gorras viradas cara a atrás,
“bambas” (nome que lle dan ás
zapatillas deportivas) e cadeas
son os seus signos distintivos.
Aseguran que as marcas coas
que campan son máis baratas
cas dos “malotes”, ou cando
menos que adoitan agardar os
saldos para mercar.
O seu carácter de grupo está máis definido ao ser un movemento de importación que xa
viña cunhas pautas marcadas
pola cultura negra norteamericana. Por iso a súa música é o
hip hop, o rap e o funk. Aínda

que semellan ser moi uniformes, eles distinguen ata catro
grupos diferentes: os rapeiros,
os que practican o break dance
(estilo de baile), os Turntablism
(os que pinchan discos) e os
graffiteiros.
A pesar das diferencias, comparten cos malotes ese interese
por afastarse da multitude na
busca de sitios illados nos que facer botellóns e fumar psicotrópicos. Outra das coincidencias é a
carencia de ideoloxemas, aínda
que renuncian á agresividade en
favor do “bo rollo”.
Reportaxe gráfica: PACO VILABARROS

A etnia dos “relambidos”
Máis coñecidos por “pighos”,
son os máis díficiles de delimitar pola súa expansión e diversificación. Tradicionalmente
identificábanse por vestiren roupa de firma, aínda que a marca hoxe tamén é un sinal identitario dos “malotes” e dos “rapeiros”, polo que do mesmo
xeito se poderían considerar
“pighos”.
Os relambidos souberon
aproveitar as batas de baixo
prezo de Amancio Ortega para expallar o seu movemento.
Polo que, ademais dos relambidos tatuados cun Gucci na camisa, un Hillfiger no pantalón e
o crocrodilo estampado no xersei; atopamos a versión máis
popular daqueles que recorren
a prendas asequíbeis, tentando
acollerse ao estereotipo tradicional da “boa apariencia”.
Dentro desta tribo, moitos
chegan a adquirir nun intre traxes que equivalen para outros
a un mes de traballo nunha cadea de montaxe. Calquera pode comprobalo fitando para os
trinques das boutiques que exhiben prezos astronómicos aínda na tempada de rebaixas.
Por algunha estraña razón
lingüisticamente inexplicábel,
presentan na maioría dos casos
un fervor polo “s” e por frases
feitas coma “qué fuerte” ou “o
sea”, que delatan a súa condición de relambidos, aínda que
sexan poucos os que recoñezan selo.
Malotes, rapeiros e relambidos é un xeito de etiquetar ás
persoas pola súa estética, coma cando alguén lle chama
hippie a xente que viste roupa
propia dese movemento dos sesenta, pero que non concorda
coa súa ideoloxía.♦
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Desventura
lingüística
LUÍSA VILLALTA

Q

uen ía pensar que Paco
Vázquez, alcalde agora
á baixa da Coruña, podería dicer na súa teima contra
a lingua galega aquilo de “outro virá que bon me fará”?
Pois nesas andamos. Outro veu
que, se non pode facelo bon, o
cal é moi difícil, si lle presenta
dura competencia: o ventureiro
alcalde de Vigo, como se di
das sementes non cultivadas,
que veñen de non se sabe onde
e só prenden cando encontran
terreo bon para elas. As
comparacións son odiosas, pero como estamos falando dun
problema odioso, o da perda
de uso do galego, a
comparación imponse. Ambos
os dous rexeitan a lingua galega, consagrada teoricamente
por unha legalidade que se
burla de si mesma ao tolerar,
nisto e noutras cousas, que os
representantes públicos actúen
como particulares e se
permitan utilizar e favorecer
unicamente a lingua dominante do Estado, o castelán, ignorando a lingua propria que esa
mesma legalidade ten misión
de protexer e fomentar, o galego. Para alén de parecerse nisto, os dous alcaldes acadan
complementariedade ao representar os dous lados opostos
do mesmo e extendido
abandono lingüístico: o
rexeitamento por ser galegofalante converso (Paco Vázquez)
e o rexeitamento por non selo
ni falta que le hace (Ventura
Pérez Mariño). Agora que os
temos aos dous e o círculo da
representatividade estatística
se pecha, podemos sinalalos
como infaustos modelos
oficiais das dúas actitudes
extremas pero coincidentes por
onde a nosa lingua desauga
usuarios e se abandona a unha
inercia suicida da que ninguén
se sente responsábel. Mais unha diferencia fundamental
marca un significativo contraste en tan negro espectáculo. O
alcalde da Coruña pode falar
galego se quere, aínda que non
queira nunca a non ser por
quedar ben en ocasións con algún radio-ouvinte (ou da
aldea ou do Bloque, resumirá
el). O de Vigo, en cambio, empeza por dicer que non pode,
porque non sabe, e termina por
demostrar que nen quere nen
pensa poder ou saber. Non é a
mesma chulería: igualmente
irresponsábeis, a primeira é
unha posición de forza e abuso
manifesto, a respostar
abertamente, mentres a segunda mostra unha debilidade taimada e evasiva, un ponto
fraco. Debilidades así tamén
acontecen aos petroleiros. Hainos que empezan pola vía de
auga e despois van a pique:
unha ameaza destrutiva para o
patrimonio de todos, unha preocupación, unha desventura,
ao fin.♦

Soños Eléctricos

César Lorenzo

A moza máis solicitada
O seu nome é un dos máis
procurados na internet, foi a
primeira muller virtual de éxito
mundial e cada un dos seus
xogos convértese nun éxito
asegurado de vendas. Lara
Croft é un símbolo dos novos
tempos, unha figura perfecta
deseñada ao gusto duns programadores que buscaron
inspiración para as súas curvas nas páxinas de Playboy e
nas pasarelas de Milán.
Desde aqueles tempos
nos que esta personaxe pretendía ser unha versión feminina de Indiana Jones e percorría o mundo correndo, pulando, nadando e repartindo
sopapos baixo o disfrace de
arqueóloga, moitas cousas teñen pasado. Mascarón de
proa das novas fornadas de
xogos en tres dimensións, hoxendía xa non é unha referencia nos títulos de aventura en
primeira persoa (os arcade)
pero conserva tal influencia
no mercado que é de lei presentar a súa última aventura:
Tomb Raider: The Angel of
Darkness. Neste caso, o xogo
de ordenador parece que é
preámbulo do novo filme da
serie. Esta circunstancia explica certos desaxustes na

presentación, propios de títulos fabricados a toda présa
que precisan logo da súa comercialización de vinte mil
parches para satisfaceren as
previsións dos compradores.
A peor desas eivas é a dificultade nos controis, algo pre-

ocupante ao pensar que é ben
longa a secuencia de xogada e
só despois de cinco ou seis
horas estamos perfectamente
aclimatados ás esixencias técnicas para salvarmos as misións. Mais para ese momento, os problemas no mando

Meu Santo, Miña Santiña

Os inimigos de san Federico
Federico de Utrecht foi asasinado mentres dicía misa, durante
unha visita pastoral pola súa diocese, o 18 de xullo de 838, e sen
embargo, nunca se soubo con
claridade quen pagou o asasino
nin cal foi o motivo de tan grande e sacrílego crime.
e se rastrean os motivos
polos que o bispo, a
quen as haxiografías
non dubidan en definir como un
cacho de pan, podía non caer
ben, podemos desconfiar dun
amplo abano da poboación incomoda coa súa influencia, o seu
extremismo, a súa intromisión
en asuntos de estado e a súa exacerbada defensa dos preitos da
Igrexa; e desde motivos amatorios, relixiosos ou de alta política de estado, non faltaban razóns para que o número de inimigos aumentase en proporción
á rectitude con que corrixiu, reprendeu e amonestou a todos
cantos non obraban tal e como
era o seu entender.
Federico fora educado nas artes da diplomacia e da política
diocesana polo anterior bispo,
Sigfrido, e cando accedeu á cátedra episcopal, tomou as ensinanzas do seu mestre ao pé da letra,
decidido a non se deixar manipular pola puxante nobreza que
prefería o centralismo de Carlomagno e do seu sucesor antes de
render fidelidade a Roma.
Eran tempos nos que o poder
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da Igrexa e do estado se vixiaban,
limitaban e prometían amor eterno asinando delicados documentos, expostos, como nas mellores
parellas, á constante ameaza dos
ciúmes e do odio. Pero para o bo
entendemento entre ambos, un
mesmo debía presentarse inmaculado diante do outro.
Un dos principais problemas
que tivo Federico foi loitar contra un grupo de arianos que se
instalou en Frisia, pero que, dentro de todos os asuntos que houbo de enfrontar, quizabes fose o
máis doado de resolver.
on tan fácil foi continuar co labor do seu
antecesor Sigfrido reprimindo e corrixindo os excesos
da curia da súa diocese, verdadeiros señores feudais que se asentaban en territorios propios como
amos e señores autónomos, sen
lle dar conta a ninguén dos seus
actos, con todos os pecados perdoados de antemán e servindo de
moi mal exemplo para os fieis e
para a relación co estado.
Pero o máis difícil eido no
que debeu loitar o bo de Federico
foi na propia corte de Luís o Piadoso (Ludovico Pío), por mor da
súa segunda esposa, a emperatriz
Judit, que pretendeu e conseguiu
trocar os acordos dinásticos selados co Papa, para que o seu fillo
Carlos o Calvo entrase no reparto
da herdanza e puidese gobernar.
Anos antes, cando Luís o Pia-
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doso sentou no trono, escolleu entre os seus conselleiros a persoas
de relixión fieis a Roma, procurando, na medida do posíbel, reforzar a política establecida polo
seu pai Carlomagno, estreitando a
alianza co Papa e que ao mesmo
tempo este o recoñecese como
emperador. E así foi que, por unha disposición do pontífice, asinaron unha especie de acordo no
que Luís será coroado emperador
a cambio de establecer unha orde
sucesoria entre os tres fillos, aínda que os que non herdasen o trono podían figurar cun título de realeza e gobernando amplos territorios dentro do imperio.
ederico facía moi boas
migas co Ludovico, e este
seguía os consellos do
bispo para maior gloria da Igrexa
e benestar e estabilidade propios.
Pero un día Ludovico quedou
viúvo e decidiu casar en segundas nupcias con Judit de Baviera;
unha fermosa rapaza que axiña
demostrou un arte especial para
botar contas e regatear coas prendas de súa feminidade; e en canto quedou embarazada, comezou
a súa loita persoal co namorado
esposo para convencelo de que o
seu fillo, Carlos o Calvo, non debía ficar fóra do reparto da herdanza, ata que no 829, desoíndo
os consellos da curia, Luís crea o
reino de Alemaña para Carliños e
provoca o enfado de Roma.
A brecha aberta entre o estado

F

nótanse aínda máis e acaba
sendo unha especie de tortura
mover a moza entre os fondos.
O mellor é a gran calidade
dos gráficos e do son. Os creadores pensaron que era interesante primar as características propias do cinema, do
xogo como espectáculo audiovisual. A pesar diso, hai
problemas na definición das
cores e o xogo de sombras
non está á altura de títulos
deseñados ao mesmo tempo.
Tomb Raider: The Angel of
Darkness non consegue relanzar a figura de Lara Croft máis
alá dos tópicos que se lle aplican de contino e que permanecen inmutábeis desde hai
case unha década. Mais Core
Designs quixo apostar simplemente por unha mudanza de
180 graos no capítulo do
guión. Agora, Lara é vítima
dunha conspiración e anda
escapada da policía, quen a
acusa de ter matado ao que
fora seu profesor. Simplemente é como se a historia comezase con outro punto de vista
mais aos poucos volve ao clásico tirapuxa entre a heroína e
un mundo cheo de hostilidades que salvar gracias ao seu
enorme poderío físico. ♦

francisco a. Vidal
e a Igrexa, fai que o Papa, Gregorio IV, rompa relacións diplomáticas e apoie os fillos do primeiro
matrimonio de Luís para que se
rebelen contra a decisión paterna,
facendo estallar unha guerra que
acabará co tratado de Verdún catorce anos máis tarde.
Mentres tanto, ao tempo que a
guerra levaba aos campos de batalla aos homes e aos mozos do vasto imperio, Federico usa o púlpito
como trincheira particular, para
botar leña ao lume e denunciar a
actitude anti-papal da emperatriz,
poñéndoa como exemplo do diaño que troca a vontade do cristián
monarca de outrora, denunciando
publicamente os pecados que a
fermosura levaba a cometer a
quen se alcumaba de Piadoso, e
incluso, como derradeira opción,
tratou de anular o seu matrimonio
por motivos, nunca suficientemente explicados, de incestuoso.
o final, cando o bispo
foi asasinado, xurdiron
as preguntas: ¿a quen lle
importaba a morte de Federico?,
¿a Luís que se vía privado dos encantos amatorios da fermosa esposa ou a Judit que se vía privada
da herdanza do seu fillo?, ¿aos
arianos?, ¿a algún curiña exiliado
ou desposuído dos seus privilexios feudais?, ¿a algún paisano
que perdeu o seu fillo, esposo ou
noivo na guerra que el alimentaba? Son tantas as persoas con motivos para matalo que, indicar claramente un culpábel de tal asasinato parece, cando menos, imprudente, mentres non se teñan probas máis fidedignas.♦

A

Devalar do
sindicalismo
nacionalista
FRANCISCO CARBALLO

N

o primeiro lustro de
1980 ANT publicou unha editorial sobre o “Devalar do sindicalismo”. Tivo algunha fortuna e foi comentada
en medios de prensa. Plantexaba
a politización-despolitización
dos sindicatos logo do “Pacto da
Moncloa”. Fenómeno este
ubicuo no sindicalismo europeo,
xaponés e americano.
Temos na mesa a obra de
B. Máiz e B. Alonso “O
sindicalismo nacionalista galego, 1972-1982”. B. Máiz posúe
a información máis acaída que
eu coñeza, sobre o s. XX galego. B. Alonso é especialista do
Franquismo e a Transición. Unha coprodución inmellorábel
para axustar dados e analisar o
sindicalismo devandito.
A primeira parte, 19721977, é de Máiz. Destaca a matriz ideolóxica do nacionalismo
galego da UPG; comparte, con
diferentes analistas, o
condicionamento decisivo das
folgas de 1972 no Ferrol e en
Vigo. Este acontecemento, cos
mártires Amador Rei e Daniel
Niebla, decidiu o xurdimento
sindical nacionalista desde as
redes de CC OO e do
pensamento da UPG.
Só boto en falta un detalle
na precisión do estudo de
Máiz: na p. 12, ao lembrar os
primeiros brotes do movimento
obreiro a finais do XVIII, non
anota de esguello as loitas
femeninas e masculinas do Ferrol dos asteleiros. Unhas loitas
obreiras aínda non publicadas,
pero que están ben analisadas
pola doutora Santalla.
Alonso enmarca o devalar
sindical dos anos 1977-1982 á
luz dos pactos da Moncloa: (o
apoio que) “organizacións como
CCOO e UGT lle outorgaron ao
proceso da Reforma permitiu o
tránsito pactado dende o réxime
franquista ao novo sistema político”(p. 77). CC OO e UGT distanciáronse do “sindicalismo e
dos movementos sociais
clasistas dos anos 60/70,
adheríndose a un acrítico
sindicalismo de participación e
negociación, que en xeral acepta
a orde do capital e do mercado
(ver R. Antunes, 2003, 29).
Mentres a ING se desentendeu
de dito pacto e promoveu manifestacións importantes na defensa dos traballadores. Esta opción
marca ao sindicalismo nacente e
inspira a memoria histórica da
necesidade de ancoraxe política.
Se CC OO e UGT xiraban arredor do “intercambio político”, o
sincalismo galego apostaba pola
reivindicación laboral e a defensa do país.
Na crise actual do
sindicalismo de intercambio
político, a CIG pode librarse
dos estragos reformistas. A obra
de Máiz-Alonso é escrupulosa
nos dados e acertada na análise
ideolóxica e organizativa. Un
esforzo de equilibrio nun proceso accidentado cara a institucionalización do sindicalismo desde o SOG a INTG-CSG. ♦
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Anacos de Borobó
O exemplo de Ulpiano Villanueva de Castro
O exemplo de D. Ramón Baltar trae
a ista colección de semblanzas, coma un obrigado complemento, o do
seu colega e constante amigo D. Ulpiano Villanueva. Non embargantes, non foi D. Ulpiano o primeiro
dos seis irmáns Villanueva de Castro que coñecín, senón Antonio, o
máis baixo deles; que se enamorou
no meu pobo dunha moza lanzal e
moi agraciada, Carmiña Priegue, de
estirpe muradana, enraizada en
Pontecesures.
Antonio Villanueva encantaba
os cesureños ca sua fecunda palabra, atiborrada de saber. Falaba sen
pausa namentras esperaba na estación o tren no que retornaría a Santiago pola noitiña. Eu, tan precoz
escoitador coma visoteiro, acercábame aos que estaban disfrutando
xa da fala daquil orador nato; de
quen dicían que fora presidente da
Tuna Escolar Compostelana. Encomenda para que escollían sempre a
voz máis elocuente do estudiantado.
Mais, aquela voz chea de vida e
enxeño, quedou de sócato apagada,
cando Antonio Villanueva decidiu
ser o protagonista da súa propia traxedia. Elevando a Carmiña Priegue
á romántica categoría de novia eterna. Vivindo o seu desconsolo anos e
anos na Vila Aurora, de Vilagarcía
de Arousa, propiedade do seu tío
político, D. Pepe Otero Acevedo, irmán de D. Manolo, o protéico galego que, entre tantas maravillas captou, a distancia, o fantasma de Valle-Inclán. Así iniciouse, de modo
dramático, a relación de D. Ulpiano,
o xoven internista, coa miña vila, é
singularmente co seu médico titular.
■ A DUPLA PERSONALIDADE DE
D. VALERIANO. Os Villanueva de
Castro eran fillos de D. Valeriano
Villanueva Rodríguez (18651943); natural de Pontedeume, licenciouse en Dereito na Facultade
de Santiago, aos dezanove anos. Ingresa por oposición no Corpo Xurídico Militar, tendo vintecinco, sendo destinado á Auditoría de Castilla
la Nueva, ata que no ano 1894 é
trasladado a Cuba, onde traballa no
gabinete xurídico do Capitán Xeral
da Illa, tocaio seu, D. Valeriano
Weyler, ata que este é cesado e volve á Península. Mais o xoven auditor mantense en Cuba, ata o 20-III1898, conscente do Desastre que xa
se estaba vivindo. Prefería vestir de
paisán e somentes usaba o uniforme nos actos de servicio.
Retorna Villanueva a España e
vai ascendendo no Corpo Xurídico,
ocupando postos en distintas auditorías das rexións militares, entre
elas a de Valencia, sen que participara nunca nas conspiracións político/castrenses daquel reinado de Alfonso XIII. Mais, o alcanzar o grado máximo da súa carreira, coma
xeneral de división, e conselleiro togado do Consello Supremo de Guerra e Mariña, ten que actuar coma
fiscal na causa de máis trascendencia histórica de todo o século XX.
Foi o do proceso dos firmantes do
Pacto de San Sebastián que constituiron o Comité Revolucionario que
tras o 14 de abril de 1931, se convertiría no I Goberno da República.
Aínda que ata ese día permanecían
no cárcere modelo, Alcalá Zamora,
Largo Caballero e máis outros
membros do Comité que xa foran
xulgados polo Consello presidido
polo benigno xeral Burguete.
Nel, tivo que enfrentarse don

Ulpiano Villanueva.

Valeriano cos máis célebres letrados, ex-ministros da Monarquía,
como Ossorio y Gallardo e D.
Francisco Bergamín, que defendían
os futuros ministros da República.
Se ben a acusación do Fiscal Villanueva foi tan suave, con argumentos estritamente xurídicos, que Casares Quiroga, un dos procesados,
chegou a decir que D. Valeriano
“abreulles as portas da prisión”.
Pouco despois, no mesmo
1931, o xeneral Villanueva, obtén o
retiro na súa carreira militar, e retorna a Galiza, onde reside na Coruña, Santiago e Pontedeume. O
que lle dá lecer para recobrar a súa
vocación máis acendrada dende a
súa mocedade, a de “labrador a la
moderna”; seudónimo co que asinou os seus escritos agrarios, pois
fixérase militar para gañarse o pan;
ainda que a el o que máis lle interesaban, dende mozo, eran os problemas do agro galego. Cuxas prédicas responden ao lóxico da súa experiencia das súas propias suores
de labrador. Presta atención constante durante coarenta anos á agricultura, a gandería e á sociedade rural, pero esa imensa obra é esquecida ata que a publica, en 1984, a
Xunta de Galicia, iniciando a colección de Clásicos agrarios galegos,
anotada por X.A. Durán, baixo o título de Organización del cultivo y
de la Sociedad Agraria en Galicia
y en la España Atlántica. Posteriormente aparece entre outros papeles
Los grandes problemas del Campo
que a Xunta publica no ano 1998.
■ A CARREIRA MÉDICA DE D.
ULPIANO. Esta breve semblanza de
D. Valeriano réstame espacio para
poñer aquí o exemplo do seu único
fillo médico, D. Ulpiano. Nacido
co século XX, estudiou o bacharelato no Instituto Luis Vives, de Valencia; cidade a onde fora destinado
seu pai, ata que retorna á Coruña,
coma auditor da Octava Rexión, no
ano 1919. Estudia Ulpiano no curso seguinte o Preparatorio de Medicina, na Facultade de Santiago; instalándose nunha pensión da Azabachería, convivindo nela con D. Justo Rivas que axiña sería bispo de
Plasencia. Sería discípulo dos grandes mestres da Escola Médica
Compostelana, D. Roberto Novoa
Santos, D. Miguel Gil Casares, D.
Alejandro R. Cadarso, do xenial
Romero Molezún, e especialmente
de D. Pedro Pena, con quen traballou durante un lustro.
Acabou a carreira D. Ulpiano no

1926, con brillantes calificacións, e
o ano seguinte gañou as oposicións
de Filoloxía e Hixiene, encargándose dista cátedra, en 1928, –ano no
que se casa con dona Cándida Díaz
Vázquez–, na que foron alumnos
dil, médicos logo tan destacados coma Álvarez González, García Sabell
e López Sendón.
Xa no ano 1935 obtivo por oposición a cátedra de Hixiene da Universidade de Cádiz, de onde retornou ao pouco a Santiago, para ocupar, por concurso de traslado, semellante cátedra. Namentras fora
pensionado para ampliar estudios
en Alemaña, no Instituto de Enfermedades Tropicais, de Hamburgo,
tendo coma mestres os ilustres profesores Muhlens, Mayer, Nack e
Hoffmann. Seguidamente pasa ao
Instituto Pasteur, de París, onde
continúa investigando en bacterioloxía e viroloxía; difíciles coñecementos que coa súa elocuente palabra, faría logo doados aos seus
alumnos de Microbioloxía.
No ano 1932 graduouse de doctor en Medicina e Ciruxía, na Universidade Central cunha tese sobre
Contribución al estudio de PH gástrico que mereceu ser calificada co
sobresainte por un tribunal constituido por Leonardo de la Peña, Marañón, Novoa Santos e Jiménez Díaz;
ou sexa, os galenos máis famosos do
século. Pero deixarei de tratar dos
outros éxitos profesionais do Dr. Villanueva, das súas destacadas intervencións en congresos médicos e das
súas moitas publicacións científicas.
■ O ESPÍRITO LIBERAL DO DR.
VILLANUEVA. Posto que o que máis
interesa aquí é seu exemplo humán,
o seu espíritu liberal e tan burlón
que, non embargantes se expón
constantemente por atender os perseguidos polos sicarios de Franco.
Así recordaba Antonio Cadarso, na
súa serie xornalística de Figuras de
la Universidad Compostelana, que
nunha tempada que pasou en Trives
“aínda se agazapaban os guerrilleiros nas montañas de Manzaneda”.
Un deles, gravemente enfermo, tivo que abandoar a guerrilla, e agacharse nun fogar aldeán, atendido
sixilosamente por algúns médicos
da comarca que decidiron recurrir a
probada competencia de don Ulpiano para intentar salvar a aquel doente guerrilleiro. O Dr. Villanueva
viaxou unha e outra vez de Santiago á aldea de alta montaña ourensán, a sabendas de que aquel caso
era irreversíbel. Somentes para aliviar coa súa palabra os sufrimentos
do moribundo guerrilleiro.
O mesmo Cadarso, tan inesquecíbel cooperador dos meus feitos
composteláns, retratou maxistralmente a D. Ulpiano así: “Era alto,
flaco, el mesmo se chanceaba do
seus cincoenta e oito quilos de peso;
andaba erguido e con sonrisa ladeada sobre cráneo marcadamente braquicéfalo; ás veces parecía que se
botaba para atrás, mais non por vanidoso xesto, senón por efecto da súa
delgadez que o facía apto para contorsionista. Tiña os ollos azuís, claros
e transparentes, coma auga que nace
en fontanar que brota na roca”.
Visitaba enfermoso Dr. Villanueva por todo o país e aproveitaba
as súas viaxes clínicas para lles
mostrar a fermosura da súa terra a
compañeiros do claustro universitario, vidos depurados de catedráticos
a Santiago e que compartían as súas

ideas. Entre eles destaca a gran
amistade que mantivo con Alonso
Zamora Vicente; quen moi agradecido adicóulle a sua edición do Poema de Fernán González, e logo da
súa morte unha evocación da súa
coincidencia espiritual e física, na
cidade que despertaba do letargo
bélico. “Nuestra convivencia se
acentuó –recuerda Alonso Zamora–
con la llegada a Santiago de otro
hombre ejemplar, ex-ministro de la
II República, que venía reincorporado y castigado a aquella Universidad (la propia era la de Oviedo):
Ramón Prieto Bances, otro espejo
de bondades y de concepción liberal
de la existencia”.
■ O ENCARCERAMENTO DOS
DOUTORES. A relativa placidez semiclandestina da imensa minoría
en Galicia foi interrumpida, de súpeto, co encarceramento dos Dres.
Ulpiano Villanueva, Ramón Baltar,
Darío Álvarez Blázquez e o abogado González Pastoriza, na prisión
de Vigo, acusados de contribuir ao
Socorro Rojo Internacional. Asegún o “irmán na cultura” de D. Ulpiano, o catedrático Pérez L. Villamil, a detención sucedeu “cando o
trashumante exiliado Flores que
viaxaba tan frecuentemente entre
París e Xinebra se lle ocorreu considerarse xa esquecido do seu paso
e refuxio coma botones do Hotel
Compostela; volveu a Santiago e a
polícia ao detelo atopoulle aquela
libreta na que viña unha lista de singulares homes liberais de Santiago
e Vigo”. Na lista non figuraba o nome de Villamil, malia coincidir frecuentemente con el en Suiza.
Non embargantes a versión que
máis circulou respecto ao forzado
denunciante é da que foi un xoven
abogado fillo da dona do bar chamado da Viuva do Pombal. E tal
versión confirmouna hai pouco,
sorprendentemente, o meu amigo
Portela; sobriño do causante, director xubilado da pantalla parva e
ocurrente poeta festivo; quen xustificaba a faena do seu tío materno,
que asegún el é unha excelente persoa, pola presión policial.
A detención dos galenos motivou tal escándalo que asustou ata as
mesmas xerarquías do Movimento.
Escándalo aumentado pola coincidencia do encarceamento diles coa
celebración do Curso de Verán da
Universidade de Santiago na cidade da oliveira.
Dende o cárcere vigués escribeu
don Ulpiano á súa esposa, dona
Cándida, unha conmovedora carta,
que conserva a súa familia, asegurándolle que non pertencera nunca a
ningunha organización política. Sen
deixar traslucir o risco, que aínda era
posíbel, de ser sacado do cárcere para cunetealo. Mais o director e os
funcionarios da prisión trataron con
moito respecto os galenos santiagueses, e pouco despois de sair da
cadea, D. Ramón Baltar operou a
aquil director, asistindo D. Ulpiano á
exitosa intervención cirúrxica.
“Días difíciles –recordaba o seu
fillo Antonio– nos que os amigos
da superficie deixan de frecuentar a
casa e permanecen os poucos, Carrero, Fontán, fieles a todas horas”.
E un médico rural, D. Víctor, a
quen o ilustre internista vai a visitar
a Cesures dende entón, semanalmente, para intercambiar as súas
ideas, tan semellantes... Ata o pasamento do meu pai.♦
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O Trinque
Os soños de mar de Lugrís
Vintecinco cadros de Urbano
Lugrís compoñen a exposición que ata o 30 de agosto
expón a Fundación Caixa Galicia na Coruña. Bo intre para
descubrir a maxia onírica dun

autor que pintou o mar non
como o ven os homes senón
como o soñan: botellas que
aparecen na praia, buques
afundidos, treboadas, sereas,
piratas e navegantes.♦

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O

C U L T U R A

Allariz

A CONSTRUCIÓN
DO ESPECTADOR

■ TEATRO

Desde o venres 18 e ata o 28
de setembro poderá ollarse
na sede da Fundación Luís
Seoane. Un ensaio de lectura dos fondos contemporáneos da Fundación La Caixa. con obras de Juan Muñoz e Bruce Nauman, xunto
a outros once artistas de primeira fila da arte actual.

MONICREQUES
DE KUKAS
Sesión destes singulares títeres o venres 18.
Chick Corea
dá o seu
único
concerto na
Galiza o
martes 22
na
CORUÑA.

D E

Ares
Ares
■ DANZA

RITUAIS EN HAITI

DRUÍDADANZA
O calar do tempo espectáculo que, o venres 18 ás
20:30, van representar na
Praza da Igrexa.
■ MÚSICA

RUMBADEIRA
O venres 19 ás 20:30 na
Praza da Igrexa.

Arnoia
■ MÚSICA

TROULA
Grupo de pandereteiras
que tocarán o venres 18.

Barbadás
■ TEATRO

Fotografías de Cristina
García Rodero no Museo
de Belas Artes.

Cangas
■ EXPOSICIÓNS

ARTE NO MORRAZO
As obras deste certame estarán expostas na Casa da
Cultura ata o 31 de xullo.

LIBERATA FREIRE
Ata o 31 de xullo o centro
social Casa da Bola acollerá as súas pinturas.

O Carballiño
■ MÚSICA

SARAIBAS

DITEA, TEATRO
DE CÁMARA

Este venres 18 ás 23 h. concerto na Praza Maior.

Este xoves 17 realizan unha
representación na vila.

Celanova

O Barco
Barco
■ EXPOSICIÓNS

ANXO L. BARANGA
No país da memoria 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.
Ata o 31 de xullo na Casa
Grande de Viloria.
■ FESTAS

BAILES DE VERÁN
Os domingos 20 e 27 de xullo e 3 e 24 de agosto no Malecón a partir das 20 h. evocación das verbenas á beira
do río para quen queira marcarse uns pasos agarrados.

Betanzos

■ MÚSICA

NUBEIRA
Coa súa música folc estarán
o venres 18 na vila.

Co espectáculo O calar do
tempo actuarán o sábado 19
na Praza da Mariña.
■ MÚSICA

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

Caldas de Reis
■ TEATRO

ESMORGA
A agrupación teatral vai representar o seu espectáculo
o domingo 20.

Ata o 27 de xullo o Quiosco
Afonso alberga as súas obras.

Daquel Abrente
Abrente

cial na súa etapa máis fecunda.
Imaxes orixinais, a maior parte vintages, e o primeiro portafolios de Adams do ano 1927,
con orixinais pouco comúns),
sendo esta a primeira vez que
se amosa na súa totalidade.
Ata o 21 de setembro.
■ MÚSICA

ISABEL PINTADO
Soños dunha mirada mostra da súa obra na biblioteca González Garcés. Licenciada na especialidade de
gravado, adícase á investigación espacial matizada
polos efectos lumínicos.

ANGIE DEBELIUS
Colección de óleos na galería
Distrito Arte ata o 31 de xullo.

JOSEFINA SERRANO
Ata o luns 28 a sala Macondo albergará as súas pinturas.

AMPARO BALLESTER
Mostra de pintura na galería Coarte ata o 31 de xullo.

As obras pertencentes aos
fondos de Caixa Galicia están na sala de mostras desta
fundación ata o 30 de agosto.

CHICK COREA

HUMOR GRÁFICO
ASTURIÁN

Mítico músico de jazz que
ofrecerá, o martes 22, a única actuación na Galiza, e
unha das 5 do Estado. No
Coliseum, acompañado pola Elektric Band.

Na Casa da Cultura Salvador de Madariaga.

Culleredo
Culleredo

ANSEL ADAMS

■ EXPOSICIÓNS

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 estudan a súa carreira
artística entre 1920 e 1976,
concentrándose de xeito espe-

NENOS DA GUERRA
Fotografías de Gervasio
Sánchez, ata o martes 29
no Xardín Botánico.

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.

Dumbría
■ MÚSICA

Mostrará os seus óleos ata o 31
de xullo na Casa da Cultura.

MUTENROHI

Fene

■ ACTOS

BIBLIOTECA DA BARRIÉ

■ ACTOS

Presentarase o mércores 23,
con entrada libre, ás 20 h.
coa intervención de Ana
María Freire e Pilar Faus.

IDENTIDADE

■ CINEMA

ANSEL ADAMS
Documental que mostra as
fotografías de Adams ao lon-

gures; e Troula, coa obra de Francisco Taxes O velorio. O Centro
Dramático Galego decidiu rescatar
estes dous textos fundacionais para
propórllelos ao público actual nun
único espectáculo. Funcións: A
CORUÑA: teatro Rosalía de Castro,
do 17 ao 20 de xullo. RIBADAVIA:
Auditorio do Castelo, 25 de xullo.
FERROL: Centro Cultural Torrente
Ballester, do 30 e 31 de xullo.♦

lega, 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
Galiza. No transcurso do festival realizará a lectura da declaración institucional oescritor ferrolán Antón Cortizas.
■ CINEMA

TRECE BADALADAS
O xoves 17 ás 22:30 proxectarase esta fita no Campo da
Festa de Barallobre (de chover, no local do CPS Liga de
Amigos). 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.

O AGASALLO DE SILVIA
Con guión e dirección de
Dionisio Pérez, a película
está rodada na Coruña e interpretada por Luís Tosar,
Víctor Clavijo e Bárbara
Goenaga. O xoves 24 vai ser
proxectada ás 22:30 no Campo da Festa de Maniños.

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

O grupo ourensán dará un concerto o domingo 20 á noite.

A Coruña

ANTONI CLAVÉ

DRUÍDADANZA

URBANO LUGRÍS

WILFREDO LAM

E S P E C T Á C U L O S

O teatro galego celebra este ano dúas conmemoracións significativas.
Dunha banda, o XXX aniversario
do nacemento, en 1973, da Mostra
de Teatro Galego Abrente de Ribadavia e doutra, o vintecinco aniversario do teatro profesional galego,,
data que vén determinada polas
compañías Antroido, coa representación da obra de Roberto Vidal
Bolaño Laudamuco, señor de nin-

ALFREDO FUERTES
GAMUNDI

Co gallo da celebración da
edición de Cero en conduta
vanse proxectar, 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. No ciclo adicado ao
director Manuel Gutiérrez
Aragón van proxectar, o
luns 28 ás 20:15, El corazón
del bosque (1978); ademáis
levarase a cabo a presentación do libro Manuel Gutierrez Aragón de Vicente Molina Foix, coa participación
do autor e César Wonenburger. O martes 29 ás
20:15 será a fita Maravillas
(1980). O mércores 30 ás
20:15 La mitad del cielo
(1986) e o xoves 31 ás 20:15
El caballero don Quijote
(2002). As fitas deste ciclo
teñen entrada de balde.

■ DANZA

■ EXPOSICIÓNS

Gravados, baixo o título
Bajo el arbol, ata o 24 de
xullo na galería 4 Ingletes.

■ EXPOSICIÓNS

CGAI

Burela
Burela

DAVID MAES

Chantada

■ EXPOSICIÓNS

Antolóxica da súa obra gráfica,
pertencente á Colección Brita
& Hermann Prinz, ata setembro, na Fundación CIEC.

go das sete décadas de carreira. Testemuños de colegas, biógrafo, filla e entrevistas co propio autor, na Fundación Barrié. No mesmo
lugar proxectan El espíritu
de Yosemite, sobre o parque
natural, os sábados ás 20 h. .

E

LORENA GÓMEZ
Fotografía e vídeo é a proposta desta artista, no C.C.
Torrente Ballester.

Mostra do
recoñecido
fotógrafo
Ansel
Adams na
Fundación
Barrié da
CORUÑA,
ademais da
proxección
de
documentais.

SGHN

IV edición do festival poético
musical do día da Patria Ga-

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

Carteleira
Carteleira

☞

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.

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.

☞

☞

☞

☞

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

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

RELACIÓNS CONFIDENCIAIS. Xusto un
pouco antes de que chegue a

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

☞

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

☞

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

☞

BOWLING FOR COLUMBINE. Extraordi-

nario 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.♦

En PONTEVEDRA, organizado polo Concello e xestionado por Coper@ctiva e coa colaboración de
Festiclown, desde o luns 14 e ata
o 20 de xullo, cunha programación que acolle a Formación
(Formaclown) e Clownvocatorias Artísticas do tradicional Festiclown, xa que este ano tivo que
suspenderse debido a problemas
orzamentarios e de patrocinio. O
xoves 17 ás 9:30 Curso de Performance Dynamics; Iniciación
ao Clown por Jons Pappila; e
Curso Acrobacias Cómicas; ás

■ MÚSICA

12 h. Maraclown de Antonia Vilarinho con “Tudo Grande”
(Prz. Peregrina) e ás 13 h. El Solitario Saleroso con “El Roadie”
(Peregrina). Ás 16 h. Curso de
Clown por Eric de Bont e
Clown por Jango Edwards e Peter Ercolano, Inicación ao
Clown por Jesús Jara e Lluna
Albert e Maxia Cómica; ás
16:30 Clown para Mulleres. Ás
18 h. Maraclown: La Varieté
con “Magoski” (Prz. Peregrina).
Ás 18 h. demostración do curso
iniciación ao clown por Jesús

e unha colección de pegadas e de minerais, entre outros elementos.

olladas no Museo Provincial ata o 30 de xullo.

A Guarda
■ EXPOSICIÓNS

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

OBRADOIROS
Ata o 31 de xullo esta é a
mostra fotográfica acollida
pola Sala de Exposicións da
Facultade de Veterinaria.

FUEGO¡

Marín

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

■ EXPOSICIÓNS

Lalín

ÁLVARO DE LA VEGA

■ EXPOSICIÓNS

Esculturas no Museo Provincial ata o 27 de xullo.

Mondariz

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

PANCHO RODIÑO
Mostra de pintura no Museo Ramón María Aller.

Laxe
■ TEATRO

JAVIER PENA
Paisaxe imaxinada e caligrafías é o título baixo o
que presenta a súa obra no
C.S. Uxío Novoneyra.

PABLO SÁNCHEZ
Na sala Wootelo pode ollarse a súa obra.

¿QUE PASA COAS
DEPENDENTAS...
...dos grandes almacéns ao
cumpriren os 50? é a pregunta que plantexa Pífano
Teatro e á que lle dará resposta o sábado 19 ás 21 h. no
salón de actos do Concello.

CONTENEDORES

MIGUEL CAAMAÑO

Lourenzá
Lourenzá

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

■ ACTOS

Mª JOSÉ MIGUÉLEZ
Pintura que, ata o 31 de xullo, poderemos coñecer na
Casa da Cultura de Seixo.

NOVO SERÁN

QUEMPALLOU

EXPRESIÓN
CONTACONTOS

HISTORIAS MÍNIMAS

Na Casa da Xuventude, 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 neste
lugar podemos ollar a mostra
da serie Consecuencias:
Historieta Brasileira, cos
máis importantes autores actuais dise país como Luciano Irrtthum e Lourenço
Mutarelli.

COLECTIVA
Varios artistas reunen a súa
obra nesta mostra da galería
Marga Prada.

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

MULLERES CATRO

Ten unha mostra de fotografía na galería Volter.

CARMEN GLEZ. BOAN

XEIRAS DO IEN
O Instituto de Estudos Miñoranos
organiza estas saídas (todas elas ás
17 h.) durante o verán. O xoves 17
sairán da Fraga de Oliveira, tendo
como guías a Xilberto manso e
Chema Bouzó, para regresar ao
Mercado de Sabarís. O martes 22
parten dos petroglifos de outeiro
dos Lameiros, en Sabarís, tendo
como guía a Xosé Lois Vilar, regresando ao Casino de Sabarís. o
martes 29 sairán da igrexa románi-

BANDA DE GAITAS
DE SARREAUS
O venres 19 tocan na vila.

As Neves
ca de Parada, o guía será F. Xavier
Ocaña Eiroa para regresar á Casa
do Concello de Nigrán.

■ MÚSICA

PEREGRINACIÓN
A FISTERRA E MUXÍA

A coral polifónica vai dar
un concerto o sábado 19.

SOLPOR

Nigrán
■ MÚSICA

A BUXAINA
A murga do etnográfico vai
tocar o sábado 19.

BELAS ARTES
O alumnado da faculdade
expón os seus gravados ata
o sábado 26 en Sargadelos.

PLÁCIDO CASTRO

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

PÉ DE POTE

MIRIAM KLUG

Este grupo folc tocará o xoves 24 ás 22:30 na praza
Maior. E o venres 25 estarán Dèjá Vu.

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

■ TEATRO

12 PINTORES GALEGOS

O CEGO DOS MONIFATES

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

Seisdedos vrepresentará esta
obra o xoves 17 ás 22:30 no patio do centro Isidoro Bugallal.

JULIA ARES

O domingo 20 estarán ás 20
h. no Parque das Pombas.

■ TEATRO

TÍTERES CACHIRULO
A compañía vai actuar na
vila o venres 18.

Pontedeume
■ EXPOSICIÓNS

RAQUEL HERNÁNDEZ

As Pontes

■ MÚSICA

Mostra os seus traballos no
Espazo para a Arte de Caja
Madrid ata o 30 de xullo,
titulada La ciudad.

O cantautor estará o sábado
19 na praza Maior ás 22:30.

RÁFAGA

Muíños

MIGUEL VIDAL

TINO BAZ

Os seus óleos poderán ser
ollados ata o 10 de agosto
na Casa do Concello.

■ MÚSICA

■ EXPOSICIÓNS

■ MÚSICA

■ MÚSICA

O sábado 26 tocarán neste
concello pontevedrés.

De carácter internacional, organizada pola asociación Neira e Amigos
do Camiño de Santiago, do 7 ao 11
de agosto. Para inscribirse e obter
máis información está o fax 981
706 298 ou asocneira@jet.es, info@amigosdelcamino.com.♦

Revista das Artes, dirixida
por Fernando Vilaboa e
editada pola Asociación de

Será proxectada o mércores
23 ás 20:15 e ás 22:15 polo
Cineclube en Caja Madrid.

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

Pontecesures
Pontecesures

Manzaneda

En Rota

IRMÁNS DA LIBERDADE

A longametraxe vai ser proxectada na praza da Música
o venres 25 ás 22:30.

MANI MORETÓN

OLLO PÚBLICO

As súas obras poderán ser

CASTELAO E OS

MONICREQUES

PEPE BARXA

O sábado 19 darán un concerto nesta vila ourensá.

O venres 18 ás 22:30 na Praza da Música proxectaranse a
curtametraxe Ollos da cidade
de Fran Alonso e a longametraxe de Burla Negra sobre a
catástrofe do Prestige.

Mondoñedo

■ LEITURAS

SARAIBAS

CINE NA RÚA

As obras gañadoras deste
premio estarán expostas no
Museo Municipal.

■ EXPOSICIÓNS

EMILIA SALGUEIRO

■ CINEMA

BIENAL EIXO
ATLÁNTICO

Monforte
Monforte

No Pazo da Deputación encóntrase esta mostra colectiva.

Ponteareas
Ponteareas

A agrupación viguesa de
Matamá dará un concerto o
sábado 19.

Proposta da galería Clérigos ata o 12 de setembro.

GRUPO 20

A súa pintura estará no Casal
de Ferreirós ata o venres 18.

ATLÁNTIDA

Moraña

Actuación d`Os Quinquilláns ás 19:30 deste xoves 17.

■ CINEMA

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

Mostra escultórica na galería
Sargadelos ata o 19 de xullo.

CIRCO DE MÁSCARAS

NUNO SAN PAYO

XESÚS COSTA

Representarán o seu espectáculo o venres 18.

■ TEATRO

Ourense
Ourense

Representación teatral o sábado 19.

NOVE-DOUS TEATRO

O xoves 24 o seu escenario
atoparase no Parque da Fraga á 1 da mañá.

Pontevedra

DAS CORTELLAS

■ TEATRO

A QUADRILHA

■ EXPOSICIÓNS

Mostra que podemos contemplar no Museo Municipal.

■ MÚSICA

■ MÚSICA

Poio

COLECTIVA

■ EXPOSICIÓNS

Música folc tradicional para a noite do sábado 19.

pasando pola vida cotiá: educación, deportes, cultura, natureza, relixión ou urbanismo. No Mercado Vello.

O luns 21 realizarán unha
representación.

Festa de apresentación desta
revista, o venres 18 a partir
da 9 da noite, na taberna Airiños do Castro. Ademais
haberá sons do deserto, tapas de coscos salvaxes e racións de comida iraquiana,
viño dos barricos Nistal e
tenda alternativa.

Lugo

COMPAÑÍA GALEGA
JESÚS QUIROGA

■ TEATRO

A FOLHA

Mostra de fotografía que pode ser ollada, ata o 31 de xullo, na Fundación Caixa Galicia. Fotógrafo descoñecido
de fins do século XIX, plasmou nas pracas o rebulir do
Lugo rural e urbano da época.

■ MÚSICA

No Campo do Souto o venres 18 ás 23 h.

As súas pinturas poden ser
contempladas no Ateneo.

MAXIMINO REBOREDO
(1892-1899)

Padrón

Ordes

■ TEATRO

DE MEMORIA

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

O venres 18 darán un concerto na Praza do Tapal ás
22 h. O sábado 19 ás 22:30,
será Berrogüetto

CÓMIC E ILUSTRACIÓN 02

O Edificio Administrativo da
Xunta expón as súas pinturas.

Compartirán espacio ata finais de agosto. A primeira
ten unha mostra das súas
pinturas e instalacións titulada Un só sabor; e o segundo
compón coas súas fotografías a mostra Miraxes. No CC
Torrente Ballester.

XACARANDAINA

■ EXPOSICIÓNS

ANA AREÁN MARTÍNEZ

PAMEN PEREIRA E
VARI CARAMÉS
Dianne
Reeves é
unha das
protagonistas
do Festival
de Jazz de
PONTEVEDRA

Jara e Lluna Albert. Ás 19 h. Maraclown El Furman con “El Equilibrista Desequilibrado” (Prz. Curros Enríquez); ás 19:30 demostración do curso Clown para Mulleres (Prz. da Leña); ás 20:30
certame exterior Niño Costrini
con “Costrini” (Prz. Peregrina);
ás 22 h. certame interior Circasu
Teatro Circo con “Circómico” (T.
Principal), e ás 0:30 clown off,
Juanillo Esteban e Trespés (Pub
Camawey). Isto non é todo, completaremos o programa de actividades para a semana.♦

Deseñadores Galegos, será
presentada, o nº 9, este xoves
17 ás 12 h. na libraría Torga.

PORTADAS DA HISTORIA
Os 150 anos do xornal Faro
de Vigo nas salas Caixanova.
■ MÚSICA

FESTIVAL DE JAZZ
A recoñecida Dianne Reeves,
o Chano Domínguez Trío (o
jazz con tintes flamencos), o
blues de Luchy Peterson e
Maria João, acompañada de
Mario Laginha. É a XI edición que encherá a cidade do
Lérez de diferentes estilos
musicais do jazz desde o domingo 27 ata o martes 29.

Ribadavia
■ DANZA

Máis de 400 imaxes pertencentes ao arquivo de Manuel
Vila Vidal, que comezou a
fotografar moi novo axudando a seu pai Celedonio, retratan á vila: o proceso de
implantación da factoría de
abonos Calvo Sotelo, a antiga central térmica CT 32, as
presas da Ribeira e a Central,

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

Ata o 30 de agosto, o seu
traballo, baixo o título de
Aqua, estará exposto no
Café Moderno.

■ EXPOSICIÓNS

AS FOTOS DOS VILA

Nº 1.091 ● Ano XXVI ●
Do 17 ao 23 de xullo de 2003

Noia

Mundo Clown

XOVEN BALLET
DA CORUÑA
O venres 18 ofrecerán o seu
espectáculo.
■ TEATRO

Autoretrato
do fotógrafo
de LUGO
Maximino
Reboredo,
do que
podemos
ollar unha
mostra na
Fundación
Caixa
Galicia desa
cidade.

MOSTRA
INTERNACIONAL
A XVIII edición deste
evento vai ter lugar do sábado 19 ao sábado 26.

V Festival Internacional de Musica de Galicia
En SANTIAGO: 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 Quintana, a
zarzuela La revoltosa será re-

presentada 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.♦

Nº 1.091 ● Ano XXVI ●
Do 17 ao 23 de xullo de 2003

Ribadeo

Convocatorias

■ MAXIA

BOLSAS DE ESTUDO PARA

ANTÓN ROMARÍS

FILLOS DE EMIGRANTES

A máxia e troula da súa
man este xoves 17.

Convocadas pola Fundación Barrié,
trátase de 20 bolsas para persoas con
esas características que queiran cursar
estudos de 1º, 2º ou 3º ciclo nalgunha
das tres universidades do país. O prazo
para presentar as solicitudes remata o
15 de outubro, e pódese obter máis información en www.fbarie.org.

San Sadurniño
■ EXPOSICIÓNS

IMAXES MAIORES
Mostra fotográfica de Andrea
Costas, Fran Herbello, Cristina Rodríguez, Zoraida
Maqués Quique Lista, Jorge Meis e Óscar Cela que,
ata o 31 de xullo, poderá ser
ollada no centro sociocultural.

NOVOS INVESTIGADORES
DE ANÁLISE ECONÓMICA
IX edición deste encontro que vai ter lugar na Cidade Universitaria de Vigo o 12
e 13 de setembro, organizado polos departamentos de Fundamentos da Análise
Económica das tres universidades galegas
coa colaboración do IEEG PBM. Máis información en www.vigomeeting.com.

Santiago
■ EXPOSICIÓNS

CONCURSO PARA
CARICATURISTAS NOVEIS

XURXO LOBATO

A Casa da Xuventude de Ourense convoca este premio no seo da VIII edición
da Bienal da Caricatura. Os participantes deberán ser galegos e residentes na
Galiza, de entre 14 e 30 anos. Cada autor
poderá presentar o número de caricaturas
que estime oportuno, como retrato ou viñeta de humor gráfico. Deberán ser orixinais, inéditas e non ter levado premio
noutros concursos. O tamaño mínimo é o
DIN A4 e o máximo DIN A3, técnica libre, e calquera personaxe pode ser obxecto das caricaturas, aínda que se valorarán especialmente os do mundo cultural, político ou social da Galiza. A entrega realizarase na Casa da Xuventude,
Celso Emilio Ferreiro 27, 32004 (Ourense), antes do 15 de decembro de 2003.

A Fundación Caixa Galicia
acolle Galicia, camiño celeste, unha mostra de fotografías de todo o país realizadas desde o ar. Tamén dispoñíbeis nun libro acompañadas por textos de persoeiros
coma Víctor Freixanes ou
Xosé Ramón Barreiro, entre
outros. Ata o 31 de agosto.

OASIS
Fotografía e vídeo dixital de
Álex Mene, na galería Espacio 48 ata final de xullo.

FIGURACIONES SUYAS
Mostra que alberga a galería
Trinta ata o 15 de setembro.
Trátase dunha colectiva na
que participan Ramiro Fernández Saus, María Gómez, Thomas Jocher,
Eduard Resbier, Martín
Rincón e Curro Ulzurrun.

G. PÓVEDA
A Fundación Araguaney
serve para mostrar a súa colección de acuarelas Camiño de Santiago, do 21 ao
31 de xullo. O alicantino é
un magnífico acuarelista qu
tras recorrer o Camiño de
Santiag elaborou unha fermosa colección dunhas
trinta obras que recollen algúns dos monumentos, lugares e paisaxes máis significativos desta rota.

ANTONIO GLEZ. GARCÍA
A aula sociocultural de Caixa
Galicia é o lugar onde se atopa a súa mostra titulada Crónica de Santiago de Compostela. Ata o 31 de xullo.

ÓRDENES
Mostra fotográfica de Juan
Rodriguez na Casa da Parra.

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,

As obras levarán ao dorso un título e un
lema, e irán acompañadas dun sobre, pecho, no que figurarán os datos persoais
do autor e unha fotocopia do DNI, figurando ademais, no exterior, o título e lema. Os premios son: á mellor colección
(6 caricaturas): 750 euros, catro premios
ás mellores caricaturas de 200 euros cada un. Durante o mes de marzo de 2004
exporanse as obras premiadas e unha escolma das restantes.

que presentar 5 copias en tamaño folio,
mecanografas a dobre espazo e asinadas
cun pseudónimo ou baixo lema. Xunto
co traballo presentarase un sobre fecho
no que figure o mesmo lema e que conteña os datos do participante. Recibiranse orixinais ata o 31 de outubro na Casa
da Cultura (Ramal dos Galos s/n,
36930, Bueu), facendo constar no sobre
o nome da convocatoria. O premio, único e indivisible, é de 1.500 euros

RAMÓN PIÑEIRO DE ENSAIO

CIENCIA E TERRITORIO.
A XEOLOXÍA

A editorial Galaxia convoca este premio
co obxectivo de fomentar o pensamento
e a reflexión en clave galega. Pódese participar con textos orixinais e inéditos en
galego, cunha extensión entre 200 e 300
mil caracteres, incluídos espazos.
Presentaránse por quintuplicado en formato DIN A4 mecanografado a dobre
espazo por unha soa cara. O tema é libre
e evitarase o enfoque da investigación
especializada ou un carácter estritamente
académico. Os orixinais serán enviados
antes do 15 de setembro, por correo certificado, baixo plica, á editorial (Reconquista 1, 36201, Vigo), indicano o nome
do certame no sobre. O premio, único,
que se establece é de tres mil euros e unha escultura conmemorativa. O texto será publicado pola editorial. O fallo farase público o 15 de decembro.

JOHÁN CARVALHEIRA DE POESÍA
O concello de Bueu organiza a VIII edición deste premio no que poden participar poetas con obras, orixinais e inéditas
en lingua galega, que non tivesen gañado anteriormente ningún premio; non
deben superar os 400 versos. Haberá

de Heinrich Böll. Aínda que
esta mostra fai un particular
homenaxe á fotografía, tamén
inclue pintura, vídeo e instalacións. Os artistas 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.

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

Baixo o título O complexo de Melide celebrase este ano a I edición destas xornadas do 9 ao 11 de setembro, organizadas
por Nova Escola Galega coa colaboración do IES de Melide. Os obxectivos pasan por exemplificar, na comarca natural
de Terra de Melide, as estratexias de integración do ensino no territorio; investigar, para o seu emprego educativo, as posibilidades didácticas que ofrece o medio
xeolíxico; iniciarse e perfeccionar diferentes técnicas de traballo xeolóxicas e
inserir o traballo (didáctico e de investigación) no campo da xeoloxía. O prazo
de matrícula está aberto ata o 30 de xull;
os asociados á Nova Escola Galega e parados que o acrediten terán que pagar 20
euros, e o resto 40. A partir do 31 de xullo os socios e parados pagarán 30 eurose
os demais 50. O pagamento farase mediante transferencia bancaria a Banesto:
nº de conta: 0030-6149-14-0000287271.

TALLERES DIDÁCTICOS DA
FUNDACIÓN BARRIÉ
En colaboración coa UNEP (Programa
de Nacións Unidas para o Medio Am-

grante do grupo Atlántica,
ata o 21 de setembro.

MINIMAL
Francés mostrará as súas
esculturas na galería José
Lorenzo ata o 28 de xullo.

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

MANOLO DIMAS

ESTÁN 8

VALENTE E OS ARTISTAS
A palabra e a súa sombra. José Ángel Valente, o poeta e as
artes, que é como se titula a
mostra, poderase ollar, ata o 31
de xullo no Pazo de Fonseca e
na Igrexa da Universidade. Todos os libros do poeta ilustrados por Tapies Prtenheimer,
Chillida, Rafa Fortez, Manuel
Falce e Jenne Chevalier xunto
cos orixinais, ademais de outros libros non ilustrados e
obras realizadas adrede para a
ocasión por Pérez Villalta,
Berta Cáccamo ou Baruf Salinas, ademais de Vilariño, 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.

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

Colección da súa pintura
baixo o nome Terapainting,
na galería C5 Colección ata
o 26 de xullo.

MANUEL MOLDES

KAI TAKEDA

UN SOÑO DE ESTRELA

O CGAC acolle unha mostra antolóxica da pintura do
artista pontevedrés, inte-

Na Igrexa da Universidade
estarán, ata o 26 de xullo, as
instalacións e retais do artista.

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

A BELLE OTERO,

biente). Son actividades didácticas, gratuítas, dirixidas a familias, campamentos de verán e todo tipo de colectivos,
que pretenden achegar ao público a figura de Ansel Adams e os procedementos básicos do proceso de creación fotográfica, ao tempo que incidirán na importante actividade conservacionista de
Adams, como artista comprometido coa
preservación do medio ambiente natural. 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.

PREMIO XORNALÍSTICO
M. REIMÓNDEZ PORTELA
A Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada convoca a VIII edición en
honra deste persoeiro estradense co obxectivo de contribuír ao fomento da difusión da lectura. O premio seralle outorgado ao mellor traballo, ou serie de traballos (5 como máximo), sobre a lectura publicado en calquera dos medios de comunicación escritos en galego antes do 30 de
xullo de 2003. O prazo de recepción dos
traballos remata o 11 de agosto, e deberán
remitir unha páxina do orixinal onde
conste a data de publicación e o medio,
acompañada dos datos do autor, ao enderezo da fundación: Zona Deportiva s/n,
36689, A Estrada. A dotación económica
do premio é de 1.500 euros. Máis información en www.a-estrada.org ou chamando ao 986 573 406.♦

IMAXES DO SOÑO
EN LIBERDADE
Nome da exposición que
amosará películas inéditas
de Eugenio Granell en colaboración co Centro Galego de Artes da Imaxe. A
Fundación Granell ademais
celebra os seus oito anos
cunha exposición de parte
dos seus fondos, coa que se
pretende dar a coñecer obras
que tanto Granell como a
súa dona, Amparo, doaron á
fundación para ser un gran
trinque de arte surrealista.
■ LEITURAS

GRIAL. 40 ANOS
PENSANDO EN GALICIA
A presentación vai ter lugar
este xoves 17 na sede da
Fundación Caixa Galicia.
■ MÚSICA

EL HOMBRE GANCHO
O venres 18 actuarán na sala Capitol.

Festivais de Verán
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. Celebrarase do 17
ao 20 de xullo, e van actuar, no
escenario principal: o venres 18
Guano Apes, Him, Sepultura e
Planet Hemp. O sábado 19 David Fonseca, Rufus Wainright,
Los Planetas e Lenine. 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 es-

pacio 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
Galiza. 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
D`AS 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.♦

INTERCÉLTICO
DO MORRAZO
XIX edición que se celebrará
en Moaña do 24 ao 26 de xullo no campo de fútbol d`A
Xunqueira, organizado pola
A.C. Semente Nova.♦

PARA VIGO ME VOY
IV edición do festival latino internacional de Vigo. Todos os

concertos terán lugar ás 23 h. no
auditorio do parque de Castrelos. O luns 28 concerto de Los
de Abajo, e Elíades Ochoa y el
Cuarteto Patria; prezo da entrada 5 euros (anticipada) e 8 (na
billeteira), sen asento. O martes
29, Trío Mocotó e Chico César
por 5 euros (anticipada) e 8 (na
billeteira), sen asento. O mércores 30 de xullo, concerto de La
Cabra Mecánica, teloneiro:
Juantón; prezo da entrada 10
(anticipada) e 12 (na billeteira),
sen asento. O venres, 1 de agosto, concerto de Juanes, e como
teloneiros: Clandestinos; prezo
da entrada 10 anticipada) e 12
(na billeteira), sen asento.♦

FESTA DA CARBALLEIRA
DE ZAS
Contan as lendas que no cumio do Monte Castro asconden os mouros un tesouro de
barras de ouro e prata pero
ninguén se atreve a buscalo
porque grandes desgrazas ocorrerían de telo atopado. Para

contentar aos espíritos a Asociación Cultural Castro-Meda
ven organizando, desde hai
vinte anos, unha cerimonia, a
Festa da Carballeira, para o 2
de agosto, que ten contentos a
espíritos e mortais coa música,
a gastronomía e o bo ambiente. Os grupos confirmados son
Leilía, Birimbao, Luar na
Lubre e Battlefield Band.♦

XXIV FESTIVAL
DE PARDIÑAS
Festa da Música e da Arte que
se celebra en Pardiñas (Guitiriz) nos días 3 e 4 de agosto. A
Asociación Cultural Xérmolos,
organizadora do evento, conta
con diversas exposicións e representacións de teatro ademais da participación de grupos musicais. Entre outras actuacións contará coas dos
Cempés, Battlefield Band,
Os Diplomáticos, Batuko Tabanka, Picolla Bottega Baltazar e Compañía do Ruido.♦

Álex Mene
ten unha
mostra
fotográfica,
sobre o
tema da
homosexualidade,
na galería
Espacio 48
de
SANTIAGO.

■ ¿Tes 60 anos cumpridos? ¿Gostas
de falar galego? Unha vez ao mes
xuntámonos. Chamádeme, donas e
cabaleiros 986 378 608.
■ Vendo Gran Enciclopedia Galega,
1ª edición, 29 tomos. Telf. 627 833 203

CABO JAM LOURENZO
Todos os mércores de xullo,
das 22:30 h. en diante, na sala Nasa, sesión de música
improvisada.
Concertos
abertos a todos os estilos e
formacións musicais. O mércores 23, para fechar a temporada da Nasa, farase na
Carballeira a partir das 22 h.

■ MÚSICA

ÁVALON
As mozas viguesas ofrecen
un concerto o sábado 19 na
Praza da Mina ás 23 h.

Tui
■ EXPOSICIÓNS

MÚSICAS DO MUNDO

CRIATURAS DE MAREA

O festival, que se celebrará
na Praza da Quintana, traerá
a Madredeus o 23, Rachid
Taha o 24, Milladoiro o 25
e Van Morrison o 26 de
xullo. O prezo das entradas,
para o primeiro é de 6 e 10
euros, e para o último de 25.
Os outros son de balde.

E NATUREZA

■ TEATRO

HERMANOS LUPANO
Na sala Nasa o venres 18 e
sábado 19 ás 23 h. El gran
recurso é o seu primeiro espectáculo, en clave de farsa
expresionista, comedia delirante construida como un
collage de estilos e técnicas
que nos deben transportar a
mundos parellos ao cine, televisión, cómic ou musical.

Ata o 30 de xullo estará
aberta na Área Panorámica.

JANNY LUIS
Mostra de pintura ata o 31
de xullo no Parador.

Verín
REI DE VIANA
O ballet galego recreará o
seu espectáculo Ronsel na
Praza de García Barbón, o
venres 18 ás 23 h.
■ MÚSICA

NUBEIRA
Concerto o sábado 19 ás 23 h.
na Praza de García Barbón.

TEATRO ALLA SCALA 1:5
Artello representará esta
obra o domingo 20.

Vigo
■ CINEMA

NIVEL 13
MUSEO NUMISMÁTICO DE LOBIOS
http://geo.ya.com./lobios/museo_numismatico.htm
Creado cos fondos cedidos polo coleccionista Xaime Paz Bernardo, o Museo Numismático do concello arraiano de Lobios
contén unha páxina electrónica na que
mostra as moedas depositadas e na que se
inclúen fotografías das instalacións.♦

De Josef Rusnak, será proxectada polo colectivo Nemo de fantasía e cienciaficción este xoves 17 ás
21:30 no café Uf.
■ CONFERENCIAS

A. ARIAS CURTO
Un dos fundadores do desaparecido EGPGC, falará
sobre a Historia do Independentismo o domingo 20
ás 20:30 na A.C. A Revolta
(Real 32, baixo).

Sarria

■ DANZA

■ EXPOSICIÓNS

TANGO ARXENTINO

FOTOGRAFÍA HISTÓRICA
VII edición desta mostra
que recolle fotos da comarca, ata o 31 de agosto na sociedade cultural La Unión.

As Somozas
■ MÚSICA

DIEGO TORRES
Vai ofrecer un concerto o
xoves 24.

Tomiño
■ DANZA

NOVA GALEGA
Alento, nome do espectáculo
que representarán o venres
18 na Praza da Mina ás 23 h.

■ 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.

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

■ ¿Queres perderte na Ribeira Sacra? Alugo unha casa de dous andares totalmente equipada (garaxe, salón, cociña, baños completos e varios
cuartos duplos) para pasar uns días
ou semanas en Penalba (Nogueira de
Ramuin). Prezo módico. Chámanos
ao 986 376 022 ou 661 642 070.

■ Véndese Huskies Siberianos vacinados e desparasitados. Económicos.
Telf. 986 116 240 ou 651 477 567 (Pilar).
■ Lorena Lores, cantautora arxentina, imparte clases de canto (técnica
vocal). Tlfn: 620 450 724.

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

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

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

■ 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.

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

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

■ 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.

■ ADEGA precisa voluntariado para a
recuperación do litoral. Chama ao 680
420 807. ¡O traballo aínda non rematou!

■ Ceivar. Organismo popular Antirepressivo inserido no Movimento de
Libertaçom Nacional Galego. Correio
electrónico nacional@ceivar.org. Página web em construçom em www.ceivar.org. Telf. 679 533 749.

■ 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

■ 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

■ En Tapia de Casariego (Asturias) alugo casa nova de campo con xardín, grella, canastra de baloncesto, fins de semana (venres a domingo) por 90 euros. Perto da praia e montaña. Contacto coa natureza. Telf. 667 293 752 ou 667 268 199.
■ No Freeware World Team xa temos
máis de centro trinta programas informáticos propios ou traducidos ao galego. Visítanos en http: //www.all4you.dk/FreewareWorld/links.php. Aceptamos todo tipo
de suxestións e colaboracións.
■ Ofrécese transportista con plataforma elevadora de 3.500 kg de carga/ 10 palets. Galiza e Norte de Portugal. 986 252 710 e 619 416 041.♦

■ DANZA

■ TEATRO

A Rede

■ 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.

674 579 ou no correo electrónico krysarka@email.cz.

fanme sentir a vida. Se compartides
a miña paixón, agárdovos no Apartado de correos 3015 de Vigo.
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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.

Os bailaríns Marco Antonio
e Laura, acompañados pola
música e poesía das letras do
tango, estarán o mércores 23
ás 22:30 no pub Ensanche.
■ EXPOSICIÓNS

FONDEVILA
O centro de arte Vicus alberga a pintura deste artista.

XAIME COSTA
Mostra escultórica en Sargadelos ata o luns 28.

CELI
El color de otro é a mostra
que presenta no café Uf
(Pracer 19), onde estará ata
o 31 de xullo.

INDISCIPLINADOS
A posición da arte nas fron-

teiras do deseño é o subtítulo desta mostra colectiva
na que participan máis de
dúas ducias de artistas.

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

PIETRO CHIAROMONTE

Edicións do Castro, deste libro de Luís Villaverde. Nela
recóllense as traxectorias vitais dos irmáns Villaverde, galeguistas dunha familia de
conserveiros, armadores e comerciantes vilagarciáns. Na
Guerra Civil tiveron que exiliarse a Buenos Aires, onde
abriron o restaurante La Casa
de la Troya, punto de encontro
da intelectualidade exiliada.
En Sargadelos (Urzaiz 17).

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

ARTURO SOUTO

MENCA ESTÉVEZ

BIENAL DE GRAVADO

Eter terra é o título da súa
exposición que se encontra
na Casa das Artes

A BATALLA DE VIGO,
PROLOGO DUNHA GUERRA

A Batalla de Rande no contexto dos primeiros anos da
Guerra de Sucesión. Cadros,
documentos, cartografía, medallas conmemorativas... dan
fe daqueles momentos, desde
a saída de Versalles do que sería 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.

MARISCOS DE GALICIA
O Instituto Galego de Información elaborou esta mostra
con motivo da reedición, por

As súas obras van estar,
xunto coas de Laxeiro, na
galería Saga.
Ata o 27 de xullo no C.C.
Caixanova. Esta VII edición
reúne a máis de un cento dos
traballos presentados.

AGRUPÉMONOS TODOS...
Gregarismo, lecer e outros
motivos de xuntanza, no
MARCO, en colaboración co
ARTIUM de Álava. Dezanove
artistas de 12 países con fotografías, instalacións e vídeos,
que teñen en común o ser “retratos” colectivos. O título da
mostra xoga coa letra da 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 das
multitudes. Máis información
en www.marcovigo.com.

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 e outra sobre os
medios de comunicación.
■ MÚSICA

RODRIGO LEÃO
O venres 18 ás 22:30 vai actuar no C.C. Caixanova pre-

sentando o seu último traballo, coa súa banda, Pasión.

IAN HOUGMTON
Grupo irlandés que ven de
tocar en Ortigueira e que fai
parada no local da A.C. A
Revolta (Real 32, baixo)
para dar un concerto este
sábado 19 ás 20 h.

IX FESTIVAL
FOLCLÓRICO DE

VIGO

Actuacións en distintos puntos da cidade, de balde. O venres 18 a Compañía rexional
de danza Yacamba (Venezuela), Conxunto Folclórico
Nacional Xilingol (Mongolia), Asociación Municipal
de Coros e Danzas de Baza
(Andalucía), Asociación Folclórica Corisco, Agrupación
folclórica Lembranzas Galegas e Conxunto da Escola
Municipal de Danza actuarán no auditorio da SCDR
“Helios” de Bembrive, ás
21:30 h. O sábado 19 actuarán
ás 22 h. no Teatro-Sala de
Concertos do CC Caixanova.
Entrada mediante convite ata
completar o aforo. As invitacións poden recollerse na
Concellería de Festas, de 9:00
a 14 h.; de sobraren poranse á
disposición do público dúas
horas antes do acto.O domingo 20, a Compañía Rexional
de Danza Yacamba (Venezuela), Conxunto Folclórico
Nacional Xilingol (Mongolia) e Asociación Municipal
de Coros e Danzas de Baza
(Andalucía) estarán no Centro
Cultural de Cabral, ás 21:30.
O martes 22, na UVCD de
Candeán, ás 21:30 h. O mércores 23 en Bº Orxás (antiga
Radio Costeira), en Saiáns, ás
21:30. E o xoves 24 no Centro
Cívico de Teis ás 21:30 h.

SESIÓN VERMOUTH
Os domingos de xullo, en
Coia poderase disfrutar de actuacións de bandas de música
na praza da asociación de veciños Camiño Vello. O domingo 20 actuará a Agrupación Musical de Valadares.

CICLO DE CORAIS
Ás 21 h. con entrada libre. No
Auditorio Municipal, o luns 21
estarán aCoral polifónica da
SCD Atlántida de Matamá e

Coral Polifónica da Asociación
de Veciños de Cabral. O martes
22, a Coral Polifónica da Asociación de Veciños Val do Fragoso e a Coral Polifónica Anduriña de Coruxo. O mércores
23 a Coral Polifónica Rueiro e
a Coral Polifónica da Agrupación Galicia Social. O xoves 24
a Coral Polifónica María Auxiliadora. Completaremos o programa para a semana

BILL EVANS, RANDY
BRECKER &
SOULBOP BAND
Trátase de dous dos mellores músicos do panorama
mundial jazzístico acompañados polo quinteto, que
ofrecerán sobre escenario
da sala Dominus un concerto o sábado 26 ás 23:30.
■ TEATRO

IV VERÁN DE TEATRO
Todas as representacións terán lugar ás 23:00 na Praza
da Estrela con entrada libre.
Este xoves 17 Bloque C
(Ángeles caídos, buscan subir al cielo), da compañía
Hojarasca Danza. O venres
18 Urbe, da compañía The
Pinga. O sábado 19 Giulietta, da compañía Pepa Plana.
O domingo, 20 La Pipistrela, da compañía Taco Aguja.

CANDIDO PAZÓ
E as súas historias o martes
22 ás 22:30 no pub El Ensanche, con entrada de balde.

Vilagarcía
ilagarcía
■ MÚSICA

JUAN ENRIQUE MIGUÉNS
O venres 18 ofrecerá un
concerto de música clásica.

Xinzo
■ EXPOSICIÓNS

ENTROIDO NA GALIZA
De Alfredo Constenla no
Museo do Entroido.
■ MÚSICA

KERKENNAI
A grupo folc de Xinzo dá
un concerto o venres 25.♦

Bill Evans,
na foto,
Randy
Brecker e a
Soulbop
Band dan
un concerto
o sábado 26
en VIGO.

quen culpar. O destino quizá.
Pero ten que haber un culpábel. Non é normal: seis familias esgazadas cada semana.
Máis que unha guerra. O coche non é obrigatorio. Ata a
anorexia mereceu unha co-

misión parlamentaria. Algo
haberá que facer, co permiso
de Repsol, das aseguradoras,
dos fabricantes e dos publicistas. O coche é un ídolo
pagán que cada semana reclama o seu tributo.♦
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C

ada semana morren
seis mozos galegos en
acidente de tránsito.
No mellor da vida. Ninguén
di nada, nin os partidos, nin
os gobernos, nin as ONGs.
Non saberán qué dicir, a
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Francisco Rivera, director do Festival de Ortigueira
“Aquí veñen hippies, punkies e tamén familias con persoas maiores”
MAR BARROS
Entre os corredores, de aquí
para alá, dirixindo aos técnicos, falando cos artistas, ao director do XIX Festival Intercéltico de Ortigueira, Fran Rivera aínda lle queda unha noite moi longa, no medio dun rebulir de papeis, botellas de auga e micrófonos. É sábado á
noite, o día central do festival,
e seis anos como membro da organización non calman o estrés
nin reducen o traballo. Mentres
fóra, no escenario principal
actúan os suecos Hedningarna,
Fran Rivera atopa un momento para falar con A Nosa Terra.
¿Que supón para unha vila tan
pequena que 70.000 persoas
tomen, literalmente, Ortigueira durante tres días?
Pois a pesar de que se desborda todo, non supón un inconveniente, nin para a xente que se
achega, nin para os residentes,
porque se crea moi bo ambiente
entre eles. É algo máis traumático para os traballadores do concello porque a eles si que se lles
multiplica o traballo. (Risas).
Hai moito que limpar e moito
tráfico que dirixir nestes días.
¿E os veciños non se queixan?
Todo o contrario, están agardar que chegue o día para divertirse e para que Ortigueira se encha
de festa. É máis, toman esa data
como referencia temporal. Para
eles todo acontece antes ou despois do festival, coma se fose fin
de ano. Moitos xa se coñecen despois de tantas edicións, sobre todo
os empregados do supermercado.
Empezou sendo un festival
moi hippie, con moitos guedelludos, alcol e marihuana, pero
despois de vintecinco anos de
troula podes atoparte de todo.

Hippies, punkys, pijos, calquera tribo urbana está en Ortigueira. Soe ser xente moi nova
con ganas de diversión, pero tamén veñen familias e persoas
maiores, toda unha variedade
que enriquece o festival.
¿Como se consegue?
O mérito é do público. Demostran que a pesar de ser completamente diferentes o espírito
do festival pode achegalos.
Moita xente, moita tribo,
pero, ¿que idioma se fala en
Ortigueira?
Calquera. O cartel atrae xente de todas partes. Esta foi unha
das cousas que veu cambiando
neste 25 anos. Nas primeiras edicións o público achegábase pola
festa, agora faino polos grupos.
E isto nótase sobre todo nos bares da zona que teñen menos
clientes mentres están actuando
no escenario principal os artistas.
A xente está entregada.
Pero o festival intercéltico é
moito máis que os concertos de
folk.
Certamente, o festival non
para durante toda a fin de semana. Cando rematan os concertos
organizados, as rúas énchense de
ritmos, de instrumentos, de artistas improvisados, que xorden espontaneamente na procura de diversión.
Fala da actitude do público
como un dos cambios que viviu
o festival. Hai que engadir ademais o número de asistentes e o
orzamento. Pero, ¿que máis
mudou en Ortigueira en 25
anos?
O espírito co que naceu segue sendo o mesmo, pero mudáronse algunhas cuestións de producción. Cos anos o Intercéltico
deixou de ser tan caseiro e gañou
en profesionalidade e en organización, porque se traes bos gru-

pos eles mesmos esíxenche un
nivel moi elevado.
Din que Ortigueira é o Lorient galego, ¿parécelle un exceso de patriotismo?
Non teñen nada que ver,
son completamente diferentes.
En Lorient non hai ningún concerto gratuíto, só actúa un grupo
por noite nun mesmo escenario e
as actuacións menores fanse en
clubs. Tampouco contan cunha
zona de acampada. Ortigueira é
outra cousa, hai outro ambiente.
Para celebrar os 25 anos,
organizaron un concerto especial no que actuarán The
Chieftains e Carlos Núñez.
Será o 26 de xullo como ho-

NOVIDADE

Nova entrega da colección FROITA

menaxe ao festival pero tamén
ao público, en especial a aqueles que se achegaron nas primeiras edicións e que agora roldan
os cincuenta, aos que lles tira
para atrás as incomodidades e as
rúas ateigadas. Por eso preferimos algo máis tranquilo e máis
íntimo.
¿O Intercéltico chegará aos
50 anos?
Esperemos, pero que non estea eu na dirección. (Risas).
¿E como será?
Seguirá as tendencias da propia música.
Con máis baños no cámping, por favor.
Estamos traballando niso.♦

DO TEMPO

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

A lingua
FRAN ALONSO

S

e teño algunha patria, esa é, tamén
para min, a lingua.
A lingua é a que me outorga razón, a que me
constrúe como persoa, a
que me concede a capacidade de relación e de
comprensión. A miña
lingua moldeoume, individualizoume.
Dame
substancia, e vida. Ademais, ubícame como individuo pertencente a un
territorio e a unha sociedade, a unha realidade; a
un país. A lingua é, xa
que logo, a miña casa.
A miña lingua, por
cuestións históricas que
agora non veñen a conto,
vive hoxe unha situación
de anormalidade, ata tal
punto que ninguén nestes
momentos pode garantir
a educación nela dunha
nena ou dun neno, nin sequera cando esa lingua é
tamén a súa propia, quer
dicir, cando o pai e nai lla
legaron e esa foi a primeira lingua que escoitou
e na que aprendeu a falar.
A presión social en beneficio da outra lingua que
convive con ela é tan forte que os nenos e nenas
non son quen de manter a
súa como propia.
Eu sinto que cando
falo, con naturalidade, na
miña propia lingua, en
determinados contextos
estou a facer algo que me
marca e que me determina, mesmo politicamente, fronte aos meus interlocutores. E esa case imperceptible tensión do
día a día é, en verdade,
un esforzo titánico. E,
desde logo, un esforzo
que un neno non é quen
de facer, que a un neno
non se lle pode esixir que
faga. Eis o problema.
E a min paréceme un
problema serio. E sen
embargo, o deterioro da
casa que habitamos, a
lingua, non é percibido
hoxe como “problema”
pola maior parte da poboación nin, moito menos,
polos seus referentes mediáticos. Cando estes fan
enquisas e preguntan polas cuestións máis importantes que preocupan aos
cidadáns, a lingua nin sequera figura entre as múltiples preguntas posibles.
Hoxe máis que nunca,
e logo esperada aprobación da reforma normativa pola RAG, os que habitamos esta primeira patria que é a lingua debemos ser unánimes para
que a súa normalización
sexa unha preocupación
de toda a poboación, con
vontade integradora. Só
así evitaremos que os nosos herdeiros se sintan,
algún día, apátridas.♦

