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ESTA VEZ NON FORON OS NACIONALISTAS,
senón o responsábel de Política Agroalimentaria da Xunta, o popular Diz Guedes, quen falou dos prexuízos que lle causan a Galiza
certas cláusulas da política agraria europea. Dixo que as directrices
da UE neste terreo eran malas, pero que eran as que había. A postura do conselleiro non é activa, pero resulta clara e consciente. No
fondo veu identificarse co dito popular que di: mexan por un e hai
que dicir que chove. Un pesimismo, se cadra suicida, pero moi
afincado na identidade dos galegos. Quizá por iso o PP ten tantos
votos. Ao do agro hai que sumar o da pesca. A diplomacia de congresos e outros eventos que promove a Xunta vén de bater frontalmente coas decisións claras e inapelábeis dalgúns Estados fortes da
UE e das súas empresas transnacionais. Os pesqueiros galegos son
expulsados da área Nafo, mentres en Vigo Fraga lle pasa revista á
Feira Mundial da Pesca. A política da Xunta non é mala, pero é débil. Apúntao con habilidade Lidia Senra neste mesmo número: Galiza debe gañar peso político no concerto estatal e mesmo internacional, se queremos que certos sectores económicos non fiquen
máis esquilmados do que supostamente están algúns caladoiros. O
empresariado autóctono debe poñer os seus intereses por riba da
ideoloxía e axudar a que remate esta supeditación.♦

A diplomacia
pesqueira
da Xunta

Dun país e dun tempo

PACO VILABARROS

Pavillón da Feira Mundial
da Pesca celebrada en Vigo
a pasada semana.

CHILE A LA VISTA
BIBLIOTECA BLANCO AMOR

Unha prosa tensa e penetrante.
A crónica viaxeira
polo país andino.
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A Comisión Europea aproba a expulsión dos armadores galegos da NAFO

A UE apaga as esperanzas da Feira da Pesca
G. LUCA

O goberno da UE acaba de cortar a electricidade da gran festa do sector pesqueiro galego, a máis brillante
das edicións da feira da World Fishing en Vigo, ao dar a súa plena aprobación á expulsión de trinta e cinco grandes conxeladores dos caladoiros da NAFO (a pesqueira de grandes fondos na costa de Terranova,
por fóra de augas canadianas). Vigo celebrou por unhas horas o título de capital mundial da pesca para
redescubrir de contado quen son os donos dos caladoiros aínda que estes se sitúen alén das 200 millas.
O grande balde de auga sobre as
ilusións do máis importante país
pesqueiro da UE chega cando
Galiza reúne á sombra da WF
aos representantes das pescas de
todo o mundo. A Conferencia de
Ministros de Pesca leva no seu
anuncio o trisquel simbólico da
WF pero é certo que se trata
dunha convocatoria realizada
con cartos exclusivamente galegos. Con ela, o goberno da Xunta pon en escena a súa máis resolta intervención no ámbito internacional. O obxectivo da reunión é defender as empresas
mixtas. “Se non hai incentivos á
creación de empresas mixtas –di
López Veiga– coñecida a insistencia da Política Pesqueira Común sobre as medidas de liquidación de barcos, a cada haberá
máis armadores comunitarios
que queiran acollerse ás primas
de desmantelamento”.
Esta fórmula defendida por
Francia e Alemaña no documento básico da nova Política de
Pesca Comunitaria (PCP) arrasaría o emprego nos barcos e na industria auxiliar e condenaría á
morte o mercado de barcos e a
construción naval. Por que a UE,
librecambista afervoada en todas
as ordes económicas, defende
para terceiros países unha liña
particular de cooperación que
beneficie investimentos de toda
clase coa excepción da pesca?
Dende que fora conselleiro
de Pesca pola primeira vez no
90, López Veiga predica unha
intervención internacional pesqueira da UE na liña defendida
pola Organización Mundial de
Comercio (OMC) na que o investidor teña beneficios pero o
país obxecto do acordo tamén.
Na nova PCP os contratos internacionais privados que se refiren á pesca están excluídos de
calquera programa. A Comisión
promove o criterio de que non
procede fomentar a pesca industrial nos países do sur porque é

Manuel Fraga, entre Miguel Arias, esquerda, Ministro de Pesca, e un dos directivos da World Fishing Exhibition.

unha falsa vía para o desenvolvemento. Á pregunta de por que
non desenvolver a pesca a través da experiencia das empresas
mixtas, a Comisión de Pesca
resposta con outra pregunta: por
que barcos de pesca, fábricas de
conserva e naves de frío e non
refinarías de petróleo ou cadeas
de montaxe?
O conselleiro e a secretaria
xeral de Pesca de España, Carme Fraga Estevez, foron os anfitrións de vintecatro ministros de
Pesca de todo o mundo que despois de dous días de sesión asi-
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Non digas
Prestige nin
Comisión

Vén da páxina anterior

mo de cooperación multilateral
para as novas especies por explotar en Nova Celandia, o Índico e o Pacífico e ao tempo se leva a cabo a máis sonora operación propagandística que se recorde sobre as empresas mixtas.
O carpetazo da NAFO é obviamente a resposta a esta clase de
diplomacia. Ao aprobalo, o poder
central da UE péchalle o camiño á
súa principal potencia pesqueira.
O ascenso para a caída libre na
que agora nos coloca a NAFO, co
aplauso dos poderes dominantes da
UE, xa se anunciara na véspera do
ingreso na UE. Alemáns, franceses,
holandeses e ingleses, coa colaboración de Bretaña e Irlanda, acordan
que a pesca é un mercado de futuro
que non pode ficar nas mans dos armadores galegos, ese país pobre da
UE que é, ao mesmo tempo, a primeira potencia de pesca da comunidade. A relación de atrancos para a
flota internacional é interminabel:
primeiro foron as cotas, ao tempo as
arbitrariedades dunha inspección
abusiva, a seguir o incumprimento
sucesivo dos prazos de integración.
Dende a Comisión adxudicóuselle á
flota galega o alcume de esquilmadora mentres se gardaba silencio sobre os trasmallos dos bretóns ou os
estragos dos daneses no Mar do
Norte. A finais dos 80, os Estados
Unidos deciden a súa propia estratexia de pesca sobre a divisa de que
este recurso leva camiño de se terminar por sobreexplotación. Todas
as instancias científicas españolas
súmanse encantadas ás propostas.
As institucións galegas especializadas na pesca convértense nas máis
respectadas referencias científicas
do mundo para diagnosticar a saúde

O congreso non conseguiu convencer o mundo de que Galiza é unha potencia pesqueira.

A

axuda da Xunbiolóxica dos caladoita e da Caixa
ros. De feito, a UE válemáns,
Galicia que tolese da opinión de biómou unha parlogos galegos para ex- franceses,
ticipación no
pulsar os pescadores
holandeses
e
accionariado
galegos dalgunhas
da
transnapescas comunitarias. ingleses acordan
cional, PescaHai un feito clave
nova non cenesta progresión por que a pesca é un
deu pero logo
expulsar os armadocomezaría unres e asentadores ga- mercado de futuro
ha nova guerra
legos deste mercado que non pode ficar
dende a comide futuro. A mediados dos 90 a transna- nas mans da Galiza. sión contra as
empresas mixcional Unilever contas.
Antes,
venceu a Pescanova
de cederlle a comercialización a Francia negocia con Marrocos a
cambio da superviviencia. Coa expulsión de galegos e andaluces

PACO VILABARROS

do Banco Sahariano e previamente os británicos lexislan para expulsar os armadores galegos que
pescan fronte ás súas costas con
pavillón inglés. Hoxe é o momento en que os armadores galegos
acadan acordos directos con Marrocos que non puideron ser a través da Comisión. Pasara outro tanto con Namibia. López Veiga di
que “non se pode estar instalado
na queixa de que nos come a Comisión, de que non nos queren en
Bruxelas. Somos moi bos neste
negocio e seguirémolo sendo”. Palabras cheas de boa intención que
non se fan realidade só por mor da
diplomacia de congreso.♦

Búscase barco vivo ou morto
O pavillón da Consellería de
Pesca na WF colga unha mensaxe que invita á ‘paralización definitiva de buques pesqueiros’
mediante subvención.
Entre outras informacións do
enorme recinto, esta fai abrir os
ollos ao visitante que acudiu á
Feira atraído por telexornais que
falan da ‘potencia’ pesqueira. O
decreto ten o acento dunha orde
de busca e captura contra todo o
que navegue con intención de deitar unha nasa no mar porque non
haberá ‘equilibrio entre recursos e
explotación’ en tanto non se dea o
‘axuste pesqueiro a través da paralización definitiva das actividades pesqueiras dos buques’. O que
se ofrece é o 100% do baremo.
A divisa é perseguir barcos e,
no canto, cultivar o mar. Acomodado a esta idea, a principal representación da Xunta na WF
non cita a esencia navegante dos
galegos senón destino que nos
reserva a UE consistente na concentración parcelaria das augas
interiores con capital transnacional. Quen o ilustra no centro
do pavillón autonómico é un
acuario no que o equilibrio entre
especies e capacidades de depredación non ten dende logo moito
futuro. O máis visíbel son sete
fanecas feridas que buscan a luz
para escapar dun congro.
A trescentos metros de distancia, o pavillón da Junta de Andalucía presume dos seus barcos
e en lugar preferente mostra os
aveños vivos da cultura mariñei-

A política da Xunta baséase non despece de buques, malia estaren presentes, tamén, os asteleiros.

ra: “rastro para vieira”, “virador
para recogida del rastro almejero”, “rastro almejero o can”, “zaranda, soleta y rastrillo”, “driza
para captura del longuerón”.
A representación institucional galega é a única en toda a
feira da pesca que recomendan
non pescar e paralizar os barcos
o que produce entre os visitantes a dúbida do asno de Buridán
ou a sensación de termos sido
convidados a algunha das festas
do cocido que subvenciona a
Consellaría da Cultura para es-

coitar un sermón sobre a abstinencia.
O presidente da Autonomía dixo no discurso de inauguración da
Feira que o futuro non podía collernos de sorpresa: igual que hai anos
fomos dos primeiros na conserva e
adiantados no conxelado, os tempos que veñen son de granxas mergulladas e de cultivos de algas. Fraga estaba tan encantado con esta
visión futurista das beiradas de ourizos e polbos domésticos que repetiu os conceptos básicos en inglés
para turistas, aínda que se lle resis-

PACO VILABARROS

tira por tres veces a voz “acuacolchor” que, segundo explicaron despois, correspondía a aquaculture e
non a colchón de auga.
Pero a vaca polo que vale.
Tanto respecto pola ecoloxía non
lle impedía a Fraga insistir en que
hai que seguir cos recheos na Ría
de Vigo, pese a quen pese: ”Vigo
ten que decidir se vai querer seguir sendo a gran cidade marítima
da fachada atlántica europea e eu
espero que o faga así e que supere as disquisicións que ameazan o
desenvolvemento do porto”.♦

Na WF hai un acordo para
non mencionar a palabra
Prestige. A invitación ao optimismo pesqueiro e a superar a síndrome da catástrofe só aparece rota por
chamadas ao sentido dende
a Xunta. Por exemplo a do
conselleiro López Veiga que
pide expresamente que non
se critique a Comisión de
Pesca de Bruxelas nin se fale do piche. “Certos sectores
políticos se dedican a
propagar pesimismo e este
pesimismo é contaxioso e
ruín”.
O acordo entre o comité
executivo da WF e o
presidente da Xunta,
despois dunha xuntanza en
Santiago o 17 de Xuño, era
o de mostrar que o país “se
atopa xa totalmente recuperado física e animicamente
do derrame do fuel
ocasionado polo Prestige”
De feito, a WF foi, como recomendou López Veiga, o
mellor deterxente contra o
manto negro, aínda recente
a penosa experiencia dos
carteis dos expositores de
Mercabarna, en Barcelona,
que anunciaban que os produtos en venda non
proceden de Galicia. A diferencia de edicións
anteriores, o PP pechou
filas coa WF até o extremo
de a presenza institucional
ser máis visíbel ca a do
comité organizador. Na WF
corría o conto de que o delegado do Goberno Central,
Arsenio Fernández de
Mesa, sempre en primeira
liña de aperitivos e presentacións, ofreceuse como voluntario sen camisa para
probar a máquina de xeo líquido. De Mesa aparecía
radiante entre comparecencias xudiciais polo desastre
e na véspera da sesión do
Parlamento Europeo.
Unha edición especial do
xornal Lloyd´s List, repartido en milleiros de copias
durante a celebración da
WF si mencionaba o petroleiro grego-ucranio-letonioruso-norteamericano afundido fronte á costa galega.
John Hughes, director da
patronal internacional de
compañías petrolíferas
OCIMF aproveita a ocasión
da World Fishing para criticar o veto aos petroleiros de
monocasco. “Non ten sentido prohibilos e a medida
non vai funcionar porque
non é razoábel: o que debemos facer é
comprometernos a tiralos
da circulación gradualmente. Debemos ter en conta
que os petroleiros de duplo
casco non significan hoxe
máis que o 4% da flota
mundial e que non
podemos interromper a
subministración mundial de
♦
petróleo”.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Cando a dereita
acusa, di nomes de
persoa: Stalin, Castro,
Milosevic, Sadam.
Cando a esquerda
acusa, di: sistema,
burguesía,
imperialismo. A
esquerda, inxenua,
recorre á lingua da
filosofía. A
dereita,máis hábil,
recorre ao idioma da
telenovela.

H

ai tres semanas, varias persoas se manifestaban diante da casa duns rapaces
da vila de Coín en Málaga, en atitude
ameazante, pedíndolles que se entregasen como asasinos da moza Sonia Carabantes. A
garda civil parecía aprobar estas atitudes:
“Agardamos que o asasino non aguante a presión e que confese”. Pola súa parte, a nai de
Rocío Wannikhof, declaraba minutos antes de
que o verdadeiro asasino da súa filla confesase: “para min a culpábel e Loli Vázquez, en
canto non se demostre o contrario”. Unha
evidente negación da presunción de inocencia
establecida en todos os paises democráticos.
Outro caso recente. Os pais do neno Donovan
Párraga non aceptan que, despois de todo, o
seu fillo tivese caído acidentalmente nun pozo negro da urbanización onde vivía e seguen
a falar de morte violenta. En ambos os casos
as familias das vítimas recorreron a un coñecido avogado Marcos García Montes, especialista en casos televisivos (coronel Antonio
Peñafiel, Rociíto, Jesús Gil) ao que lle resulta moi lucrativo manter a expectación.
A proliferación de programas televisivos
especializados na crónica de sucesos, explotadores da vertente máis morbosa das noticias,
ten a poboación
distraída. A forza
destes programas
ómpre
resulta máis poderosa que a de
lembrarlle
calquera telenovela por tratarse aos seguidores
de casos, polo
da man dura
menos en aparencia, reais, como que dicía a
partindo ademais
moitos ingrediennai de Sonia
tes:
amores,
Carabantes:
odios, sexo, violencia. Cando na“Se tivesen
ce un caso, resulta difícil parar a
investigado
maquinaria
e
moito máis dificil
como debían,
dar marcha atrás.
a miña filla
Os programas
perden un tema
estaría
que explotar, as
familias deixan
comigo’”
de ser chamadas
ás televisións, o
que as obriga a
aterrar na realidade e nalgún caso a deixar de percibir cuantiosas sumas; algún avogado corre o risco de
quedar en ridículo, e o que o resulta peor, cando os órganos xudiciais e policiais chegan demasiado lonxe no seu erro, senten medo escénico e perden liberdade para rectificar.
Noutros casos as declaracións grandilocuentes das familias das vítimas, recollidas
por todos os medios en momentos de quentura, impídenlles aceptar unha realidade moito menos espectacular. Por exemplo, a familia de Deborah Fernández-Cervera, en Vigo,

Asasinos, xustiza e
televisión
Ao fío dos crimes de Málaga
ANA MOSQUERA

O debate arredor dos crimes de Málaga abrangue os medios
de comunicación, a fiscalía e as forzas de orde. A autora apunta que o caso pode ser esclarecedor para a opinión pública.

‘C

Un loro, ou unha
cotorra, anda
ultimamente polos
1.200 euros. Moito
máis caro que un
televisor, unha cadea
musical ou un
reprodutor de DVD. A
técnica mellora a
natureza en prezo e
prestacións. O loro
ademais come e
defeca. Hoxe os
corsarios e piratas
van con teléfono
móbil.

O músico vasco
Muguruza viu
suprimidos varios dos
seus concertos. A
Asociación de Vítimas
do Terrorismo levou
unha campaña contra
el por ser abertzale,
aínda que condena a
ETA. Agora tocoulle a
Julio Medem, director
de cine que se
declara vasco, pero
non nacionalista. A
súa película sobre
Euskadi, presentada
no Festival de San
Sebastián, é acusada
de “non obxectiva”.
Vaise entendendo
mellor porque
canalizaron a
fervenza do Xallas.
Foi por estar en
Ézaro, topónimo de
ascendencia euskara.
¡Basta xa de
fervenzas!

ANA PILLADO

segue a negarlle valor á autopsia que estableceu claramente que a súa filla non fora vítima de ningunha violencia e nunca se lle facilitaron á prensa claramente os resultados das
probas de toxicoloxía.

A outra vertente a analizar está na influencia que este espectáculo ten nas persoas que
deben constituír un xurado popular. Hai quen
se pecha e repecha na súa casa con afán vinContinúa na páxina seguinte

Cartas

Medem na diana
Non é moi normal que un director de cinema teña que andar a
dar explicacións dos motivos polos que fai un filme. Nisto da arte, o importante é expresar algo
de interese, tanto desde o punto
de vista do espectador como do
emisor, é dicir, desde a alma do
artista. Isto foi o que quixo facer
o vasco-madrileño-alemán (así
se define) Julio Medem, coa súa
fita La pelota vasca. La piel contra la piedra, estreada no Festival de Donostia no medio dunha
polémica propia de condutas totalitarias. Que o PP ou as Vítimas do Terrorismo ataquen un
anaco de celuloide é un gran favor á ETA. Este grupo leva anos
matando amparándose en supostos atentados contra as liberda-

des en Euskadi. Se os que se autodenominan demócratas culpan
unha obra de arte de fomentar a
violencia, están alimentando esa
idea de odio entre nacións que
tanto lle gusta ao indepentismo
armado vasco.
O peor de todo é que nin sequera viron a película antes de
xulgala. Deixáronse levar por unha opinión brutal e primaria que
non sabemos moi ben se nace
dunha xenreira de séculos ou se
nutre de políticas interesadas en
desestabilizar o goberno autónomo vasco. Que se Medem non é
obxectivo, que se é un portavoz
pagado dentro do Plano Ibarretxe, que se o seu cinema sempre
cae do mesmo lado... O que parece que hai é moita ignorancia sobre a figura deste director. Pasou
de ser un dos máis persoais reali-

zadores, con traballos como Vacas, La ardilla roja ou Los amantes del Círculo Polar a coller certo éxito con Lucía y el sexo, película onde pouco había de nacionalismo e moito de solidariedade internacional e unión das
xentes a base de amor e de “cama”. Pero el mesmo recoñece
que precisaba cambiar de rumbo.
Xusto no momento no que mellor
podía acceder aos meles do éxito
na capital, decide dar unha volta
pola súa terra natal e enfrontarse
ao seu conflito. Esta atitude é
moi gabable e só espero que por
estas terras pronto poidamos ver
como lle quedou esta historia de
dor e odio que só acabará con todos sentados nunha mesa.♦
SONIA RAMÍREZ
(VERÍN)

Nogueira e Quintana
Creo que Anxo Quintana é o
mellor candidato por varias razóns: porque é unha persoa capaz, porque é un moi bo xestor
(demostrouno en Allariz, onde
a situación cando entrou el era
moi complicada), e porque é
unha persoa cun talante moi
dialogante. Camilo Nogueira
ten moitos méritos, pero tamén
ten unha serie de inconvenientes en base aos cales os do PP
seguro que o ían ‘esmagar’:
—A idade: que o relevo de
Beiras sexa unha persoa cos seus
mesmos anos dá para moitas críticas e cachondeos.
—Cando abandonou o seu
escano no Parlamento europeo
mentres falaba Savater. Eu podo
estar ou non de acordo con esa
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Vén da páxina anterior

gador, asustado e incapaz de percibir que
as televisións ensinan só as excepcións, e
rematan por solidarizarse cos vingadores.
Hai uns seis meses na Audiencia de
Pontevedra un xurado xulgaba un comerciante que disparou unha arma contra un
ladrón que entraba no seu establecemento.
O maxistrado ponente pediu o veredito e o
xurado, se ben consideraba probados os
feitos dos que se acusaba ao comerciante,
insistía na non culpabilidade. Advertidos
varias veces polo maxistrado da incoherencia do veredito, finalmente decidiron
que os feitos non estaban probados. Xa tiñan decidido non condenalo, ao contrario
que Dolores Vázquez. En ambos os casos
as probas non importaban.
Quere isto dicir que un xuíz non é influenciábel?. Si, por suposto que o é, pero
menos. Entre outras cousas, un xuíz ao
que lle anulan unha sentencia, tal como
aconteceu no caso Wanninkhof, xogase o
seu prestixio e posíbel ascenso na profesión. Quizá o problema dos xurados estriba en que tratándose, dunha figura progresista, desenvolveuse sobre todo durante
un goberno do PP, que preconiza a xustiza
penal retributiva. Como se se tratase dun
mercado a comisión dun delito ten un prezo estipulado en anos de pena, o que choca co establecido na constitución: “as penas privativas de liberdade ... están orientadas á reeducación e reinserción social”.
Pero resulta máis doado transmitir a
idea de pagar por delinquir e suma votos.
Paradoxalmente sucede que os xurados
rematan por convertérense en “justicieros
populares”, expresión coa que o avogado
García Montes felicitaba un xurado de
Palencia que condenaba un estafador de
pouca monta.
Cómpre lembrarlles a todos os seguidores da man dura e do castigo exemplar
o que dicía a nai de Sonia Carabantes:
“Se tivesen investigado como debían, a
miña filla estaría comigo”. A condena de
Dolores Vázquez obedece á necesidade
de ter un culpábel e castigalo duramente,
prescindindo das probas, como se estas
constituísen un estorbo burocrático.
Por outro lado, o caso tamén evidencia a inutilidade das penas de prisión en
persoas con trastornos psíquicos. Se a
Tony A. King en vez de pechalo no cárcere durante cinco anos, en pago polos
seus delitos, en aplicación dunha xustiza
retributiva, lle tivesen aplicado un seguimento psiquiátrico permanente e unha pena orientada á reeducación e á reinserción, posibelmente Rocío e Sonia estarían
na súa casa e nós nunca teriamos molestado a Dolores Vázquez. Pero isto non semella próximo de acontecer. Intentarase
unha vez máis catalizar os odios sociais
cara á súa persoa, só queda que que polo
menos esta vez sexa a persoa acertada.♦

Cancún. Punto e á parte
TERESA BARRO

O

fracaso das negociacións de Cancún é
un sinal mais, dos moitos que xa está
habendo, de que a ideoloxía do libre
mercado e do sistema multilateral que desde
hai duas décadas impera no mundo estase deslustrando. Tan forte foi a pegada desa ideoloxía que semellaba case imposíbel que non durase para sempre. Agora que xa vai moi deslucida é interesante ver até qué ponto se xogou,
para impola, con conceitos que soan democráticos e atraíntes, como son o da liberdade, sempre apetecíbel, e o da actividade multilateral,
que semellaba mais civilizada en principio
porque incluía a todos. A actividade bilateral
parecía cousa de tempos pasados, absurda e
mesmo egoísta. Esa ideoloxía soubo apresentar como libertarios, civilizados e altruístas
motivos que eran todo o contrario e aí está unha das chaves da aceitación que tivo.
Nesa ideoloxía utilizouse unha idea da globalización estreita e tendenciosa para impor
unha uniformidade que, ao estar manexada polos ricos, só podía favorecelos a eles, e que rematou prendendo na miseria mais completa a
metade do mundo. O libre mercado funcionou
moi ao gusto dos países poderosos mentres iso
significou que eles entraban imunes nos mercados dos países mais pobres para invadilos
cos seus produtos e, ao mesmo tempo, pechaban na práctica os deles con subvencións e
aranceis que protexían eses mesmos produtos
da única competencia que podían ter feito os
outros. E o sistema multilateral tamén funcio-

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

atitude, pero o que está claro é
que os do PP van aproveitar ese
‘episodio’ para facerlle dano ao
Bloque: en caso de que saíse
Camilo, dirían que o seu líder
nonrespecta a liberdade de opinión, etc, etc.
—O feito de que Camilo entrase no Bloque despois de que
nunhas eleccións ao Parlamento galego, o Bloque (con Beiras) sacase 13 escanos e el (con
Unidade Galega) sacase 0 (ningún).
—As súas últimas declaracións (moi desafortunadas) dicindo que os demais candidatos
non valían, que só el podía gañar
as eleccións. Creo que o mínimo
que se lle pode esixir a Nogueira é respecto aos demais candidatos.
Estou seguro de que a xente

nou ao gusto dos países poderosos mentres estaba manexado por eles e os outros quedaban
calados e consentían, ou porque non sabían ou
non querían ou non se atrevían a disentir.
Os problemas e os fracasos do libre mercado e do sistema multilateral xorden cando
xa non abonda co consenso entre os grupos
dos ricos e hai que tratar de verdade cos menos poderosos. As negociacións de Cancún
fracasaron porque os ricos querían levar
adiante os chamados “temas de Singapur” e
ampliar o sistema multilateral con tratados
sobre os investimentos, por exemplo, no que
están interesadísimos. Non quixeron para nada tocar o tema de agricultura, que é o fundamental para os países en desenvolvemento, cada vez mais empobrecidos, que dependen por completo dos produtos agrícolas.
Hai algúns anos, moi poucos, as negociacións terían triunfado, porque aos países
pobres teríanlles dito que a globalización era
inevitábel e que coa globalización tiña que
vir por forza todo o outro. O triunfo desa ideoloxía conseguiuse apresentándoa como indiscutíbel e inevitábel. E esa ideoloxía está
fracasando porque o que se está vendo é que
a inevitabilidade se creou artificialmente e
que as consecuencias desastrosas que tivo
podían terse evitado. O libre mercado seguirá existindo, seguramente, pero sen esixir sacrificios absurdos, e o sistema multilateral tamén, pero sen invadilo todo e deixándolles
sitio a outras maneiras de facer as cousas.♦

do PP está esperando que gañe
Camilo Nogueira para poder
machacalo con eses (e outros)
argumentos. Nogueira paréceme unha persoa moi válida, pero tamén creo que cometeu
erros que a el (e ao Bloque se
sae candidato á Xunta) lle poden saír moi caros.♦
DANIEL ÁLVAREZ
(MADRID)

O BNG non ten
sorte. Hai anos
alcumábano de
radical e poñíanlle a
CiU e PNV como
modelos de
nacionalismo ben
entendido. Os
galegos tomaron nota
e aliáronse con eles,
pero chegaron tarde.
CiU e PNV xa non
eran precisos para
pactar en Madrid.
Agora a asociación,
sobre todo cos
vascos, está peor vista
que un cura de sotana
no Madrid
republicano. Hai quen
di que todo iso pasa
porque o centro
político se moveu.
Pero non é certo, o
centro político sempre
estivo en Madrid.
Presenta o diario El
Pais a súa colección
de libros, á venda co
exemplar, mediante
un texto de
Margarita Yourcenar
que comeza:
“Mínima alma mía,
tierna y flotante,/
huesped y
compañera de mi
cuerpo (...)”. O texto
está moi ben, pero
deberían dicir que é
unha tradución dun
sonado poema
Publio Adriano, o
que di: Animula,
vágula, blándula /
hospes comesque
corporis (...).
A oposición luguesa
ve con sospeita o alto
número de afiliados
ao PP que entra a
traballar na
Deputación.
Cacharro, moi doído,
respondeu: “¿Que
pasa? ¿Que os que
teñen familia no PP
teñen que ir traballar
ao Xapón?”. Pobres
vítimas. ¡Por favor,
señores do PSOE e
BNG de Lugo: non
marxinen os do PP,
señan vostedes
demócratas!♦
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Hábitos

O ‘socialismo’
iraquí

BIEITO IGLESIAS

D

e sutaque a xente trousa coa tona do leite ou deixa de tusir
e arrincar do peito sen dar ningunha explicación. Meu tío
Manolo, de paso por Galiza (leva cinco décadas en Bos
Aires), notou esoutro día que os bronquios galegos están
presentemente desatascados: “Agora ninguén tose. Antes tusían
todos e recoñecías a cada persoa pola súa tosiqueira, aínda que
non estivese á vista”. O catarro era unha especie de dialecto individual. O mes pasado fun a Suíza co meu pai e el diu un recital
de rouqueira, tose e esgarros por Zurich e polo cantón da Engadina. Os suízos, que falan catro idiomas, mostráronse ignorantes
desa linguaxe arcaica. Entre nós, somente nos concertos de música clásica se asiste a unha xeral catarreira, como se a moderna
galeguidade retomase a melodía bronquítica da tradición labrega
(preindustrial, precalefacción, preantibióticos). Nestas mesmas
páxinas, Sarille reivindicou ós viaxeiros portugueses que comen
en rúas e parques de Santiago. Frente á miña casa, mastigan
turistas leoneses e zamoranos, pois non se trata de idiosincrasia
lusitana senón de universal hábito rústico. Eu fun camponio e comín xamón coa miña nai no Retiro madrileño alá polos anos
sesenta. Os nosos padaos traballaban de raio e ós transeúntes capitalinos caíanlles os ollos cara as sabedeiras lascas que
mougabamos. Ollábannos cunha mestura de paternalismo,
conmiseración e envexa. Estas rusticidades son inocuas. O malo
é oír ós vellotes na Alameda, preocupados porque “hoxe, se lle
pegas á muller, póñente ó fresco (no cárcere)”. Ou ver en acción
ós linchadores de Coín. Fumo Royal Crown como o presunto
asasino de Sonia Carabantes (debemos ser os únicos). Hei ter
que borrear gacheiro.♦

Frederick Rudesheim, coronel do exército norteamericano, móstrase convencido
de que os iraquís “máis que
extrañar a Sadam, botan de
menos o sistema de vida que
tiñan, un sistema medio socialista no que o Estado se
ocupaba de todo. Interrompemos esa vida”, recoñece.
O militar engade: “Estamos
tratando de cambiar o modo
de pensar que foi normal durante 35 anos, e iso é difícil”
(El País, 22 de setembro).♦

Alfredo Di Stéfano.

O franquismo
decidiu que
Di Stéfano
xogase
no Madrid
e non
no Barcelona
Co gallo do cincuenta aniversario da chegada ao Real Madrid do mítico xogador Alfredo Di Stéfano, varios antigos futbolistas deron a súa opinión. O arxentino, alcumado, “la saeta
rubia”, veu a España a xogar no Barcelona, pero “estaba claro, opina Flotats
vello xogador do Barça,
que desde Madrid non podían permitir, desde o punto de vista político, que o
Barcelona reunise no mesmo equipo a dous xogadores da categoría de Kubala
e Di Stéfano. O presidente
da federación española era
militar e, xunto a Bernabéu, que sabía moito de
fútbol, buscaron unha fórmula para que Di Stéfano
acabara no Madrid”. Biosca, que tamén foi xogador
do Barça, lembra que cando
chegou Di Stéfano dirixiuse a Barcelona: “El estaba
seguro de que ia ficar con
nós. A súa fichaxe polo Madrid cambiou a historia do
fútbol e a da nosa rivalidade. Xa contabamos cun
gran equipo pero con él, teriamos gañado sen necesidade de baixar do autocar”.
Con Di Stéfano, o Madrid

SEBASTIÁ & EL GAT INVISIBLE /El Temps, do 23 ao 29 de setembro de 2003.

gañou a súa primeira liga
despois da guerra e despois
cinco copas de Europa (El
País, 23 de setembro).♦

Os ingleses
respectan máis
o galego
que o alcalde
de Vigo
O BNG criticou ao alcalde
de Vigo, Ventura Pérez
Mariño, por negarse a utilizar o galego na presentación da Feira Mundial da
Pesca. “Resulta patético,
afirmou esta organización,
e ao mesmo tempo insultante que todos os participantes no acto empregasen
o inglés, o castelán e o galego, mesmo as presentadoras do acto, sendo o alcalde
o único que só usou o español”. Os nacionalistas enVentura Pérez Mariño.

gadiron que a actitude do
mandatario socialista contrastaba co “respeto e agarimo manifestado polas esforzadas palabras na nosa
lingua pronunciadas por
Tony Solter, presidente da
World Fishing Internacional no acto de inauguración” (La Voz de Galicia,
19 de setembro).♦

Pérez Mariño
acertou
con Dolores
Vázquez
Pero non todo son críticas
para o alcalde de Vigo.
Ventura Pérez Mariño publicou un artigo sobre o caso de Dolores Vázquez o 23
de setembro do 2001 que
La Voz de Galicia reproduciu de novo o pasado 22.
No mesmo, o maxistrado
afirmaba, entre outras cousas, que “os atributos da
acusada eran premonitorios, o seu lesbianismo e
explicación do seu papel no
mesmo ademais do despeito amoroso explicaban o
móbil do feito criminal; o
de menos era a falta de datos do feito criminal (...).
Non sei se acertarían, pero
o certo é que o Dereito quedou polo chan. No noso sistema xurídico, o que acusa
debe probar, e polo visto, á
galega nada lle foi demostrado. Dolores chegou ao
xuízo condenada e non podía ser doutra forma”. Como se ve o tempo veulle dar
toda a razón ao maxistrado
vigués que naquel momento escribiu un artigo con-

Ferrol

A polo carné, en bus
MARTINA F. BAÑOBRE

A pesar de que Tráfico está a rachar o seu
vello sistema de só manter unha oficina por
provincia, a sede da Coruña considera que
abonda con descentralizarse en Santiago.
Hai que ir á Coruña. Non queda
outra. Os habitantes de Ferrolterra deben desprazarse á cidade herculina para realizar calquera xestión relacionada coa
Dirección Xeral de Tráfico. E é
que Ferrol é a única das grandes
urbes galegas que non conta
cunha oficina na que tramitar
este tipo de asuntos.
Ata non hai pouco Vigo e
Santiago entraban no mesmo saco, xa que só había oficinas nas
catro capitais de provincia. Sen
embargo, un acordo asinado coas respectivas cámaras de comercio permitiu que estas cidades conten –ou vaian contar en
breve– cunha subxefatura de
Tráfico. As entidades ceden unha parte das súas instalacións
para acoller estas oficinas provisionais namentres non se establezan sedes definitivas.
Non embargante, dende a
Xefatura Provicial de Tráfico
da Coruña apuntan que non está previsto abrir unha nova subxefatura na nosa comarca. Un
territorio que abrangue as zonas do Eume, Ferrolterra e Ortegal e suma uns 200.000 habitantes.
Por se as cifras de poboación non fosen un argumento de
peso, a un cidadán de Cariño
pode levarlle case unha hora e
media chegar ata A Coruña para
resolver un simple trámite. E

iso sempre que non lle quede
algún papel na casa... Mentres
non existía subxefatura en Vigo, os seus habitantes tardaban
algo máis de deia hora en chegar á provincial de Pontevedra,
por poñer un exemplo.
En vista da situación, o presidente da Cámara de Comercio de
Ferrol, Francisco Cruz, xa se
comprometeu a cederlle á Dirección Xeral de Tráfico parte das
instalacións da entidade. Teremos que agardar para ver se
prospera a iniciativa, a pesar das
negativas iniciais. De non ser
así, seguiremos facendo caravana –e cola– para resolver os papeleos na Coruña.♦

Latexos
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Novos
colonialismos
X.L. FRANCO GRANDE

P

olo que limos na prensa
estes días, a Xunta chamou a un “grupo de expertos” que “dirixiu o 22 de
setembro a lente da
socioloxía sobre os fogares
galegos para ofrecer un diagnóstico da economía familiar
e desvelar algunhas claves
sobre o porvir que lles
agarda”. E un dos “diagnosticadores” era D. Amando de
Miguel, ben coñecido polas
súas idas e vidas ideolóxicas,
personaxe sinistro se os hai e
que, ó mellor, atopou agora o
seu posto ideal volvéndose
sociólogo da Xunta. Porque
Deus os dá e eles se xuntan.
Entre as varias xenialidades que se lle ocorren ó Sr.
De Miguel –aquí, que
sabemos do problema, nunca
se nos ocorreu tal cousa– está
a de que o noso futuro pasa
por construír palacios de
congresos e non por subvencionar barcos pesqueiros,
pois –segue ilustrándonos– o
que produce riqueza “non é
pescar polbos, senón
conseguir que veñan
comelos”. Ou sexa, que a luminosa idea do Sr. De
Miguel non é outra que aquí
non hai que preocuparse do
producto senón tan só da falta de desenvolvemento do
sector servicios.
Naturalmente, o Sr. De
Miguel non explica, porque
non pode, como se vai servir
o producto se previamente
non contamos con el. Ou,
por botar man da súa metáfora (estes “expertos” tan metafóricos son sempre moi
sospeitosos), teremos que ter
primeiro o polbo para poder
servilo despois. E a onde mellor nos pete, ou a onde
mellor nolo paguen, que non
é indispensable que veñan
comelo aquí. Polo tanto, é
ben claro que haberá que
facer o contrario do que o Sr.
De Miguel propón –que lle
propón á Xunta, que lle paga
por dicir papainadas como
esa e outras, e que case seguro que lle vai facer caso, pois
a submisión dos colonizados
está sempre asegurada.
Das demais xenialidades
do Sr. De Miguel non me
vou ocupar porque se trata
dos tópicos de sempre: cómpre que descenda o sector
pesqueiro e a agricultura, e
salienta a incorporación dos
máis novos ó uso do teléfono
móbil, dos ordenadores e de
Internet. Só me pregunto en
que tobo anda metida a nosa
oposición, que deixa pasar
unha oportunidade como esta
para poñer no seu sitio á
Xunta e ó Sr. De Miguel.
Porque o peor colonialismo
non é o que vén de fóra, o
que se nos impón, senón o
que temos dentro e que, polo
que se ve, forma parte
esencial de algúns de nós.♦

Perto de 20.000 persoas saudaron o candidato na festa popular

Raxoi di, no Gozo,
que con el ‘non haberá sorpresas’
“Saíume ben”, debeu pensar, “que
facedes que non aplaudides?”. E
aplaudiron, claro que aplaudiron.
Como aplaudiron, a rabiar,
cando recorreu á graza para ridiculizar a oposición socialista dicindo
que se se conforman con agardar a
“se sae con barbas, Santo Antón, e,
se non, a Purísima Concepción”.
Indudabelmente, Fraga non vai
pasar á historia da oratoria polo
discurso que pronunciou esta vez
no monte do Gozo.
Por se alguén non o sabía,
Fraga autotitulouse “galeguista,
onde os haxa (el dixo haya)”, e
proclamou a Mariano Raxoi Sobredo (sic, confundindo o nome
do candidato co do seu pai) como “o noso novo gran líder”.
Xogou coas palabras, facendo
xeroglíficos con “tourel” e “Touriño” e non puido evitar dicir que
o Ministerio de Interior, que el
rexentou cando os sucesos de
Montejurra, por exemplo, ou
cando os mortos de Vitoria, “é
para homes”. Para homes mortos, naqueles dous casos.

PERFECTO CONDE
A romaría de fieis do PP no
Monte do Gozo serviu para
entronizar o sucesor, Mariano Raxoi. No futuro, dependerá do éxito do pontevedrés en Madrid o reparto
do herdo de Fraga en Galiza.
Manuel Fraga é un santo –din as
beatas do Partido Popular–, Mariano Raxoi parece un cardeal romano e Palmou dá un bó sancristán, pero o domingo 21 de setembro perderon por goleada fronte
ao Santo Cristo da Pobra do Caramiñal. Os populares din que
xuntaron 20.000 persoas –abondo
menos eran as que había no Monte do Gozo– e o Nazareno congregou máis de 40.000. No santoral cristián aínda hai castes.
Nas súas formalidades litúrxicas, as romarías tamén foron moi
desiguais. Orquestrada, a do Monte do Gozo, e non só polas gaitas
servidas esta vez pola provincia
de Pontevedra, e máis auténtica e
plural a dos devotos do Nazareno
aínda que, no fondo, as dúas tiveron en común a definición astetiana (lémbranse do catecismo do
Padre Astete?) de que que a fe é
acreditar no que non se ve.
Comezou o ‘sancristán’ Palmou dicindo que o día era histórico porque estaba alí o designado,
Mariano Raxoi, antes de que fose
Manuel Fraga o que se referise a el
como “o noso novo gran líder”,
parafernalia dialéctica que ben
puido facer pensar a algún dos presentes que nos atopabamos na
gran praza de Pekín e que ía aparecer de repente Mao Zedong redivivo. Como é lóxico, non era para
tanto. Só se trataba de engaiolar as
masas chegadas en buses dende as
catro provincias –esta vez máis
dunhas que das outras– e de pregoar que “aquí non sobra ninguén,
todos somos necesarios dende a
unidade sen fisuras con Manuel
Fraga e co noso candidato”. Neste
aspecto, o acto do monte do Gozo
tivo moito máis de acto de fe que
a romaría do Nazareno da Pobra.
Palmou definiu a Raxoi como
“galeguista integral, non excluínte,
dentro dun proxecto solidario con
España”. O sancristán, curiosamente vestido case da mesma maneira ca o candidato (chaqueta azul
mariño, camisa branca con cadros
vermellos e pantalón café con leite
claro) vese que non é home de
emocións fortes, e falou polo libro.
Só se equivocou unha vez na lectura e dixo “esfozar” en vez de esforzar. “Paga a pena esfozarnos –pronunciou– no noso proxecto”.

Para mellor servir a España

Mariano Raxoi saúda os participantes, con Fraga sentado.

porque alí todos sabiamos que viña de Lugo, alguén podía preguntar de onde saíra aquela sueca porque, a dicir verdade, esta vez a romaría do PP non destacou por presentar unha enormidade de “niñas
de Serrano” e os “voyeurs” máis
ben non tiñamos onde pousar os
ollos alén dunha exposición de
habitantes da terceira idade. Onde
se meten as “señoritas” e “señoritos” que se ven nas discotecas de
Santiago, da Coruña, de Ourense,
de Lugo, de Vigo ou Pontevedra
–e até de Ferrol– que non marcan
o paso nestes “días históricos”?
E Fraga? Ah, Fraga segue sendo don Manuel. O único que sae
do guión. O auténtico, aínda que
esta vez tamén falou por escrito.
No medio de tanta descafeína, el
arremeteu coma sempre. “Eu son
Fraga –empezou apuntando–, que
quere dicir o monte primitivo, pero tamén son Iribarne que quere

PACO VILABARROS

dicir o centro da vila, o medio do
pobo”. Como se llo discutira alguén. Louvou a Aznar por terlle
dado a España “unha política exterior, despois de cen anos de non tela”, e aludiu á “leria que teñen
montada os da Federación Socialista de Madrid, que cambian a lista”. E, posto a darlle el tamén á leria, dixo: “O turismo é das cousas
que non me discute ninguén”.
Fraga gabouse das “súas” vías
de comunicación. “Moitos pisan
por elas –dixo– e pensan que naceron aí, pero houbo que facelas”.
Até se lembrou da antiga Unión
Soviética para sinalar que “os da
nomenklatura, eses viviron mellor”. Pero onde el pensou que realmente acadaba o clímax da brillantez foi cando se referiu aos de
“Ibarretxe ou de certos bloques que
tamén andan por aí e que non van
a ningunha parte”. Até el mesmo
sorriu cando pronunciou a frase.

O presidente da Xunta tamén fixo a súa xaculatoria: “Esperamos mucho de ti –díxolle a Rajoy–. Te pedimos que te acuerdes
de Galicia para mejor servir a
España”. O candidato non andou
parvo cando lle respondeu: “No
te preocupes, presidente, que sé
de que va esto”.
Mariano Raxoi pronunciou
–tamén mediante a lectura– un
discurso máis ben plano. Notábaselle que non veu ao monte do
Gozo a cantar senón a cumprir.
Lembrou os “tiempos en los que
los gallegos todavía no nos daban su confianza”, e falou de gobernar, se lle deixan, “pola vía da
ampliación e non da substitución,
que é como de verdade se gañan
amigos”. É de agradecer unha das
poucas confesións que fixo no
monte do Gozo: “Comigo non hai
sorpresas nin coellos na chisteira,
sábese como son. Son galego, nada máis e nada menos”. Até dixo
que quería morrer en Galiza, “iso
si, dentro de moitos anos”.
Cando terminou –xa pasara
un cuarto de hora das dúas da
tarde– ás súas costas ameazaba
con tormenta unha nube negra
que se pousaba sobre Compostela. Moitos romeiros, sen dúbida con fe pero con lóxico medo
da chuvia, non agardaron a que
rematase.♦

Contigo e xunto a ti

Triunfal volta de incógnito de Cuíña

Claro que Reyes Costa, deputada
luguesa e sílfide prometeica do
partido do neoconservadorismo
español, a encargada de presentar
o acto, tampouco aforrou ditirambos. “Estamos e estaremos contigo e xunto a ti”, berroulle a Mariano estirando o corpo como se
fose unha valkiria acabada de chegar á Costa do Sol. Se non fose

Xosé Cuíña non faltou á cita do
monte do Gozo. Mesmo chegou
media hora antes cos demais
persoeiros do PP, e matou o tempo saudando e dándolles bicos a
todos os que quixeron recibilo
–prensa incluída–, que foron
moitos. Mostrou un aspecto físico excelente. “Estou perfectamente –díxonos–. Feito un car-

ballo”. Tamén nos indicou que
foi á clínica Monte Sinaí de Nova York porque llo suxeriu o seu
amigo Julio Iglesias, pero que
en realidade non precisaba esa
consulta. “Aquí temos moi boa
medicina e mellores médicos
–dixo– e eu estaba conforme co
tratamento e co diagnóstico que
me fixeron en Galicia”.

Cuíña presenciou a romaría
dende o lugar reservado para
autoridades e prensa, sen subir
en ningún momento ao palco
dos discursos, aínda que o seu
amigo Xosé Luís Baltar lle fixo
acenos indicándolle que subise
e berrándolle: “Sube, Pepe, sube”. Pero el limitouse a responder: “Non subo, non”♦

As razóns dos candidatos
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É a única organización que se pronuncia

A UPG apoia
a candidatura de Quintana
A.N.T.
Camilo Nogueira e Anxo
Quintana serán os dous precandidatos que se presentarán
no BNG como aspirantes á
presidencia da Xunta, rematado o prazo de presentación de
propostas. A UPG foi a única
organización que mostrou o seu
apoio explícito a un dos aspirantes, Anxo Quintana, cando
comezan a carreira por conseguir os 300 avais dos militantes.
A UPG estivera calada todos estes meses. Os seus dirixentes decidiran non realizar declaracións,
dedicándose a reunirse cos distintos grupos, sensibilidades e organizacións sociais operantes dentro do BNG. O mesmo día que remataba o prazo para a presentación de precandidatos, decidironse a falar. Fíxoo Francisco Rodríguez para anunciar que, malia as
especulacións dos últimos meses,
“a UPG non ten candidato, pero
apoiará a Anxo Quintana”.
Aínda así, o voceiro da UPG,
manifestou que “respetamos todas as candidaturas que se poidan presentar”. ¿Cales son as razóns do apoio a Quintana fronte
a Nogueira?
Francisco Rodríguez afirma
que a UPG valorou que Quintana
é a persoa que “nos parece que
pode posibilitar o maior consenso
e unidade dentro da organización”. Así mesmo Rodríguez considera que o senador “supón unha
garantía para a evolución futura
do nacionalismpo, desde a súa
propia tradición histórica, xa que
militou sempre no BNG e coñece
perfectamente a súa traxectoria
política”. Así mesmo, Rodríguez
destacou de Quintana o seu perfil
e disposición para “para conectar
coa maioría social galega”.
O papel de Beiras
Apresentouse nestes meses á
UPG enfrontada a Xosé M. Bei-

ANXO QUINTANA

Francisco Rodríguez.

ras. Pero Francisco Rodríguez
louba o “comportamento exemplar de Beiras, acorde coa súa traxectoria exemplar e co seu compromiso co BNG e con Galiza”.
A UPG resalta o traballo de Beiras “para que a transición sexa a
mellor posíbel para o nacionalismo galego”, salientando que os
aspectos que moven tanto á UPG
como a Beiras son o carácter
“plural e unitario do BNG”.
Sobre do futuro do hoxe portavoz, Rodríguez resaltou que
para a UPG “Beiras é un elemento básico para o futuro da
organización”. Albiscou para
Beiras “un papel arbitral fundamental”, deixando o resto das

decisións para os militantes que
terán que votar na Asemblea de
Novembro.
Francisco Rodríguez considera que o proceso asembleario
que está a protagonizar o BNG
non ten nada que ver cunhas primarias ao estilo do PSOE, pois
unicamente é “un debate político,
aberto e plural, que inclúe tamén
a elección dos órganos de direción e dun candidato-portavoz.
Ponúnciase deste xeito porque
Quintana exerza ambas funcións.
Para Rodríguez as coordenadas do discurso do BNG deben
ser actualmente “a defensa da
democracia, o pacifismo e o antimperialismo”.♦

O senador e Coordinador da
Executiva Nacional do BNG,
Anxo Quintana, considera que
esta forza precisa dun “novo
impulso” político e que non debe resignarse a “manter unha
postura testemuñal” que puidese provocar que o BNG deixase de “ser unha forza política
útil socialmente”. Por iso considera que esta fronte precisa
“preparar as próximas eleccións autonómicas con espírito
de vitoria”. O obxectivo, di, é
ir “máis aló da dimensión dereita-esquerda” para atinxir unha maioría social que remate
“coa indefensión de Galiza”.
Os obxectivos formulados
por Quintana para xustificar a
súa candidatura baséanse nos
“retos” formulados na pasada X
Asemblea Nacional do BNG, co
que proclama a necesidade de
“asumir o patrimonio de cultura
política creado e acumulado polo BNG ao longo da súa traxectoria”. O senador considera que
hoxe hai “toda unha nova xeración política que terá que xogar
un papel fundamental nos próximos anos”, grupo que ten que liderar o novo tempo político, aínda que “deberá contar co inmenso capital político de toda unha
xeración de dirixentes que foron
capaces de traer a nave até aquí”.
Por último, o candidato a
encabezar a lista do BNG realiza unha defensa do “frontismo
pluralista” que ten que procurar
unha “conexión directa” entre o
“proxecto político” e a “alternativa de goberno” para que a
coordinación non naza “eivada
de instrumentos imprescindí-

beis para o seu traballo”.♦

CAMILO NOGUEIRA
O eurodeputado do BNG Camilo Nogueira parte da convicción
da posibilidade de “vencer ao
PP” nas eleccións de 2005, aínda
que os comicios van a producirse “en difíciles e singulares circunstancias”. Para Nogueira, os
nacionalistas teñen que afrontar
esas eleccións con ánimo de “vitoria”. Dito isto, matiza que a
“necesaria e progresiva renovación” non se contradí coa presentación das candidaturas “que
se consideren máis capacitadas
para conseguir a Presidencia do
Goberno galego”, porque, afirma, “a espera da participación
plena do BNG no poder político
non pode ser indefinida”.
Nogueira lembra a súa traxectoria nacionalista e de esquerdas, que afirma que potenciará
nun “programa destinado ao conxunto da sociedade”, cunha “proposta global para a nación”.
Anticipa este candidato a
encabezar as listas do BNG
que “non pretende estar presente na Comisión Executiva”
e que “apoia sen reservas os
procesos de renovación”. Así
afirma que a Presidencia do
Goberno “non debe coincidir
na mesma persoa coa de portavoz da Comisión Executiva”.
Por último, respecto ás eleccións, Nogueira di que “a mobilización social dos últimos meses”
creou “unha expectativa nova” e
que “o feito de que sexa posíbel
derrotar á dereita española” fai
que “a loita pola hexemonía no
campo da esquerda” pase “a primeiro plano” para procurar “unha hexemonía democrática” así
como para non incorrer en “ten-

Deixa de ser partido e convértese en corrente de opinión

UG pide un novo‘proxecto común’ para o nacionalismo
PERFECTO CONDE
Durante a celebración do seu
quinto congreso nacional, que tivo lugar en Santiago a pasada fin
de semana, Unidade Galega decidiu disolverse como partido
político e integrarse como corrente de opinión do BNG para
renovar a súa estrutura.
Segundo o documento político que serviu de base para este
congreso, na nova etapa tense que
enfrontar o deseño dunha nova
estratexia política e fortalecer un
novo liderato, individual e colectivo, para o BNG. “Dalgunha maneira –lese nese documento– iniciouse a transición desde un modelo de frontismo interpartidario
a un modelo frontista onde o pluralismo pode vir enriquecido po-

las achegas da militancia non
condicionada partidariamente”.
Unidade Galega non obviou a
súa crítica ao que aconteceu na formación política da que forma parte:
“O debate estratéxico do BNG foi
adiado na Xª Asemblea e reemprazado por unha política de “agardar
a ver”. Este quietismo estratéxico, á
espera dos movementos das outras
forzas políticas, impúxolle ao BNG
unha posición á defensiva. O resistencialismo e a indefinición convertéronse na cerna da liña estratéxica dunha parte da nova dirección.
Ante a evidencia de que a política
de antagonismo frontal co Partido
Popular podería teer contribuído a
blindar electoralmente o espazo
conservador e a limitar a transferencia de lealdade dos seus disiden-

tes cara ao BNG, a procura dunha
nova estratexia hexemonista concretouse unicamente nos esforzos
de Xosé Manuel Beiras por acrecentar a influencia do nacionalismo
no mundo do PP procurando un
achegamento institucional e a procura dunha política concertada para
fortalecer e ampliar os poderes das
nosas institucións de autogoberno.
Este esforzo por construír unha política transfronteiriza entre o espazo
do nacionalismo e o conservador
atopou resistencias internas no
BNG e fracasou tras a crise xenerada pola catástrofe do Prestige”.
De todo isto, Unidade galega
tira a consecuencia de que a XIª
Asemblea Nacional deberá dar
conta dun novo deseño estratéxico que concrete unha revisión

da imaxe que o BNG lle ofrece á
sociedade, pero tamén unha nova proposta de relacións de
apertura e maior recepción das
demandas dos cidadáns. “O
BNG –sostén o documento político– precisa, no horizonte de
2005, definir un novo proxecto
común, unha nova oferta
programática para construír unha
maioría política e social fronte ao
dominio conservador e un novo
modelo de relacións coa cidadanía
que non é disociábel da transformación do BNG nunha auténtica
organización política cidadá”.
Despois de analizar a posición de Galiza no contexto europeo e mundial, o españolismo autoritario e reaccionario, o desmantelamento do feble estado do

benestar, a actualización estratéxica da declaración de Barcelona, o estancamento electoral do
nacionalismo, o diálogo insitucional como vía para recuperar a
iniciativa política, as consecuencias políticas da crise do Prestige
e das mobilizacións contra a guerra do Iraq, a fin da era Fraga e a
necesidade de construír un novo
proxecto común, Unidade Galega pronunciouse abertamente por
un frontismo cívico, un novo modelo de liderado e dirección e polo compromiso co BNG.
Ao acto de clausura, que presidiu Xosé Manuel Beiras, asistiron o diputado Francisco Rodríguez, o sindicalista Manuel Mera e outros representantes de forzas políticas e sociais.♦

Unidade
Galega
XOSÉ M. SARILLE

N

o ano mil novecentos
noventa e seis ou noventa e sete, Esquerda
Galega cambiara xa varias
veces de nome. Deran moitas
voltas arredor das alianzas,
bautizos e liñas. Mesmo os
amigos deles esquecéramos
como se chamaba.
Literalmente. Unha vez no
café Azul pregunteille a un
militante cercano o nome que
tiñan naquel momento,
apesar de que nos viamos nos
cafés case todas as semanas.
Unidade Galega (UG)
sempre foi de mal acougo.
Integrouse no BNG só
despois de esgotar todas as
posibilidades de subsistencia
á marxe da fronte nacionalista. Despois entrou só unha
pequena parte dos militantes,
sen dúbida os que tiñan unha
concepción política máis cercana á da fronte. Neses
meses, algúns dicían que de
simpatizar con alguén no
Bloque, había que facelo coa
UPG, por razóns obvias, dicían, porque é xente seria, que
cando dan unha palabra vai á
misa e porque o
nacionalismo sería unha masa informe se faltasen.
Estaban cansos de filigranas. Eran malos días para
UG, un partido sobre todo
institucional que esgotara o
capital político, ficara sen o
único deputado e non tiña representación municipal. Nese
momento os militantes serios
botaban de menos a disciplina colectiva e a cohesión.
A maior parte de UG non
entrou na fronte. Algúns dos
mellores pasáronse a CC OO,
nunha operación que deixaba
ver unha certa simpatía por
Izquierda Unida. Outros que
foron decisivos, como algúns
vigueses, preferiron non
seguir. A constelación de profesionais e profesores ficou
tamén fóra, realmente
escarranchados, porque
seguían tendo as simpatías na
vella Unidade Galega, que
agora estaba no Bloque, pero
non simpatizaban co Bloque,
que acollía con ganas a UG.
Aínda así, moitos dicían que
no BNG nunca entrarían.
Realmente integrouse o
grupo que levaba o nome,
mais non traía consigo o
vello potencial, consistente
en prestixio, presenza social
e forza militante. Ademais, as
formas, os novos xeitos de
facer política que trouxera
Unidade Galega ao
nacionalismo, foran xa
comodamente deglutidos por
un BNG moito máis sólido
que eles.
E o líder? O líder tamén
foi para a casa. A integración
inmediata era moi brusca. Perdera a única acta de deputado
facendo un discurso incisivo e
desmarcado dos bloqueiros.
Preferiu agardar un ano e pico
para entrar no Bloque. E até
hoxe. Como un pepe.♦

Nº 1.097 ● Do 25 de setembro ao 1 de outubro de 2003 ● Ano XXVI

O Parlamento Europeo aproba a comisión para investigar

O PP non consegue
pasar a páxina do Prestige
A. EIRÉ
O Caso Prestige non é un tema
zanxado, como defendeu o europarlamentario Daniel Varela, que lembrou que o PP gañara as últimas elecións mesmo
“na zona cero de Muxía”. O
Parlamento Europeo decidiu
crear unha comisión que realice “unha análise pormenorizada das causas e das consecuencias do desastre”, ao tempo
que fala das “repetidas mareas
negras”. O eurodiputado Camilo Nogueira considera esta
decisión como “un voto a favor
de Galiza e da rebeldía democrática da sociedade galega”.
Esta vez a vencida foi á séptima.
Seis veces rexeitaran na UE a
criación dunha comisión investigadora sobre o acidente do Prestige. Agora, case un ano despois
do suceso, aprobouse. A decisión
do Parlamento Europeo pode botar luz sobre as causas do desastre, pero tamén sobre as consecuencias, logo do fracaso habido
na comisión galega e da negativa
do PP a investigar tamén nas
Cortes españolas. A outra vía é a
xudicial, bastante atuada.
¿Por que toma agora o parlamento de Bruxelas esta decisión? A razón parece estar no
cambio de postura do grupo Liberal Europeo, no que se integran partidos como Convergència de Catalunya. Pero tamén os
deputados franceses perteñecentes ao Grupo Popular votaron a
favor. Quedou así o PP en minoría: 315 votos a favor, 183 en
contra e 6 abstencións.
As causas deste cambio hai
que procuralas na investigación
realizada pola Comisión de Transportes. Os seus parlamentarios visitaron Galiza e Bretaña, as viaxes
e pescudas deron lugar a múltiples
ditames, debates e votacións. Papel destacado tiveron tamén os
europarlamentarios galegos, Camilo Nogueira e Rosa Miguélez
coa súa teimosía en que o Prestige
non quedase no esquecemento.
O informe aprobado foi presentado polo deputado liberal flamenco Dirk Sterckx. Os verdesALE (no que se integra o BNG),
socialistas e IUU (Izquierda Unida Unitaria) sumaronse á proposta dos liberais, rachando así o entendimento que estes viñan mantendo cos populares. Existían diferencias entre ambas propostas.
Mentres os liberais propoñían unha comisión temporal, nacionalistas e grupos de esquerda, pretendían que esta comisión non tivese
límite. Agora a comisión ten un
prazo de 12 meses para traballar.
O seu ditame ten que estar rematado para maio do 2004, cando de
disolva a eurocámara. Unha e outra comisión son semellantes. Así
a investigación das vacas tolas,
estivo en mans dunha comisión
de investigación, mentres que a
da rede de espionaxe Echelon foille adxudicada a unha comisión
temporal. A decisión dos liberais

Nunca Máis estivo presente en Bruxelas seguindo os traballos de investigación do Parlamento Europeo.

cionar. Pero diversas fontes consultadas en Bruxelas consideran
que “sería un escándalo que a
O PP queda só
decisión de crear esta comisión
O PP apoñíase á criación desta co- non se fixese cumprir tal e como
misión. Unha vez creada pretendía aprobou o Parlamento”.
Con todo, en temas marítimos,
que se limitase a comprobar o
cumprimento das directivas de se- a UE atópase dividida. Mentres a
guridade emanadas da UE e das Comisión Europea pretende
aprobar unha leposíbeis medidas
xislación máis ripara evitar novos
acidentes. Os naPP foi derrotado gurosa, Estados
como Gran Bretacionalistas, verdes
ña, Holanda e Gree grupos de es- con claridade:
cia, que dominan
querda opuxéron315
votos
a
favor
na Organización
se, mesmo cando
Dirk Sterckx qui- de crear a comisión Marítima internacional, opóñense
xo botarlle un caporque, segundo
ble na procura do investigadora e
algúns analistas,
consenso.
defenden ás granAgora a Con- 183 en contra.
des petroleiras, naferencia de Previeiras e compañísidentes,
que
as de seguros. Este
reune os responconflito tamén se
sábeis dos distintos grupos parlamentarios, ten un dá no Parlamento. De aí os granmes para decidir as atribucións des atrancos para crear a comisión
desta comisión e a súa composi- investigadora.
Paradoxalmente, foi o portación. O PP xa anunciou que se
vai a opoñer a que comece a fun- voz do PP no Parlamento Euroera non rachar os acordos do PP.

O

peo, Gerardo Galeote, que afirmou que nacionalistas e socialistas teñen unha alianza coas aseguradoras para que pague o Estado español e non elas. Mentres
tanto, o conselleiro López Veiga
considera que a comisión é “supérflua e extemporánea” porque
a catástrofe do Prestige é xa unha páxina pasada da historia”.
Nunca Máis, pola súa banda,
recibiu moi positivamente a aprobación do informe e a decisión de
criar unha comisión de investigación. Considera que o citado informe apoia as súas teses. Tamén
xulga que este novo informe de
Bruxelas “é un pequeno paso para
continuar na procura da verdade e
das solucións necesarias”.
A organización ecoloxista
Adega puntualizou, por último,
que “o interese desta comisión
radica non tanto na busca de responsabilidades políticas, como
na clarificación de todos os feitos para tirar as leccións oportunas que permitan lexislacións e
medios técnicos para que este
desastres non se repitan”.♦

Críticas contra
o Goberno español en 113 resolucións
Tanto os considerandos do informe aprobado polo parlamento europeo, como os 113 puntos de resolución, móstranse moi críticos
coas actuacións das autoridades
españolas na crise do Prestige.
Así, no informe de Dick
Sterckx, sinálase que a decisión
de afastar o buque da costa, tomada polo goberno español, foi
a pior das posíbeis, convertíndose no desencadeante para que
chegase á costa a maior maré
negra da historia europea.
O Parlamento de Bruxelas
tamén demanda que se saque
canto antes o fuel que queda no
barco, mostrando a súa preocupación pola falta de transparen-

cia das decisións e dos procesos
iniciados até estas datas, posto
que non “puderon impedir a
aparición de repetidas marés”.
Pola contra louba as actuacións
de “mariñeiros e concellos” na
loita contra o fuel.
O informe de 44 páxinas tenta, ademais, establecer as bases
para unha nova lexislación a nivel europeo. Así, pronunciase
pola obrigatoriedade do duplo
casco e por unha inspeción máis
rigurosa dos barcos. Aconsella
que as rexións teñan pleno poder
para coordenar as emerxencias e
demanda o establecemento dun
sistema de gardacostas europeo.
Así mesmo pide un órgano inde-

pendente que investigue os acidentes para evitar que todo os
análises “señan nesgados” como
até agora. Tamén se pronuncia a
prol da posta en marcha canto
antes dos portos refuxio.
O PE no seu informe lamenta que se considerara “delincuente” ao capitán Apostolos
Mangouras, porque “non foi
responsábel da avería do buque”. O parlamento pediulle
aos xuices españois que o deixen en liberdade.
Segundo Sterckx, o Goberno
español fixo todo ao revés do
que marcaba a lexislación europea, vixente ou aprobada logo
da catástrofe do Prestige.♦
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O Tempo Aberto

‘Señoritus’,
paraquedistas e
marcianos
SUSO DE TORO

H

a chegar un día no que se explique nas escolas
unha Historia feita cos pés no noso país,
contada desde o Reino. Ese día os cidadáns
terán dereito a saber por que este país é unha desfeita,
unha agra aberta da que levan todos, unha leira sen
clase dirixente. E comprenderán que iso é
exactamente o que non temos, cadros que dirixan a
nación. Ese día a nosa mocedade saberá que toda
canta frustración colectiva hai, atraso, emigración,
fracaso industrial, abandono do campo e do mar,
autoodio..., todo ten unha orixe histórica, non é que
haxa un destino divino decretado para nós. Todo nace
da derrota da nobreza galega e portuguesa, que
apoiaba a Dona Joana, a nobre senhora, ante a
facción da raíña Isabel, a usurpadora.
Esa monarquía a quen os historiadores
colonizados, ou colonizadores, teiman en chamar
“modernizadora”; disque é modernizadora porque
prefiguran o estado moderno, e chámanlle estado
moderno ao modelo francés, borbónico, que logo se
continúa no estado fundado sobre a Revolución
francesa, que substitúe a dinastía borbónica pola
razón de estado encarnada sucesivamente en
individuos diversos que serven a esa máquina
indiscutida e ferozmente centralista e devoradora. De
maneira que, nesa ideoloxía xacobina, absolutista,

unicamente son estados modernos Francia ou España.
A Alemaña, Suíza, os EE UU... son estados arcaicos
seica.
O caso é que esa monarquía tan “modernizadora”,
nesa interpretación histórica castellanista que hoxe é
dominante, supuxo a nosa derrota histórica, o noso
sometemento, esa “modernización” supuxo o noso
atraso. Unha derrota que chega a hoxe. E si, foi certo
que “domaron e castraron” o reino da Galiza (véxase
“A memoria da nación. O reino da Gallaecia”,
Nogueira, C., pax. 291, Ed.Xerais), e non, non temos
desde aquela clase dirixente.
Desde aquela só temos “señoritus”, os nosos
parasitos. Desde aquela só hai mantidos que se nutren
do excedente producido no noso país, do capital
ingresado polos emigrantes, e que ou emigran a
“servir al Estado”, como Fraga Iribarne ou Raxoi, ou
sexa, conservar a dominación tal como está, ou fican
aquí para seguir desangrando o país, xente que inviste
lonxe o diñeiro que obtén aquí, na vez de crear
riqueza no país. Os señoritos son o inimigo interno.
Outra cousa é que os señoritos precisan de mozos, os
“da boina”, para recadaren os votos e levar a xente
coa aguillada e o adibal polo pescozo mansamente.
Os señoritos, eses pailáns acomplexados que
coidan que Madrid é unha gran metrópole
simplemente porque son ignorantes e descoñecen o
mundo, e que se viaxan levan, como os burriños, as
orelleiras madrileñas postas. E por debaixo dos
señoritos están aínda os señoritiños, que son os seus
servidores. Xente que non son amos pero que queren
servir os amos, o seu sol, e desprezan os veciños do
país, “esos gallegos”. Esa tropa é o chanzo máis
baixo da pailanada, a súa ignorancia e o seu autoodio
cae xa na caricatura, son a caricatura choqueira dos
seus amos, que xa son unha caricatura.
Que dicir dun alcalde que se nega a falar galego
nun acto oficial do que a cidade que preside é
anfitriona? Que pensar da intelixencia, cultura,
maneiras dun alcalde que logo de escoitar o Rei falar
galego, de escoitar o Presidente estranxeiro dun

organismo internacional dicir palabras nosas con
cortesía impecábel, nada máis sabe dicir palabras
castellanas? Pode ser que teña vergoña de ser alcalde
de Vigo, tan só, e suspire secretamente por ser alcalde
de Burgos, Segovia, Madrid, Guadalajara, Ayacucho,
Guanajuato, Ávila... Pode ser iso, que non estea
orgulloso de ser alcalde da maior cidade galega.
Ou ben na súa cabeza só ten lugar para un idioma,
e ese idioma ten que ser concretamente de todos os
idiomas do mundo o castellano. Pobre se viaxa a
Lisboa, Brasília, Londres, París..., alí a pobre xente
sabe moi pouco castelán. Pobre, e como pedirá de
comer nun restaurante? Por xestos, claro.
Ou poida que sexa un lugareño de Quintanilla de
Onésimo (Redondo) e nunca de alí saiu até agora, nin
tivo estudos que lle revelasen que o mundo é variado
máis aló das ovellas que pacían aló embaixo daquela
aciñeira. Ou simplesmente faino por ideoloxía: o
falanxismo “Sea usted patriota, ¡hable castellano!”).
Ou porque odia o noso país e obra a mala fe contra o
que é noso. Ou que é un pailán acomplexado.
Pode ser que sexa unha sorte de marciano, un ser
do espazo que acaba de caer nunha cápsula chegado
dun planeta alleo. Iso si, coñecer ese planeta será
unha gran revelación, pois contra o tópico de que hai
un galego na lúa este sería un planeta colonizado
exclusivamente por castellanos ignorantes de outro
idioma calquera. E se fose un experimento secreto do
franquismo? Pode que Serrano Súñer convencese o
Caudillo para enviar unha expedición espacial, e así,
do mesmo modo que, como nos explicaron na escola
franquista, un español inventou o submarino e tamén
o autoxiro, pois tamén inventou un español castellano
as viaxes espaciais. E agora aqueles colonos espaciais
nos mandan un ser desde o seu planeta monolingüe e
de grande pureza castellana.
Hai máis explicación?
Parece que entramos nunha etapa na que sobre
Galiza caen todo tipo de seres. Os do PP preparan un
desembarco de paraquedista e os do PSOE traen seres
do espazo exterior.♦
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Cales son os puntos básicos que
rexirán a Constitución Europea?
É un proxecto que ten que ser
ratificado polos xefes de Estado
e de Goberno. Busca un punto de
equilibrio entre posicións distintas e moitas veces incompatíbeis.
Vai ser un equilibrio difícil de
modificar porque se se toca unha
peza afectará ao conxunto. Recolle avances importantes, pero tamén o mantemento do statu quo
en materias importantes como
fiscalidade, política exterior ou o
que ten que ver coa Europa social. Unha verdadeira unión implicaría que as decisións se tomasen por maioría suficiente,
pero non necesariamente unánime. O que ocorre é que aínda
existen moitos gobernos que non
queren avanzar na unión política.
Pensa que estamos nunha
Europa de varias velocidades
na que segue preocupando en
exceso a parte económica sobre os demais aspectos?
Eu diría que máis que a económica, a monetaria. Semella
que os Estados teñen aínda a resaca da perda de soberanía que
implicou o Euro. Incluso hai países que non quixeron acollerse á
moeda única para non sufrir esa
perda. Existe un sentimento entre
certos dirixentes de non querer ir
máis aló e que xa lles parece dabondo o que fixemos. Na miña
opinión esa é unha teoría equívoca. O Euro é certo que implica
cesión de soberanía nacional, pero permite aflorar outro tipo de
soberanías. Francia non podería
terse posicionado tan rotundamente en contra da guerra de non
ter existido o Euro, porque os Estados Unidos automaticamente
terían depreciado o Franco. Eses
elementos monetarios deben ser
a condición previa a unha actuación política. Os Estados deben
avanzar dende o colectivo para
acadar unha unidade política.
Suecia non quixo entrar no
Euro para non perder o seu sistema de protección social ¿Pode
entenderse que a UE está en
contra do sistema de Benestar?
Obviamente Suecia non quixo perder o seu sistema social e
por iso non entrou no Euro. Temen que esta moeda sexa a entrada para un modelo de impostos
máis baixos e dun Estado social
menos protector. Eles están contentos con ese sistema tan caro,
que en España non nolo poderiamos permitir por nós mesmos.
Tamén é certo que existen países,
como Inglaterra, que ven no Euro unha ameaza, no sentido que
lles impoña sistemas de maior
protección social. Iso lévanos ao
debate de fondo de que non todo
o mundo quere a mesma Europa.
Xa non só entre os Estados hai
diversidade de opinións, senón
que tamén dentro dos distintos
partidos de cada Estado existen
posturas diversas. Nas conversas
para a futura Constitución Europea, eu sentíame moito máis próximo dos democristiáns alemáns,
que dos laboristas ingleses.
Até agora semella que só se
está a falar da Europa dos Estados, pero políticos como Pujol reclaman que se fale tamén
dunha Europa das nacións...
A Constitución europea recolle tamén un papel importante para as nacións sen Estado, como
poden ser Cataluña ou Galicia, e
daqueles elementos territoriais
sen conciencia de nación, como

Josep Borrell
‘Raxoi ten menos presións internas
das que tiven eu cando fun candidato’
RUBÉN VALVERDE

Asistiu como conferenciante aos “I Encontros no Atlántico”, organizados pola Fundación Carlos Casares e celebrados no Balneario de Mondariz. Nestes
momentos, Josep Borrell, “como me chamaron toda a vida ata que fun ministro e comezaron a chamarme José”, é representante do Parlamento español na Convención encargada de elaborar o borrador da futura Constitución
Europea. Na presente entrevista fala da UE, do papel de candidato a presidente do Goberno -que el ostentou durante un ano- e do futuro do PSOE.

PACO VILABARROS

os estados federados alemáns.
Europa declárase defensora da
pluralidade nacional e lingüística
e avógase pola participación dos
Parlamentos rexionais no control
da subsidiraridade, concédeselle
ao Comité das Rexións a capacidade de recurso ante o Tribunal
Europeo de Xustiza (TEX)... Ben
é certo que non se avanza tanto
como quixeran algúns, como por
exemplo en que o catalán ou o
galego fosen linguas de traballo
da UE, argumentando que o maltés tamén o é. Penso que o problema é que o maltés non debería
ser unha lingua de traballo. As 25
linguas oficiais deberían ser simplificadas porque precísase dun
exército de 900 traductores. Cada
reunión do Parlamento Europeo
traballando con 25 linguas custará un millón de euros diarios. A
solución pasa por ir a un número
reducido de linguas de traballo.

Pero non hai que tomalo como un
ataque ás nacionalidades. Nós
propuxemos que as rexións con
poder lexislativo puidesen acudir
ao TEX, o que ocorre é que esa
posibilidade, como moitas outras, deixouse que o decidisen os
propios Gobernos dos Estados e
o señor Aznar oponse.
O PSOE está recibindo moitos ataques nos últimos tempos
sobre que non ten un modelo de
Estado definido e semella que
as posturas de Maragall e de
Bono son moi distintas...
Eses ataques forman parte da
guerra da propaganda. Non importa que as cousas sexan certas
ou non, senón que a xente as crea.
Di unha mentira mil veces e rematarás facendo dela unha verdade, que dicía Goebbles. O noso
modelo de Estado está recollido
nun documento asinado en Santillana del Mar hai uns días. Un do-

cumento que non é distinto do
aprobado en 1997, cando eu formaba parte da executiva. Nel incluímos a posibilidade de reforma
de estatutos nas nacionalidades, a
reforma do Senado para convertelo nunha cámara de representación territorial e a participación
das rexións na política europea.
Se Ibarra e Maragall afirman que
están de acordo, porqué un terceiro ven dicir que non o están.
Parece que despois dunha
etapa de ascensión de Zapatero,
as últimas enquisas danlle as costas. Sobrevoa sobre o PSOE o
problema da falta de liderazgo...
Forma tamén parte da propaganda do inimigo. É certo que o
de Madrid non nos axudou nada,
danando en particular á executiva
Federal. Pero aínda non votaron
os madrileños e polo tanto debemos agardar a ver que ocorre.
Ultimamente semella que

priman os líderes grises, o que
non se pronuncian sobre determinados temas, fronte a outros
líderes máis brillantes e cun
discurso máis decidido...
Un líder ten que opinar e impulsar as accións do partido. Iso
terao que facer tamén Raxoi cando lle chegue a quenda. É natural
que mentres haxa un presidente
en exercicio, o candidato a sucedelo teña certa prudencia e non
invada a escena que polo momento lle corresponde a Aznar.
Penso que os intentos do PP para
evitar que se cren bicefalias son
positivos e até agora estanlle
dando un bo resultado.
¿Cales son as peores presións para un candidato?
O papel de candidato é un full
time job. Existen moitos condicionantes aos que facerlle fronte. Seguramente Raxoi teña menos tensións internas no seu partido das
que tiven eu. O liderazgo é unha
tarefa que non permite repouso.
Por iso non se pode exercer durante demasiado tempo. Considero que un dos problemas que tivemos con Felipe González foi que
o seu liderazgo durou demasiado,
esgotouse en exercicio. Iso foi o
que nos trouxo moitas dificultades
para recompoñer outro liderazgo.
Neste sentido, a formulación de
Aznar de estar oito anos no poder
e marchar paréceme positiva.
Pero o PP critica a forma
en que o PSOE escolle candidato. Raxoi púxoo a vostede
como exemplo de que o sistema
de elección por eleccións primarias non era eficiente.
Son partidario de que os partidos deban ser unha imaxe do
que ofrezan á sociedade. A cultura dos socialistas debe ser a de
afondar na democracia e por iso
debe comezarse pola propia casa. Os que non desexen participar no desenvolvemento da democracia, non teñen porque instaurar mecanismos internos para
que os militantes teñan capacidade de decidir. A min incluso me
gustaría que fixesemos como os
laboristas británicos, partido no
que os militantes escollen os deputados por cada circunscrición.
Outro dos problemas que
se din que tivo o PSOE foi o de
facer unha renovación moi de
golpe coa que o partido quedou sen “cadros” que tivesen
experiencia á hora de afrontar
os problemas internos, como
puido verse no acontecido durante a crise de Madrid...
En parte, pero por exemplo
Tamayo e Sáenz non era froito
de ningunha renovación, xa que
levaban dezaseis anos na Asamblea de Madrid. Ogallá os tivesen renovado. De todos os xeitos
prefiro non entrar nese tema porque levo moito tempo en Europa.
Como entende que deben
ser as relacións entre o PSOE e
os partidos nacionalistas?
Nós temos que partir da base
de que imos precisar dos nacionalistas para acadar a presidencia do Goberno do Estado,
porque non estamos en condicións de acadar maioría absoluta.
Se facemos caso a Pujol, eles teñen rotas as relacións co PP. Por
iso penso que estamos nunha mellor situación de diálogo nós que
o PP. En Cataluña tamén precisaremos de ERC para gobernar.
Tamén teñen a opción de
pactar co PP en Cataluña?
Co PPnon temos nada que ver.♦
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Pontevedra
Pontevedra continuará coa súa experiencia de popularización temática coa dedicación do ano a un aspecto relevante da cultura ou historia de Galiza na que dalgún xeito se contribuíu desde esta cidade.
Este foi o caso de Castelao, Sarmiento e Bóveda, que foron motivo de honra durante un ano que
eran lembrados a nivel galego, ben
polo aniversario do seu nacemento
(centenario de Bóveda) ou falecemento (cincuentenario de Castelao) ou ben por térselle dedicado o
Día das letras galegas (Sarmiento).
Nestes tres casos de galegos
comprometidos coa mellora do país, Pontevedra tivo que ver co seu
percorrido vital e desde o Concello
quíxose sinalar o motivo de orgullo
que para os pontevedreses é ter
achegado o labor dalgún dos seus
veciños máis ilustres á construción
da identidade galega, e a importancia de coñecer a súa figura e o seu
labor silenciado e negado.
O 2004 estará dedicado a un
ámbito cultural fundamental para os sinais de identidade e para
a creatividade dun pobo. Este é o
caso da música, coincidindo neste caso coa conmemoración do
centenario da gravación do primeiro disco en Galiza no 1904.
Por iniciativa do empresario co-

O 2004 será o ano da música
X. C. GARRIDO

A conmemoración do primeiro centenario da gravación dun disco en Galiza converte a cidade en referente dos lazos do nacionalismo coa música.

En Rubillón, Avión, no ano 1982.

ruñés Pedro Ferrer, editor da revista Portafolio Galicia, nese
ano un equipo de técnicos da
Compañía do Gramophone viaxa
a Galiza para realizar unha gravación do Coro Aires da Terra,
dirixido por Perfecto Feijoo.
A través desta iniciativa pre-

CHANO PIÑEIRO

téndese divulgar a historia da
música en Pontevedra e na Galiza e fomentar a revitalización
desta a través de ciclos monográficos, festivas, feiras, cursos, publicacións, exposicións, etc....
No marco desta celebración
preténdese homenaxear a Perfec-

to Feijoo e Coro ‘Aires da Terra’,
Manuel Quiroga, Ricardo Portela, agrupacións musicais históricas (corais, bandas, orfeóns, orquestras, grupos pop e rock, grupos folk, cantautores …).
Pontevedra foi testemuña de
como a música foi unha das prioridades ás que se dedicaron moitos
dos persoeiros máis destacados da
historia desta Terra como é o caso
de Lousada Diéguez que xunto con
Castelao fundan a Coral Polifónica
de Pontevedra, ou Alexandre Bóveda, de quen recentemente se vén
de recuperar unha gravación da súa
voz cantando coa Coral.
As cartas de Castelao ao músico Blanco Porto son ilustrativas da preocupación destes dirixentes políticos que mesmo nos
momentos máis atarefados sempre sacaban tempo para dedicarse a este mester. Mesmo cando

estaba no desterro en Badaxoz,
Castelao seguíalle a dar ánimos,
tal como reflicte a postal que lle
remite ao seu director para celebrar os trunfos da polifónica:
“Que Pontevedra deprenda a saber o que ten de bo”.
Un dos últimos artigos de
Bóveda en A Nosa Terra, en plena atmosfera de preguerra, dedicouse a demandar un Baile Nacional Galego. E xa en pleno
golpe militar, os mozos galeguistas de Celanova que Bóveda viña
de visitar, sacan un panfleto para
conmemorar o 25 de xullo na parroquia de Grou que dicía: “que
hoxe, mañá e sempre resoen no
ámbito da Patria o Himno Nacional Galego e as nosas fermosas cantigas populares; que se
bailen e respecten as nosas danzas nacionais como a muiñeira, a
redondiña, a ribeirana, etc....”
O caso é que Galiza ten un
grande patrimonio de música popular e ademais de potencialidades para desenvolver e actualizar
esta actividade artísticas en diálogo cos estilos universais máis á
moda. Quizais sexa porque durante moitos anos neste país practicouse o que poñía Castelao no pé
dunha das súas viñetas: “xa que
non se pode falar, tocaremos”♦

A Coruña
A polémica, falsa polémica evidentemente, que se suscitou en
Sada con motivo do acordo municipal de restituír a denominación de algunhas ruas da cidade
ás suas formas orixinais, eliminando do rueiro os nomes aldraxantes de persoeiros e pasaxes do
pasado fascista, tivo comentario
e reflexión bastante profunda entre os asistentes ó acto que se celebrou o pasado día 16 de agosto
no Campo da Rata da Coruña co
gallo da celebración do Día de
Galicia Mártir. E tivo comentario
e reflexión porque nese eido urbano de sinistra historia, onde todos os anos se manifesta a memoria dos que foron asesiñados
naquel verán escuro do 1936,
purgando os deus delitos de defender os valores da liberdade,
dos dereitos humanos e, mesmo,

Os nomes de rúa que sobran
MANUEL LUGRÍS

Moitos veciños que sufriron a represión franquista esixen que se retiren as placas con adicatorias de rúas a prebostes feixistas. O concello rexeita o pedimento amparándose en argumentos históricos.
da trascendencia da Patría con
maiúscula, como era o caso do
veciño do barrio, homenaxeado
este ano, Pedro Galán Calvete,
secretario local das Mocedades
Galeguistas. O terrible recordo
dos derradeiros momentos da sua
vida trouxo á mente de todos os
presentes o que foi aquela espantosa represión e a arnaxe dos per-

soeiros que a levaron a cabo.
E foi neste contexto no que
pairou, entre as palabras e os
sentimentos, o insulto permanente que se deriva nesta cidade
da Coruña e, mesmo neste barrio
de Monte Alto, do nome público
en rúas e monumentos de capitostes da rebelión militar e das
súas ‘fazañas’: General Mola,

UXÍA E BRAIS

Guisa e Napo
E COMO SE CHAMAN OS
HABITANTES DO IRAQ

IRACUNDOS!

General Sanjurjo, Viaducto del
Generalísimo, etc..., e para caernos xa a cara de vergoña, a Praza de Millán Astray, fronte do
cuartel de Atocha, e que conta
cunha estatua do fundador do
Terzo Estranxeiro e na que habitualmente elementos de ideoloxía ultradereitista fan representacións nostálxicas en lembran-

za do réxime franquista.
Foron moitas as ocasións en
que, a medio de mocións e interpelacións democráticas na corporación, o Grupo Municipal do
BNG, propuxo a modificación
do nomenclátor coruñés con resultado sempre negativo, con absurdos argumentos explicativos
baseados en apelacións históricas que non se sosteñen nun discurso ético dende o punto de vista da dignidade pública e do respeto ó sentimento dos veciños
que ainda, agora, choran ós seus
seres queridos víctimas dos mesmos criminais que florecen nos
rótulos das súas rúas e prazas.
Non se trata de ningún acto de
vinganza nin revancha. E un
simple exercicio de xustiza histórica con aqueles que xa non teñen voz para pedila.♦

Subliñado

O sermón da montaña
LOIS DIÉGUEZ
Como no Evanxello, chegaron as masas ao Monte para louvar o novo Cristo. Esforzo ainda houbo no carreteo. Os
apóstolos, humildes, ou varóns do novo século, sentaron
encol da erva, os de Ourense e Lugo, os da Coruña e Pontevedra, abandonando, por unha vez, as poltronas. Só con
botar unha ollada xa quedaba un santificado. E falou Mariano dando a nova: “soy español y mi forma de ser español
es ser gallego”. E ainda máis: “si ganamos las elecciones
sólo defenderé los intereses generales... Defender los intereses de España es defender los de Galicia”. O Mariano fai
como o Blanquito, é bo galego, pero muda de acento e de
idioma en canto cheira os poderes madrileños... De arameo,
nada. Asi que máis claro, imposíbel. Como o Cristo, el non
engana. Quen se enganan son aqueles e aquelas que, ainda
ouvindo tais cousas, seguen coa esperanza de que non lles
rouben as vacas nen lles desfagan os barcos, teñan un choíño... Claro que, ao mellor, somos mal pensados e, ao final,
ainda pode aparecer un milagriño. Daquela houbera o dos
pans e mais os peixes. E funcionou.♦

Espello
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AMPLIACIÓN DE CAPITAL

XESÚS VEIGA

O

s comportamentos
que se rexistran no
cenario político dun
país están inseridos no
sistema de valores que
definen o desenvolvimento
da totalidade do corpo
social. Calquera xuízo sobre
a política e os seus actores
non pode facer abstracción
do tempo e lugar no que
actúan pero tampouco se
debe aceitar o determinismo
que anula toda función
pedagóxica esixíbel a unha
elite desas características.
Unha mesma actividade
–a determinación da persoa
que ostenta unha das mais
relevantes funcións
representativas– está
servindo de espello
comparativo dos xeitos de
entender o funcionamento
interno dunha organización
política. Mentres no PP a
designación de Raxoi é
consecuencia da decisión
dun xefe –Aznar– que actúa
coa lóxica propria dunha
estrutura militar, no BNG
vívese un proceso de
eleición transparente para
resolver a situación criada
pola renuncia de X.M.
Beiras á candidatura á
presidencia da Xunta.
A experiencia que está
protagonizando o BNG ten
dúas virtualidades
singulares. Unha: certifica
que é posíbel acometer o
relevo dun liderato
irrepetíbel sen instaurar un
estado de excepción interno
que legalice o exercicio do
máis puro caudillismo
disfrazado de eficiencia
eleitoral. Outra: que a
organización nacionalista
non só é diferente pola
proposta de construción
nacional que defende senon
tamén pola demostración
práctica dunha vontade
rexeneradora do papel das
organizacións políticas na
consecución dun sistema de
elevada calidade
democrática.
Alguen escrebeu que os
parvos só miran para o dedo
cando este sinala a lúa. No
caso da sucesión cociñada
na Moncloa a metáfora
debería merecer unha
revisión. Os parvos, neste
caso, non miran para o
apéndice de Aznar senon
para Raxoi. Louvan as
supostas virtudes do
candidato e desconsideran
os efeitos do “modus
operandi”. O fin xustifica os
meios empregados para
conseguilo.
Vintecinco anos de
rexime constitucional non
serviron para consolidar
algúns dos valores básicos
da mellor tradición
democrática. Que ninguen se
engane: este déficit non se
corrixe con actos no Monte
do Gozo ou con maiorías
absolutas. O problema non
ten unha solución aritmética.
O mal de moitos é unha
epidemia♦

Miles de galegos precisan dun novo medio
de comunicación

A NOSA TERRA
¿Estás disposto
a axudar?

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 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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Critican que algunhas mulleres o empreguen como anticonceptivo habitual

Sanidade frea o uso da pastilla do día despois
MARÍA BOULLOSA
Unha rotura de preservativo,
un depiste na toma da píldora, ou simplemente desenfreo,
son as principais razóns polas
que miles de mulleres recorren á pastilla postcoital. Non
embargante, os centros de saúde e os servizos de urxencia
están a pechar a billa no suministro deste polémico fármaco.
Os pasados meses de xullo e agosto foron de especial tránsito nos
centros de planificación galegos.
Alí chegaron matrimonios, solteiras e rapazas espavoridas en busca
da solución ante un posíbel embarazo non desexado. Lucía e o seu
mozo foron dos pacientes que acudiron en busca de axuda. “Fumos
a un centro de urxencia en Pontevedra para que nos desen a pílula
do día despois, pero dixéronnos
que alí xa non a suministraban e
que tiñamos que ir a un centro de
planificación familiar”. Despois
desta resposta, a parella dirixiuse
ao Centro de Orientación Familiar,
COF, tamén de Pontevedra.
“Asustámonos porque era fin de
semana e estaba pecho”, di Lucía.
“Dixéronnos que non pasaba nada
por esperar até o luns porque aínda estabamos no prazo de 72 horas. Porén, sempre pasas medo”,
comenta o seu mozo. O caso desta
parella non é o único. Varias testemuñas confirman que ultimamente é moi difícil conseguir a pílula
nos servizos sanitarios, xa sexan
de urxencia ou outros coma os médicos de cabeceira. “Pode haber
algunha excepción onde o doutor
ceda para receitala, pero cada vez
dáse en menos ocasións e remiten
todos os casos até centros coma
este”, declara un membro do COF
de Pontevedra.
O persoal dos centros de urxencia xustifican as trabas. “Todos
os días e sobre todo na fin de semana vén moita xente a polo Postinor, a pastilla do día despois. De

feito xa hai pacientes que recurren
a ela como método anticonceptivo
habitual; por iso decidimos remitilos aos centros de orientación para
que sigan o historial e aporten
charlas explicativas”.
Chus Iglesias, xinecóloga no
COF de Vigo, corrobora esta medida dos centros de saúde. “Cada
día recibo xente que acude aquí en
busca da pastilla pasadas as 72 horas tras a negativa dos complexos
sanitarios para suministrala”. Segundo esta doutora é unha actitude
que ás veces non é moi axeitada.
“Hai que evitar un abuso destes
métodos abortivos, mais tamén é
preciso evitar que os pacientes
cheguen transcurrido o prazo de
acción do Postinor”. O primordial
para esta xinecóloga é manter un
historial do paciente para comprobar que non é unha medida habitual e para saber os posíbeis efectos prexudiciais. “Mesmo os centros de urxencia poderían exercer
este control. Cunhas pequenas
preguntas xa se comproba se é factíbel o suministro do fármaco”.
O perfil do paciente que acude á consulta de Chus na procura
da pastilla do día despois é do
máis variado. “Sobre todo ven
xente nova, adolescentes primeirizos en relacións sexuais,
mais tamén atendo a matrimonios
ou parellas adultas”. Durante varios anos esta doutora comprobou
que a falla de infomación é en
moitos casos a orixe deste tipo de
problemas. “Ás veces nin sequera
saben colocar o preservativo, o
que provoca a rotura. Outras nin
sequera o poñen”. Chus tamén
comenta casos de mulleres que
tomando a píldora, acuden igualmente a pola pastilla do día despois. “Pensan que nos días de
descanso do anticonceptivo oral
poden quedar embarazadas”. Non
embargante, estas confusións son
resoltas con naturalidade e información pola propia doutora ou
mediante as charlas que ofrecen

Postinor, a pílula do día despois que sustituiu a Neoginona.

estes centros de planificación.
Dous comprimidos, 19 euros
Unha vez rematan as idas e voltas
na procura da pílula, aínda queda

PACO VILABARROS

o paseo á farmacia. Cando semella que todo está resolto, pode
aparecer un novo problema: o
custe da pastilla. 19 euros por
dous comprimidos que se toman
nun día cun intervalo de doce ho-

ras. “Antes suministrábase Neoginona, un anticonceptivo oral en
doses moi altas, 8 pastillas en
dous días. Agora Postinor é un
tratamento menos agresivo, pero
moito máis caro”, declara unha
farmacéutica. O problema é que
normalmente os que precisan este
medicamento son mozos sen recursos. O centro xove Alecrín é
sen dúbida a excepción en toda
Galiza. Neste centro, afincado en
Vigo, facilítaselle a todos os menores de 25 anos a polémica pastilla. Esta iniciativa comezou en
setembro do ano pasado a través
dun convenio con Santiago Domínguez, daquela concelleiro de
Sanidade do BNG. “Os rapaces, e
non tan rapaces, atopan aquí o lugar para recibir a pílula abortiva
de xeito gratuito e calquer tipo de
información sobre sexualidade,
drogas ou outro tipo de problemas”, declara unha das responsábeis do centro. Até hai pouco tamén ofrecía este tipo de servicios
o Centro Xove de Santiago.♦

Pilar García Negro
‘A lei actual do galego é cativa e cautiva’

GONZALO
A. PANARO / Arquivo

B.C.
O BNG acaba de presentar a
Proposición de lei de normalización de usos sociais e públicos da língua galega, que reforma e actualiza a Lei de Normalizacion Lingüística do 83.
Por que decidiron presentar a prosposta?
Pasaron vinte anos dende a
promulgación da única lei marco existente de normalización
lingüística. Esta lei tiña eivas
conxénitas que acumulou por
falla de operatividade. Por isto
se fai evidente a necesidade de
remedios políticos de planificación no uso do idioma, claros e
precisos, porque o galego vai
ostensibelmente a menos na
práctica oral de transmisión xeracional e na práctica escrita,
que está estancada, sen procurar novos ámbitos e leitores.
A Carta Europea para as
Línguas Rexionais ou Minori-

tárias e a Declaración Universal de Direitos Lingüísticos
aprobadas e ratificadas, son
cartas que hai que pór en práctica porque senón se converten
en reliquias de papel. Queremos textos legais operativos.
Que a normalización sexa un
proceso avaliábel e modificábel
e non, como eu lle chamo, un
proceso de normalización funxíbel ou mercantil, que non lle
dá vida nin saúde á língua galega para sobrevivir.
Que necesidades básicas
ten a lingua galega?
O que necesita é manter os
falantes, quebrando a sustitución diglósica e reintegrando
no galego aos castelán-falantes.
Este sería un evidente progreso, porque se hai algo democrático é o uso do idioma común
como elemento de cohesión.
Necesita dun uso social e público visíbel e audíbel. A partir de

aquí, non son só os poderes públicos os que teñen que levar
todo o peso, os falantes deben
encamiñarse con este problema
Cales son as principais
propostas?
Introducimos novidades como pór usos no título, porque é
iso precisamente o que esquiva
a oficialidade autónoma. Queren colocar os problemas de uso
na trasmisión de pais a fillos, e
iso é unha consecuencia non
unha causa. Buscan pretextos.
A lexislación vixente é cativa
por pequena, pero tamén por
cautiva. As novidades son xa de
carácter conceptual, definindo a
que ámbito e sistema cómpre
inscribir a lingua galega, o que se
entende por comunidade lingüística galega ou por normalización
e os obxectivos. Os títulos fan referéncia a varias estancias da língua dunha maneira direita, clara
e prescriptiva que non tiña a anterior. Fan referencia ao uso en
todos os ámbitos da vida pública:
a Xunta, a relación da administración cos administrados, a topografía, o ensino, a sanidade, os
meios de comunicación, o audiovisual...; que farían da cultura galega unha cultura adulta.
Que dificultades cre que
atoparán?
Previo ao debate no parlamento, daremos a coñecer o texto
por toda a nación. O proxecto
transita dentro da lexislación actual, non formula nada alleo á legalidade, polo que esperamos que
os grupos parlamentários, se realmente teñen interese en defender
a língua, manteñan unha postura
positiva. Son as outras posturas as
que ilegalizan o galego pór manter unha política de exclusión. ♦
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Dous aspectos dos actos organizados polo IGADI en homenaxe a Plácido Castro. Abaixo, Miguel Barros, Teniente de Alcalde vigués, o intelectual galeguista Francisco F. del Riego e Santiago Domínguez Olveira, concelleiro de Cultura, ante a placa do diplomático.
Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

Conmemoración do 70 aniversario do recoñecemento da Sociedade de Nacións

Galiza, nación europea
A.N.T.
“Galiza é unha nación con dereito a decidir o seu futuro”. Esta era
unha frase da declaración presentada o 18 de setembro de 1933
por Plácido Castro ante o Congreso de Nacionalidades Europeas.
Aprobábase por unanimidade: a Sociedade de Nacións recoñecía
a Galiza como nación. Agora celébrase aquel aniversario en Vigo.
Día 18 de setembro. Hai setenta
anos que Galiza foi recoñecida
como nación no IX Congreso de
Nacionalidades Europeas celebrado en Berna. Daquelas “só tivo tivo repercusión nos ámbitos
nacionalistas”, afirma Fernández del Riego. Non semella que
mudara moito a situación. Nesta
conmemoración, con homenaxe
a Plácido Castro, representante
do Partido Galeguista (PG) naquel congreso impulsado polo
Sociedade de Nacións, tampouco tivo grande eco mediático.
“Daquela eramos unha minoría con xente cualificada de
grande personalidade intelectual”, segue a explicar Fernández del Riego. “Desde entón, e
logo da anguriante noite de pedra, o nacionalismo púxose a
alancazar con pasos firmes.”
Era precisamente o concelleiro de Cultura de Vigo, Santiago Domínguez, o que descubría a placa no número 11 da
Rúa da Reconquista, casa na
que viviu Plácido Castro. Con
el estaba Fernández Del Riego,
testemuña da historia, cultivador da memoría, pero tamén un
bo fato de cargos institucionais
nacionalistas (Xosé Manuel
Beiras, Anxo Quintana, o eurodeputado Camilo Nogueira, o
parlamentario galego Xesús
Veiga...) e algúns socialistas como os concelleiros Miguel Barros e María Xosé Porteiro.
Recordaba Del Riego a figura
de Plácido Castro, como senlleira
na configuración do PG e, tamén
as penalidades que tivo que sufrir
logo. Recordaba que o edificio
era obra do irmán Gómez Román, que enfronte estaba o Centro Cultural Caixanova, construído por outro irmán, Antonio Palacios, e que por aquela rúa anda-

ba naqueles días outro compañeiro de partido, Enrique Peinador.
Escoitándoo estaban máis de
300 persoas convocadas polo
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional
(IGADI), impulsor da celebración. Outro cento de persoas uniríaselles logo no Centro Social
Caixanova. Ateigaron o novo auditorio. Ademais da nutrida representación do BNG, estaban
presentes persoeiros do sindicalismo, como o secretario xeral de
CC OO na Galiza, Xosé María
Castro, ou o dirixente da CIG,
Fernando Acuña, e personalidades como o académico da lingua
Xosé Luís Franco Grande ou o
economista Xosé Fernando Pérez Oia. Tamén estiveron representantes do ámbito da cultura. O
coro da Asociación Máximo
Gorki poñía a súa música ataviado con traxes de inspiración rusa.
Un acto emotivo
No estrado abría o acto o concelleiro Santiago Domínguez, recoñecendo non só a súa ledícia
senón a importancia do evento.
Ollando cara adiante tentaba
aguilloar para andar o camiño
que aínda queda por percorrer
para que xa non faga falta reivindicar o nacionalismo.
O director do IGADI, Xulio
Rios, enmarcaría politicamente
aquel recoñecemento da Sociedade de Nacións explicando o papel
relevante de Plácido Castro.
Xosé Martínez, da Fundación dos Premios da Crítica,
deixaría constancia como aínda
queda moito camiño por andar.
Pepiño criticou o desleigamento
de moitas autoridades e institucións galegas para coa língua.
Os discursos en español durante

a inaguración da Feira da Pesca
e a perda de utilizar estes eventos para trasmitirlle ao mundo a
imaxe dunha Galiza real, estaban de plena actualidade.
O socialista Xosé Luís Rodríguez Pardo, faría unha lectura da actual constitución europea en clave da Constitución española que, se ben non conectaba co sentir da maioría dos pre-

sentes, tiña o significado da
aposta galeguista de quen foi secretario xeral do PSdG-PSOE.
O profesor Ramón Villares
daríalles aos presentes unha breve clase de historia daquel proceso que levou ao recoñecemento
de Galiza como nación. Vascos e
cataláns xa o alcanzaran con anterioridade. Otero Pedrayo coincide no Aberri Eguna de 1933 co

O nacionalismo
olla para fóra
AFONSO EIRÉ
Os dous de Vigo foron actos dunha efeméredes que pasou case
totalmente esquecida neste 70º cabodano. Até o de agora, agás
nestas páxinas d’A Nosa Terra tampouco existira clara referencia nin foi considerada de portas a fóra do nacionalismo como
un feito significativo. Un nacionalismo que sempre creu máis
nas súas forzas internas que nos recoñecementos ou relacións
exteriores; que sempre se mostrou renuente a levantar símbolos
que non coubesen no aquí e agora político. Un nacionalismo
que, tirado pola forza xuvenil, ollou moito máis para o que quedaba por facer que para o que xa se viña conseguindo. Un nacionalismo que por vez primeira semella que está a entrar na
madurez cunha xeración que xa é capaz de falar de renovación.
Algo tan importante que os ancestros nunca puideron realizar.♦

secretario xeral do Congreso de
Nacionalidades Europeas, o estonio Edwald Ammende, convidándoo a visitar Galiza. A consecuencia desta visita e do apoio
catalán e vasco, o PG puido intervir no Congreso de Berna.
Esta circunstancia facía recordar o feble que aínda está o
nacionalismo galego 70 anos
despois en recoñecementos internacionais, sobre todo se o
comparamos coas outras nacións integrantes do Galeusca.
A día de hoxe, as relacións internacionais parecen unicamente desenvolvidas nun plano maduro polo IGADI.
Disto sabe moito Ramón
Lugrís. O que pasou por ser durante moito tempo a gran figura
do Piñeirismo, situou a Galiza e
o nacionalismo galego no mundo de hoxe reclamando unha
postura antiimperialista clara
que arrancou os aplausos máis
fortes do auditorio.
Pecharon o acto Isaac Díaz
Pardo e Fernández Del Riego,
que lembraron aquel tempo e a
Plácido Castro, o homenaxeado,
entre recordos, erudición e continuas referencias á memoria.♦
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O Arcebispado de Santiago ordena a retirada de simboloxía fascista dun templo

A Igrexa abre unha vía para retirar as cruces dos caídos
A.N.T.
Tras 28 anos desde a morte do ditador Francisco Franco, por primeira vez ábrese unha vía xeral para que se retire a simboloxía fascista
dos templos cristiáns. O arcebispado de Santiago mandou quitar a
cruz dos caídos dunha Igrexa en Vilagarcía. A partir de agora, os republicanos soterrados non terán que soportar máis humillacións.

A cruz dos caídos da igrexa de
Santa Baia en Vilagarcía será retirada e trasladada ao cemiterio
municipal, despois da decisión
tomada polo Arcebispado de
Compostela. As laudas ao bando
vencedor correrán igual sorte e a
parede do templo quedará no estado anterior á colocación da
simboloxía, de modo que tamén
deberán desaparecer as inscricións labradas na pedra.
A decisión foi posíbel pola intermediación do concello ante o
arcebispado –logo de que este rexeitara unha petición no mesmo
sentido formulada polas Xuventudes Socialistas. Inicialmente o

acordo baseábase nun anteproxecto municipal que contemplaba
a retirada da simboloxía fascista e
a substitución das laudas por unhas de carácter xeral. Non embargantes, finalmente o arcebispado
optou por deixar a parede como
estaba antes de 1936.
Paradoxalmente, a decisión
podería topar cun atranco, xa que
a retirada ten que contar coa
aprobación da Dirección Xeral
do Patrimonio e a súa delegada
en Pontevedra, Rosana López
Salgueiro, que podería considerar que esta simboloxía está consolidada e ten carácter histórico.
De prosperar a decisión do

arcebispado compostelán, a política podería estenderse ao resto
do país. Se todo continúa no nese sentido, non só desaparecerá a
exaltación do bando que iniciou
a contenda do 36, senón que os
republicanos non terán que soportar a ofensa de seren soterrados baixo simboloxía fascista.
Recentemente, o soterramento
do xornalista e comandante republicano Raimundo García Domínguez, Borobó, celebrouse na
igrexa parroquial de Cesures e os
seus parentes tiveron que despedilo sob a presenza unha inscrición en memoria de José Antonio Primo de Rivera.♦

Homenaxe aos presos da Prisión Central

As bandeiras republicanas entran
no acto de Celanova in extremis

A fachada da igrexa de Santa Baia en Vilagarcía quedará como estaba antes de 1936.

O acto de homenaxe aos presos
da Prisión Central de Celanova
viviu momentos de tensión
cando o alcalde do PP da localidade tentou impedir o acceso
de varias bandeiras republicanas para “evitar a política”. Finalmente acabou cedendo.
Cun programa que comezaba ás doce da mañá, a homenaxe desenvolveuse durante
todo o sábado vinte, coincidindo co sesenta aniversario do
peche da Prisión Central, localizada entre 1939 e 1943 no
mosteiro de San Rosendo. O
acto non se podía demorar
máis porque os últimos superviventes –asistiron tres– xa
son octoxenarios.
A idea da homenaxe partira
do BNG pero se sumaron as
outras dúas forzas da corpora-

ción, aínda que o PP tratou de
quitarlle todo contido político,
ao descubrir unha placa conmemorativa co texto: “En lembranza de todos aqueles que,
tanto dentro como fóra das paredes deste edificio, sufriron a
traxedia da confrontación entre irmáns. Coa esperanza de
que aqueles días queden marcados na historia deste pobo
como exemplo do que nunca
debe volver suceder”.
Tivo que ser o presidente
do Orfeón de Portugalete e alcalde desa localidade vasca
polo PNV quen lembrase no
acto que os presos estiveron na
Prisión Central “por defender
ideas políticas e a legalidade
republicana” e o escritor Xesús Alonso Montero que mencionase que non hai que esque-

cer que “houbo vítimas e verdugos”. O concelleiro do BNG
Afonso Grande engadiu, ademais, que hoxe “todos están de
acordo coa reconciliación pero
a pantasma do enfrontamento
é algo que axitan os herdeiros
políticos dos verdugos”.
A presenza do Orfeón de
Portugalete foi debida a que
nesta cidade construíuse e botouse un buque gaseiro co nome de Celanova, xa que o pai
do armador estivo preso na
Prisión Central. O pleno municipal tamén acordou o irmanamento da vila con outra asturiana ou vasca, xa que o 70%
dos presos eran asturianos e
entre o 30% restante había
moitos vascos. Arredor de
1.400 persoas estiveron encadeadas nesta cárcere.♦

Xoán Carlos Ulla
‘A Asociación de Consumidores non pudo sobrevivir pola actitude da Xunta’
B.C.
A Asociación de Consumidores Galegos (ACG) vén de autodisolverse despois de manter unha relación tensa co Instituto Galego de Consumo (IGC), dependente da Consellaría de Innovación, Industria e Comercio durante case dous anos, por mor dunhas supostas declaracións de Xoán Carlos Ulla, o seu presidente.
Cando comezaron os problemas?
Eu era presidente da ACG e fun
nomeado presidente do Consello
Galego de Consumidores e Usuarios no ano 2001, coincidindo coa
crise das vacas tolas. Mantiven unha reunión co director xeral de saúde pública, na que chegamos a un
acordo para tomar medidas en ralación á crise bovina. Pouco despois,
mediante un certificado do secretario do Consello, sen o meu permiso, a xerente do Instituto negou que
se tomase tal acordo. Durante un
ano estivemos pelexando por ver
quen autorizara o certificado.
Entón decidiu dimitir...
Presentei a miña dimisión e
convoquei o pleno do Consello
para a elección dunha nova directiva. Pero o secretario recorreu a miña decisión ante a Con-

sellaría e enviárome un requerimento para evitar que marchase
pola miña vontade. Supoño que
lles gusta máis botar a xente.
Pero vostede levaba xa un
ano e medio cando o regulamento di que non pode estar no
cargo máis dun ano...
É certo, pero o pleno ten os
seus propios mecanismos para regular isto: os demais membros poden solicitar a elección dun novo
pleno. E non houbera ningún problema cando a primeira presidenta
botou tres anos no cargo. Isto todo
vén polas constantes peticións que
fixemos a Administración para
que clarexara que organizacións
de consumidores e organismos
municipais de consumo reciben
subvencións, e por que unhas máis
ca outras. Tamén loitamos porque

aparecese publicado no
DOG o nome do secretario
do CGCU, nomeado pola
consellaría e non elixido en
pleno. Casualmente resulta
ser a mesma persoa que o
xefe de protección do consumidor do ICG. Logo, temos un topo, e toda a independencia que se lle supón
ao consello queda anulada.
Que fixo logo?
Seguín á fronte de
ACG; pero, o diálogo que
tiñamos co Instituto rompeu, e todos os nosos contactos viñan a través de requerimentos, co que iso implica de prazos de respostas
e sancións.
En decembro chegounos
un requerimento por unhas supostas declaracións miñas sobre as reclamacións feitas ao sector enerxético galego. Non contestamos, por
entender que a inspección se metía
en funcións que non lle correspondía e na liberdade de expresión. O
IGC abriu un expediente sanciona-

tir, senón xestionar as queixas dos usuarios e defender
os seus intereses.
É posible unha organización que sobreviva sen
subvencións?
Eu son partidario de
que unha organización de
consumidores non debe
percibir subvencións da
Administración, senón unha financiación para contratos puntuais cando realiza algún servizo público.
Do mesmo xeito que faciamos na ACG, os cargos directivos non poden ser
compatíbeis con cargos políticos, empresariais, sindicais...; tampouco se pode
A. PANARO
cobrar, a dirección dunha
dor e multáronnos con 1.000 euros organización de consumidores
cando o habitual son sancións de non está para o autoemprego.
100. A subvención do ano 2002 Tense que manter das cotas dos
foinos denegada e no 2003 nin a seus socios e da financiación pasolicitamos. AACG sobreviviu co- ra ter a suficiente independencia
as cotas dos oito mil socios. Ao fi- dos poderes que garanta o seu canal decidimos pechar, porque a no- rácter reivindicativo e de defensa
sa función non é loitar para subsis- do intereses dos consumidores. ♦
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Estabilidade ou
crecemento
MANUEL CAO
Na análise do estado da economía europea e das medidas para
reactivala latexa unha liorta teórica arredor da pertinencia de
manter ou non o Pacto de Estabilidade no punto referido aos
déficits públicos dos respectivos países. Na reunión desta fin de
semana en Berlin, Schröder, Chirac e Blair abordaron temas diversos, sendo a situación económica e institucional da UE un
dos máis relevantes. A conxuntura das economías de Francia e
Alemaña, inmersas nunha crise fiscal que vulnera os controis
deseñados e aplicados para impulsar e facer efectiva unha
unión económica e monetaria sostible, facilitou o acordo entre
ámbolos á hora de flexibilizar os estritos límites orzamentarios.
O contexto político-económico global caracterizado polo escaso crecemento das economías industrializadas, os déficits crecentes nos EE UU, os graves problemas na OMC para a liberalización comercial evidenciados no Cumio de Cancún, a resistencia de China a revaluar o iuan e a mellora da economía xaponesa aconsella unha redefinición parcial dos obxectivos e unha reformulación da estrutura da política económica postulada polas
institucións comunitarias, unha vez demostrada a incapacidade
da economía europea para encarar os desafíos e desencadear estratexias exitosas de reactivación mediante os mecanismos tradicionais que asentaban o crecemento no control da inflación, nos
baixos tipos de interese e no equilibrio orzamentario. Sen desbotar os beneficios evidentes dunha condución virtuosa das variables macroeconómicas básicas é conveniente enfrontar con decisión as contradicións e conflitos que están detrás do estancamento dos principais motores económicos do vello continente.
En efecto, a sociedade europea ten que aclararse á hora de
definir as súas preferencias en materia de política económica. Se
se quere manter un modelo redefinido do Estado de benestar e
crear condicións favorables para o crecemento e o emprego en
Europa tendo en conta a situación de liberalización global e a
agresividade do capitalismo anglosaxón hai que flexibilizar os
límites impostos no Pacto de Estabilidade para que os poderes
públicos poidan dotarse de recursos para encarar proxectos de
investimento e iniciativas que dinamicen a economía. Está demostrado que os baixos tipos de interese son insuficientes para
que a iniciativa privada aposte por Europa debido, seguramente, ás oportunidades de negocio enormes e con escaso risco que
ofrecen as economías emerxentes. Ao mesmo tempo, Europa
deberá avanzar na súa integración para facer crible o seu poder
e actuar con eficacia á hora de propoñer unha reorganización
das institucións que han de gobernar a economía global. Non se
pode delegar noutros nin eludir as propias responsabilidades no
referente á forma de organizar o comercio mundial, na instauración de mecanismos de estabilización global, nos métodos e
fondos necesarios para facer fronte á pobreza, etc, pois estes
problemas afectan a Europa e endoxenizan comportamentos
perversos que minan as bases do modelo social europeo.

Chirac, Schröder e Blair en Berlín o pasado sábado 21.

‘Os baixos tipos de xuro non abondan
para que a iniciativa privada aposte por
Europa debido aos negocios con escaso
risco que ofrecen as economías
emerxentes”
O acordo do eixo franco-alemán cara a unha modulación dos
déficits públicos en función da situación real da economía e a implementación de proxectos de investimento público en materia de
infraestruturas e impulso tecnolóxico van nesa liña e compleméntanse coa aprobación da Constitución Europea, a aceleración da integración entre aqueles países que o desexen seguindo o modelo
da construción segundo varias velocidades e a dotación de sistemas máis áxiles e rápidos para a toma de decisións e a súa aplicación efectiva evitando o standstill e a inoperancia estratéxica. A hipotética alternativa dunha Europa construída en base aos principios enarbolados polos seguidores de G. Bush sería unha contradictio in terminis pois non sería nin construción nin europea.♦

O fracaso de Cancún
LIDIA SENRA
Durante todo o proceso preparatorio á Quinta Conferencia Interministerial da Organización Mundial
do Comercio (OMC) en Cancún, dende o goberno,
dende a Unión Europea, e dende algunhas ONG,
díxosenos, e se nos segue a dicir, que a solución
aos graves problemas dos países pobres tería sido
poder acceder ao mercado dos países ricos. Tamén
hai quen sostén que o fracaso de Cancún foi debido ás fortes resistencias da UE e dos EE UU para
abandonar as subvencións á agricultura.
O primeiro que se esquece, por parte de quen fai
estas valoracións, é que os labregos e labregas dos
países ricos estamos a sufrir tamén as consecuencias das políticas agrarias baseadas na exportación.
En países ricos como Francia ou Alemaña desaparecen continuamente explotacións labregas. Na UE,
son 200.000 persoas as que cada ano son obrigadas
a abandonar o seu medio de vida na agricultura.
Nos Estados Unidos, as explotacións campesiñas
corren a mesma sorte (están desaparecendo explotacións leiteiras con cabanas gandeiras de 900 reses) e unha boa parte dos labregos e labregas do país que goberna Bush precisan axuda alimentaria.
A segunda cuestión que cómpre saber é que as
axudas públicas, a pesar de venderse como un remedio para paliar a baixada dos prezos, non son
para soster aos labregos e labregas. Na Unión Europea, o 5% das explotacións acaparan o 50% do
montante das axudas e, coa última reforma e o desacoplamento (desligación das axudas con respecto da produción) aínda se van concentrar máis. O
groso das axudas na UE van parar á Raíña de Inglaterra ou á Duquesa de Alba, por exemplo.
Nos Estados Unidos, a Lei agrícola do 2002 incrementa as axudas á agricultura nun 80% (prevé
destinar 248.600 millóns de dólares a esta fin na
vindeira década). Non embargante, a inmensa
maioría destes cartos van parar aos terratenentes ricos, entre eles catorce dos deputados que redactaron a lei; corporacións como Wesbaco, que é un
conglomerado de derivados do papel; Chevron; ao
magnate e director executivo da Time Warner Entertainment, Ted Turner; ou a David Rockefeller.
Peter Rosset e Anuradha Mittal, co directores do
Food First Institute for Food and Development Policy, dos Estados Unidos, no seu artigo “Perdendo a
nosa terra: A Lei Agrícola do 2002”, definen a lei
como unha asistencia social para as transnacionais.
Nós coincidimos plenamente con esa definición, xa
hai tempo que dende o SLG vimos denunciando que
desde o poder se están a poñer todos os mecanismos
para, en nome da agricultura, traspasarlle o diñeiro
público ás grandes corporacións agroalimentarias en
forma de materia prima barata coa que poder facer
dumping no mercado mundial (exportar productos
por debaixo do seu custo de produción).
En canto á cuestión do acceso ao mercado para os
países pobres, temos moi claro que non vai servir para diminuír a súa pobreza, nin para resolver o problema da fame, porque tanto o Brasil, como a India ou a
China, o que están defendendo na OMC ao esixir o acceso aos mercados son os intereses das súas empresas
agroexportadoras que, ao igual que ocorre nos países

ricos, nada teñen que ver cos intereses dos labregos e
labregas nin cos do conxunto das súas poboacións.
Vandana Shiva, investigadora india, no seu artigo “Exportación a toda costa, a receita do libre
comercio de Oxfam para o Terceiro Mundo” di que
o acceso ao mercado que se propón para sacar os
desherdados da pobreza non se diferencia en nada
da esixencia do Banco Mundial a todos os países
do Terceiro Mundo para que encamiñen a súa agricultura cara á exportación.
Vandana Shiva afirma que esta receita deixa de
lado os pobres por tres motivos: primeiro, porque
os escasos recursos de terra e auga son utilizados
para producir para a exportación e non para a satisfacción das necesidades de alimentos da poboación, o que crea fame e condicións para a inanición
das comunidades máis vulnerábeis e marxinais.
Segundo, o ingreso adicional de 100.000 millóns de dólares, que según Oxfam suporía o “acceso ao mercado” para os países do Terceiro Mundo, oculta o custo para os ecosistemas locais e a
subsistencia cando os labregos e pescadores son
desprazados polas corporacións da exportación e
do agrocomercio, que empregan sistemas non sostíbeis para aumentar ao máximo os seus beneficios.
Calcula Vandana Shiva que a cifra máxica de
100.000 millóns de dólares de aumento de ingresos
por exportación esconde 1 billón de dólares en destrución social e ecolóxica nas economías locais.
Terceiro, porque a liberalización da exportación é
negativa para as propias exportacións. Aquí a autora
pon como exemplo a pementa: “a India, coñecida como a raíña da pementa, xa non pode exportar este producto polo dumping e a competencia a baixos prezos.
Ademais, a mingua competitiva das moedas nacionais
obriga os países a exportar cantidades cada vez máis
grandes a cambio de ingresos cada vez menores.”
Diante de todo isto, resulta evidente que o que
realmente se agachaba baixo das negociacións era
a tentativa de abrir os mercados a escala global para beneficio das multinacionais. Esta apertura estaría baseada nunha baixa dos prezos agrícolas nacionais ata o nivel dos prezos do mercado mundial;
e nun cambio de forma das axudas agrícolas nos
países máis ricos, seica para non distorsionar os intercambios comerciais.
O fracaso de Cancún foi unha victoria das moitas organizacións que vimos denunciando (o SLG fíxoo como tal, e como membro da Coordinadora Labrega Europea e da Vía Campesina) as bases sobre
as que os países ricos queren asentar as normas para
o comercio internacional. Por iso pensamos que este fracaso constitúe unha oportunidade para que os
gobernos reflexionen sobre novas regras de comercio internacional en beneficio das súas poboacións.
Nesta perspectiva cómpre partir da consideración
de que a alimentación é un dereito humano básico e
que, polo tanto, as políticas agrarias non poden quedar en mans das multinacionais agro-quimico-farmacéuticas. Por iso, calquera negociación debe partir do
respecto pola Soberanía Alimentaria dos pobos.♦
LIDIA SENRA é secretaria xeral do SLG.
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“El abismo atrae. Nuestros hombres van al centro, toman
parte en la política unitarista, y enredados con sus negocios personales o egoístas se olvidan del pobre país que
agoniza y muere”.
Alfredo Brañas (1889)
“[Los gallegos] viven como las ranas, casi encharcados,
respirando humedad. Y cuando quieren secarse los huesos –condición para que el gallego haga carrera en el
mundo– o suben a secárselos a la meseta castellana, o cruzan el mar en busca de fortuna a América. En un caso
suele llegar a ministro y cacique máximo, en el otro a
millonario”.
Miguel de Unamuno (1922)

Os negros debaten en Madrid
os problemas da inmigración
A.N.T.
A organización humanitaria
Ayuda Sanitaria organiza o 1º
Congreso da Inmigración
africana e as comunidades negras entre os días 1 e 4 de outubro en Madrid. Esta asemblea contará cun ciclo de conferencias, intercambios e debates ademais de servir de punto
de encontro para diversas manifestacións culturais, como un
festival de música de África.
Os temas que se van tratar neste
congreso serán, principalmente,
a integración política, económica e sanitaria dos inmigrantes no
Estado español. Tamén se discutirán asuntos tales como a situación da muller, o papel da mocidade e o tratamento cara a esta
comunidade desde os medios de
comunicación establecidos en
Europa e a posibilidade de crear
órganos propios.
Alén da participación de Ayuda Sanitaria, neste congreso participarán axentes sociais chegados
de África e de América, que anali-

Centro de acollida en Ghana.

zarán as dificultades das comunidades negras para se integraren en
Europa e o mellor xeito de axudar
na convivencia desde os países de
orixe e nos países de residencia.
No festival de música africa-

L. TAYLOR

na que acompaña ao congreso,
actuarán Barón Ya Búk-Lu, Afrika Lisanga, Masto Ribocho e o
eburniense DJ Luis. A cita é na
Sala Caracol, o 1 de outubro, a
partir das 8 da tarde.♦

Barcelona

O cambio asegurado
A. MARQUÈS

Políticos galegos en Madrid
¿Que fixeron?
¿Foron útiles para Galiza?

O pacto galego
na construcción
de España
MANUEL VEIGA
O lugar no que atopará resposta
a estas preguntas.

A NOSA TERRA

Os comiciosautónomos do 16 de novembro comezaron a súa carreira atrás. Partidos e cidadáns cavilan en como se tecerán as aritméticas parlamentarias para un novo goberno de cambio asegurado.
Falta case mes e medio para as
eleccións autonómicos de Catalunya e isto xa non hai quen o pare. Os políticos, a prensa e con
eles a cidadanía están inmersos xa
na voráxine dialéctica e visual
propia dunha cita electoral histórica como a que ocupa os cataláns.
Sen tempo á preparación nin
á reflexión, os políticos cataláns
lanzan xa propostas, desafíos e
desacreditacións ao electorado e
á clase política. Na prensa analízase xa incluso a imaxe, peiteado
e forma de vestir dos candidatos
a relevar a Jordi Pujol. E este, como quen di, nin se despediu. No
tradicional discurso televisado na
Diada do 11 de setembro, Pujol
titeaba os cataláns e lles explicaba, como xefe dunha tribo, como
facer que Catalunya continúe coa
súa esencia, cohesionada e en
progreso cando el falte. Aleccionou co discurso tópico nestas datas simbólicas: o do catalán de
pro, de sempre, que debe espreitar os movementos do inimigo
que axexa, é dicir, da política feita en Madrid. Á marxe das súas
palabras, Pujol transmitiu unha
imaxe de falsa calma, de tranquilidade forzada ante o que en Catalunya se vive, se non con nervios, si con expectativas.
Todos os partidos, sexan da
cor que sexan, se enfrontan a un
cambio xa asegurado, non como
nas anteriores. No 99 había, realmente, tan só unha opción de

cambio, a encabezada por Pasqual Maragall. Se non había
cambio, todo continuaba igual.
Pujol conseguiu o seu obxectivo
de que ninguén o expulsase da
primeira fila política e vaise,
agora si, porque se esgotou a súa
vida política, ao natural. Se ben
agora as opcións son as mesmas,
polo menos hai caras novas.
Ademais, a marcha de Pujol anula fidelidades que até agora se
outorgaban case a cegas.
Artur Mas é unha destas caras novas. É unha das que máis
se promocionaron debido ao partido que representa. De Mas tense falado moitísimo e non representa, sen dúbida ningunha, o
único cambio relevante. Neste
sentido cabe destacar a irrupción
na escena catalá de Josep Piqué,
home que vestiu moitas camisas
até encontrar unha que lle vai
xusto á súa medida. Incluso ninguén nega que, en Catalunya, ten
mellor percha ca outros para a
levar. Substituíndo a Alberto
Fernández como secretario xeral
do PP catalán, Piqué dá unha
imaxe da formación menos simplona á vez que moito máis segura ca o seu antecesor no cargo.
Chegou cun proxecto concreto
para o papel que debe xogar o PP
nunha praza tan complexa para
este partido. Preséntase como a
dereita catalanista moderada,
nun intento de desprazar a CiU
cara a un conservadorismo rese-

so e radical, para quen o entenda.
Pola esquerda de CiU, e sempre
en termos nacionalistas, aparece
Esquerra Republicana. Abandeira o nacionalismo arraigado aínda que flirtea perigosamente co
PSC, que de nacionalista ten
pouco. Tamén goza de pouca
marxe de manobra xa que, desde
a madrileña rúa de Ferraz, as directrices son ben claras.
As eleccións catalás deste
outono acabado de estrear presentan outra novidade. Iniciativa
per Catalunya (IC) cambia tamén o seu rostro. Rafael Ribó,
deputado desde o 1980, aínda
que ao principio nas filas do
PSUC e desde o 1988 nas de Iniciativa, deixa agora este partido
após 23 anos de batalla no que
poderiamos chamar primeira fila
da política catalá. Se ben Ribó
lle daba a IC as formulacións
dunha esquerda nacional e moderna, o seu sucesor, Joan Saura,
traballou nos últimos anos para
converter a formación no bastión en Catalunya da denominada ‘política verde’.
Comezou a conta atrás para
que os novos –Artur Mas, Josep
Piqué e Joan Saura– e os que repiten –Pasqual Maragall e Josep
Lluis Carod Rovira– acheguen o
mellor da súa ideoloxía para
convencer un electorado que tras
23 anos vive unhas eleccións co
sostido interrogante de que pasará e quen gañará.♦
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A policía non investigou a King a pesar de coñecer os seus antecedentes en Londres

O fiscal xefe de Málaga
asume a medias o erro no ‘caso Wanninkhof’
CÉSAR LORENZO GIL
O fiscal xefe de Málaga, Manuel Villén, asumiu a responsabilidade pola imputación de
Dolores Vázquez. Malia iso, o
representante do ministerio
público defende a rigorosidade do traballo no caso da
morte de Rocío Wanninkhof.
O fiscal Manuel Villén botou ás
costas as culpas polo máis que
posíbel erro na imputación de
Dolores Vázquez na morte de
Rocío Wanninkhof. “En todo
momento estiven ao corrente de
todo e aprobei cada actuación”,
dixo. Mais, contodo, Villén defende a súa conduta no proceso
sumarial contra Vázquez e alude aos datos que se coñecían hai
catro anos para seguir a acusación. “Hoxe temos unha explicación para o asunto que entón
descoñeciamos. Daquela, o
vieiro que seguimos foi o mellor. Que houbese un erro non
significa que non se actuase co
esixido rigor”, subliñou.
O fiscal tamén anunciou que
moi pronto haberá novas sobre a
postura do departamento que dirixe ao redor da posibilidade de
decretar o sobreseimento definitivo ou parcial da acusación
contra Vázquez. “Hai que desbotar todos os indicios que manexamos e se comprobamos que
as novas probas a desvinculan
do asasinato de Rocío, así llo
comunicaremos ao xuíz encargado do caso”. Esta postura é
compartida polo avogado da
acusación particular, Marcos
García Montes, que, no nome da
nai de Wanninkhof, tamén pediu
que se inicien os trámites para
retirar todos os cargos contra a
ex amiga da familia.
Para o avogado de Dolores
Vázquez, Pedro Apalategui, ademais da completa desvinculación
da súa defendida co asasinato de
Rocío, cómpre unha investigación interna para descubrir se
houbo neglixencia ou mala fe no
xeito de levar o caso por parte da
Garda Civil ou a policía. Tamén
está previsto que moi pronto faga público o pedimento dunha
indemnización polos danos morais e físicos dos seus 17 meses
en prisión e o escarnio público
ao que foi sometida.
Vía cortada
Visto con distancia, o caso da
morte de Rocío Wanninkhof
puido ter un final moi diferente
se a policía española tivese feito caso das recomendacións de
Scotland Yard sobre a perigosidade de Anthony King. Segundo se soubo o pasado 24 de setembro, a policía británica enviou unha nota de aviso no
1997 (un ano antes da morte da
moza de Mijas) sobre a presenza en territorio andaluz dun delincuente sexual, de perfil reincidente e psicótico que reiniciara a súa vida lonxe de Londres,
onde deixara un rastro de asasi-

natos e violacións que o mantiveron na cadea dez anos.
Mais a policía española arquivou o aviso e non pensou nel
cando se localizou adn masculino no lugar dos feitos e varios
peritos indicaron que o modus
operandi do asasinato ben podería responder a un criminal
sen móbil. Para o ministro do
Interior, agora é moi doado fa-

cer xuízos sobre o labor policial
pero parecía improbábel que na
Costa do Sol estivese actuando
un psicópata.
O portavoz socialista no
Congreso, Jesús Caldera, culpou o goberno de aproveitar a
polémica das mortes de Rocío
Wanninkhof e Sonia Carabantes
para atacar o xurado popular.
“Todos os estamentos da xusti-

za e da investigación tiveron
culpa neste grande erro. Tanto
merecería reforma o xurado popular como o xeito de enfocar
as acusacións ou recompilar
probas.”
O líder de Izquierda Unida,
Gaspar Llamazares, culpou da
situación á presión que sofren
os investigadores policiais no
seu traballo.♦

Dolores Vázquez.

Madrid
Velaí, moitos anos despois, un galego encamiñándose cara a Presidencia do Goberno de España se
acada os votos necesarios. Un galego de dereitas, coma Deus manda. Un galego, profundo admirador doutro galego que imprimiu
carácter na política da Transición:
Pío Cabanillas. Tenta imitalo na
cachaza da que fai gala e na retranca e trabalinguas que tanto
fan gozar e rir o aínda presidente
Aznar e os xornalistas madrileños. O certo é que nin no enxeño
nin na capacidade de conspiración pode compararse co señor de
Pompeán pero non hai dúbida de
que, a modiño, e á galega, chegou
máis lonxe que o seu referente.
Baste un pequeño exemplo: el
nunca desafiaría ao réxime póndose unha “barretina” en Cataluña e sendo portada en todos os
xornais do día seguinte. Vexamos, polo miúdo, o que considero a cara e a cruz deste político en
vías de canonización pola dereita.
No anverso, veñen á miña memoria tres trazos que poden debuxalo: o talante no tempo que foi vicepresidente da Xunta e o seu trato co primeiro partido da oposición en temas moi importantes.

El
MANUEL LOMBAO

Retrato de Mariano Raxoi, político polifacético, algo misterioso aínda, capaz
de asumir sen custos a sucesión dun líder que marcha no auxe do seu poder.
Fun testemuña diso e podo dar fe
aínda que non me sexa dado explicar detalles por un elemental
sentido profesional (escrúpulo
que por certo non está de moda).
No segundo trazo véxome a min
mesmo agardando na entrada da
TVE a chegada dos dous negociadores do único pacto firmado polo PP e o PSOE en moitos anos, o
Pacto Autonómico. Os protagonistas, os dous galegos, Raxoi e
Caballero, ían intervir no programa que daquela eu dirixía e presentaba na televisión pública. O
pacto naquelas datas era un paso
adiante (outros non o verán así,
loxicamente). Anos despois che-

garía a febre dos pactos cos resultados que todos sabemos, pero esa
é outra historia. Unha terceira face sería a do político galego que
se enfronta con certa maneira de
entender a política en Galicia –os
“da boina”– e que, en Madrid,
trata de evitar e foxe –ou fuxía ata
agora– de toda a parafernalia e a
imaxe patética que unha certa dereita galego-madrileña quere dar a
cotío con festas e xuntanzas realmente deprimentes. Ata aquí a cara. No reverso habería que apuntar outros tres trazos: o funambulismo e a indefinición que supón
camiñar na corda frouxa para
“quedar ben con todos” dentro da

familia partidista, (exemplo: non
ter case equipo dentro do partido
para non incomodar a ninguén).
Exercer o “sí, señor” indiscriminadamente con tal de chegar ao
cumio ( na liña máis digna de rexeitamento do galego, aínda que
sexa praxe habitual na política).
Finalmente, tragar sapos do tamaño do Prestige tapando actuacións
tan infames dos compañeiros de
goberno como a do ministro Cascos, por poñer un pequeno exemplo. As mentiras gravísimas, a desinformación e “os fíos de plastilina” acompañarano de por vida.
A visita a Muxía de hai uns días
comeza a debuxar a nova deriva
demagóxica e populista a que terá
que entregarse supoño que cheo
de ledicia. Hai bastantes anos el
mesmo me dicía que non lle interesaba en absoluto voltar a Galicia, por eso, cando se manexaba o
seu nome para suceder a Fraga eu
sorría e supoño que el faría o mesmo mentres fumaba o seu puro e
debuxaba o camiño que acaba de
rematar. Mellor dito, rematará en
marzo do 2004 co veredito que lle
dean os votantes. Non sei se o
prezo lle merece a pena. El saberá. Ninguén máis que el.♦

BASES DO II PREMIO DE XORNALISMO
“JOHÁN CARBALLEIRA”

O Concello de Bueu, desexoso de honra-la figura de Xosé Gómez de la Cueva,
máis coñecido como Johán Carballeira, e asemade interesado no fomento da
cultura literaria en xeral, convoca a

O Concello de Bueu e a Asociación Cultural
“Amigos de Johán Carballeira” convocan o II Premio de Xornalismo
“Johán Carballeira”,
que se rexerá polas seguintes bases:

VIII EDICIÓN DO PREMIO DE POESÍA
JOHÁN CARBALLEIRA DE BUEU

1) O certame está aberto a traballos enmarcados en calquera xénero
periodístico, publicados con sinatura ou pseudónimo, entre o 1 de xaneiro e o 31 de outubro de 2003, ambas as dúas datas incluídas, e escritos en galego ou castelán, en medios
impresos.
2) A temática dos traballos presentados é libre, se ben obrigatoriamente deberá gardar relación con
calquera aspecto da realidade, a cultura, a historia, a economía ou a sociedade de Galicia, dos/das galegos/as ou calquera das súas cidades,
vilas ou lugares.
3) Aceptaranse un máximo de dous
traballos por autor/a. De cada traballo
teñen que presentarse un orixinal e
cinco fotocopias da páxina ou páxinas completas da revista ou xornal
que acolleu a súa publicación e que
conteña a data correspondente.
4) Os traballos deben remitirse nun
sobre pecho á: Casa da Cultura, R/
Ramal dos Galos s/n, 36930, Bueu

(Pontevedra). No exterior do sobre
deberá figurar “II Premio de Xornalismo Johán Carballeira”. No interior
do sobre, ademais dos traballos, achegarase unha plica co enderezo e o teléfono do/a autor/a.
5.) Establécese un premio único
que terá unha dotación económica de
1.500 euros.
6.) O prazo limite para a recepción
de todos os traballos que participen
neste certame pecha o día 4 de novembro de 2003.
7.) O xurado cualificador estará integrado por releventes personalidades
do mundo periodístico e literario.
8.) O Concello de Bueu resérvase o
dereito de reprodución dos traballos
premiados, así como de calquera outro presentado ao certame, na forma e
medio que estime máis conveniente,
aínda que incluíndo sempre o nome
de cada autor/a.
9.) O fallo do xurado farase público ao longo do mes de decembro do
2003.

BASES
1) Poderán concorrer a el todas as
autoras e autores que presenten os
seus orixinais escritos en lingua galega e que non tivesen gañado ningunha das anteriores convocatorias
do premio. Os textos terán que ser
inéditos e non estar premiados anteriormente en calquer outro concurso
de poesía. A súa extensión deberá
superar os 400 versos.
2) Presentaranse cinco copias en
tamaño folio, mecanografadas a duplo espazo e asinadas con pseudónimo ou lema. Xunto coas copias achegarase un sobre pecho no que constarán os datos persoais do autor.
3) As obras remitiranse, sen remite
identificador, á Casa da Cultura: Ramal dos Galos s/n, 36930, Bueu (Pontevedra), facendo constar no exterior
do sobre “VIII Edición do premio de
Poesía Johán Carballeira”.
4) O prazo de presentación dos orixinais remata o 31 de outubro de 2003.
5) O premio terá unha dotación
única de 1.500 euros, podendo ser declarado deserto.

6) O Xurado estará composto por
cinco membros escollidos entre diferentes figuras relacionadas co
mundo da literatura galega, e máis
un secretario, con voz e sen voto, en
representación da Corporación Municipal.
7) A decicisión do xurado anunciarase a través dos medios de comunicación no transcurso da semana anterior á entrega do premio, que
terá lugar o día 27 de decembro de
2003, ás 12 horas, no Salón de Plenos do Concello.
8) O Concello de Bueu resérvase,
durante un ano, os dereitos de publicación da obra premiada en todas as
linguas do Estado. Neste sentido, o
autor ou autora renuncia a favor do
Concello, na 1ª edición, a calquera
tipo de remuneracón polos seus dereitos de autor.
9) A participación nesta convocatoria implica a aceptación das normas contidas nas presentes Bases,
así como a decisión do xurado, que
será inapelábel.

Nº 1.097 ● Do 25 de setembro ao 1 de outubro de 2003 ● Ano XXVI

A CSU logra o 60,7 % dos votos e a abstención medra o 10%

O partido autónomo bávaro arrasa nas eleccións
FRANCK MEYER. MUNICH
Nas eleccións ao parlamento estatal de Baviera batéronse moitas
marcas. A Unión Cristiano-Social (CSU) conseguiu un dos mellores resultados da súa historia e disporá dunha maioría dos
dous terzos dos escanos, cousa que, na historia da República Federal de Alemaña, nunca antes conseguira ninguén en ningún
parlamento. O Partido Socialdemócrata (SPD), pola contra, terá que dixerir o seu peor resultado en Baviera dos últimos 50
anos. Concretamente, baixou ao 19,6% (o 9,1% menos que nas
eleccións anteriores), mentres que a CSU subiu ao 60,7% (+
7,8%). Os Verdes lograron co 7,7 (+2%) o maior éxito da súa historia no contexto bávaro; o Partido Liberal (FDP), unha vez
máis, non terá representación parlamentaria. Con isto, o futuro
primeiro ministro de Baviera volverá ser Edmund Stoiber, o
mesmo que, como candidato á chancelería alemana, hai doce
meses perdera as eleccións federais contra Gerhard Schröder.
Non se sabe aínda en qué esta
constelación influirá na política
federal. Na segunda cámara, o
Bundesrat, non varía a composición dos votos dos diferentes estados, pois Baviera estará na
mesma situación de antes e o seu
peso queda igual. En canto ao
SPD, seica contaran con este fracaso, así que, malia a gravidade
do asunto, non se poñerán demasiado nerviosos. Todo é menos
espectacular do que parece. Se
nos fixamos na participación
destas eleccións, por exemplo,
que roldou o 60% (un 10% menos que a vez anterior!), en números absolutos de votantes a
CSU só repetiu os valores do ano
1998. Está claro que o poder de
Edmund Stoiber dentro do campo conservador aumenta. Pero
que significa? Presentarase dentro de tres anos outra vez como
candidato á chancelería? A xente
está cansa do goberno federal,
pero os outros tampouco convencen demasiado, así que sobe
a abstención. O único que parece
probable é que, pasado este sufraxio, a oposición conservadora
poida posicionarse de maneira
máis libre e aberta fronte á política de reformas do goberno, o
cal, cabe pensar, fomentará o
diálogo e acabará coa obstrución
permanente.
Conservadores en auxe
A campaña electoral bávara careceu de intriga e non foi precisamente pola abafante calor estival. Ninguén dubidaba da vitoria dos conservadores, que se
presentaban baixo o lema “Para
que Baviera siga forte”. A cuestión era se os conservadores ían
mellorar o seu resultado do
1974, cando baixo o xa mítico
Franz Josef Strauß, presidente
do partido entre 1961 e 1988,
superaran o 62% dos votos. O
demais parecía obvio: derrota
penosa do SPD, o partido do actual chanceler Schröder, que a
nivel federal atravesa un momento de baixa popularidade e
en Baviera, agás na capital Munich e no feudo tradicional de
Nuremberg, sofre o destino aparentemente inevitable da eterna
oposición. O candidato socialdemócrata, Franz Maget, un señor
descoñecido que saíu por primeira vez na tele nacional despois de descubrirse, a comezos
de setembro, que uns neonazis
bávaros o tiñan no punto de mira, incluso prescindiu de presen-

tar un gabinete virtual, asumindo así de antemán o seu fracaso.
A CSU leva gobernando en
Baviera desde que existe a República Federal de Alemaña, primeiro en coalicións con outros,
logo, desde hai décadas, en solitario. Este partido, que só existe
en Baviera e que no Bundestag
de Berlín forma grupo parlamentario coa Unión Cristiano-Demócrata (CDU), provén, historicamente falando, do Partido Centrista (movemento católico-social
xurdido a finais do XIX e un dos
partidos que vertebraban a República de Weimar) e o Partido Bávaro. Non é tanto un partido de
dereitas como unha especie de
organización de masas pequenoburguesa e campesiña, aínda que,
evidentemente, cun sólido fundamento conservador (se cadra ten
algunha semellanza con CiU ou o
PNV). Curiosamente, a CSU
consegue, ao contrario do que pasa cos demais partidos alemáns,
atraer a mocidade. A súa agrupación xuvenil ten case a metade de
afiliados que a do SPD en toda a
República. O momento máis dé-

Stoiber véngase dos socialdemócratas en Baviera, despois da súa derrota ante o chanceler Schröder nas últimas eleccións federais.

bil da súa historia (finais dos 80,
comezos dos 90) foi consecuencia dunha serie de casos de corrupción e dos cambios no lidera-

to. Xa quedou esquecido. Parte
do éxito da CSU, seguramente,
reside na identificación do partido con Baviera, como se un so-

cialdemócrata non puidese ser
tan bávaro como un cristiano-social. Pero, por que este aspecto é
tan importante?♦

Un estado libre máis antigo ca Alemaña
Aos bávaros gústalles sentirse
diferentes dos demais alemáns,
de facer as cousas doutro xeito
no seu Estado, co que, tal vez, se
identifican máis que o resto cos
seus. Sen poder presentar todos
os factores que explican e xustifican esta observación, si é posible expoñer algúns. Baviera ten
unha continuidade territorial
ininterrompida como só a coñecen as cidades-estado de Hamburgo e Breme. A maior parte
dos Länder alemáns son unha
creación da posguerra; os do
norte e do oeste, en particular,
resultado do desmantelamento
da antiga Prusia, se ben outros
(como Hesse ou, desde a unificación, Saxonia) amosan unha relación directa con rexións históricas do mesmo nome. O Sarre,
coas súas fases de autonomía fóra de Alemaña, é un caso á parte.
Dentro do panorama vertixinoso da historia alemá, o Estado
Libre de Baviera (como se chama
oficialmente desde 1919) destaca, polo tanto, como un sitio estable. Abstracción feita da perda do
Palatinado (practicamente en
1933) e da incorporación da cidade de Coburgo (1920), as frontei-

ras deste Estado establecéronse dos con máis empresas no ámbino Congreso de Viena, é dicir, en to das novas tecnoloxías, con
1815. Baviera ten máis anos, da- menos desemprego, con alumnos
quela, que a Alemaña da época mellor formados, co maior atracmoderna (fundativo turístico etc.
ción do Imperio
O mellor equipo
en 1871); tamén
de fútbol de Aleaviera
é, desde a desapamaña vén de
ración de Prusia,
aquí (o Bayern
soubo
modernizarse
o Estado máis
—Baviera— de
grande en canto á mantendo e
Munich), unha
superficie. Será
das maiores fespor iso que sem- coidando
tas populares do
pre mantivo unha
mundo, a Oktorelación un algo as súas raíces.
berfest (este ano
particular co resto
contan con seis
do país, cousa
millóns de visique, reciprocatantes), celébrase
mente, este resto
aquí, no único
viu con receos. E
Estado alemán
será, ademais, unha das razóns con alta montaña... E por se fose
polas que aquí a tradición ten un pouco, moitos turistas (americapapel máis forte e máis normal nos, xaponeses...) identifican a
que noutros lugares, marcados en tradicional vestimenta bávara (o
todos os sentidos pola Segunda corpiño das mulleres e os pantaGuerra Mundial.
lóns de coiro dos homes) coa aleBaviera soubo modernizarse má en xeral e pensan que Alemamantendo e coidando as súas raí- ña é Baviera sen máis.
ces. Gracias tamén ás subvencións da República (algo que aos Mellor sen Berlín
bávaros non lles gusta oír), esta
rexión antes caracterizada pola A CSU, sen dúbida, soubo capiagricultura é hoxe un dos Esta- talizar esta situación de relativa

B

bonanza e presentarse como defensora dos intereses bávaros.
Quen ten, non quere perder e —
podería dicir un representante
deste partido— Baviera estaría
mellor sen o lastre de Berlín, onde só hai políticos trapalleiros. O
espírito particularista aquí chegou, no seu momento, a crear un
partido que non existe no resto
do país, continuando, en certo
modo, unha tradición que levara
o rei Luís II aínda nos anos 60 do
século XIX (na época da emperatriz Sissy, que era bávara) a entrar en guerra, como aliado de
Austria, con Prusia (perderon,
por certo, os dous do sur). Federalista cara a fóra, Baviera é cara
a dentro, sen embargo, un Estado
organizado de maneira centralista e iso que agrupa polo menos
dous territorios máis que a rexión que lle dá nome, concretamente Franconia (Nuremberg) e
parte de Suabia (Augsburgo).
Tamén esta realidade forma parte do feito diferencial deste Land
interesante, controvertido e simpático que coas eleccións do pasado domingo demostrou, unha
vez máis, a súa importancia dentro da República. ♦
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Blair e Bush atravesan as súas peores crises de popularidade

O Exército estadounidense
confirma que o Irak non tiña ningún arsenal
CÉSAR LORENZO GIL
Segundo a BBC, o equipo de recoñecemento estadounidense
que pescuda no Irak a presenza
dalgún arsenal de armas de destrución masiva recoñeceu que
Sadam Husein non desenvolvera ningún programa que puidese valer para facer algún ataque.
O xornalista británico Andrew
Neil, da BBC, conseguiu dun dos
responsábeis do grupo de recoñecemento organizado polos EE
UU unha contundente declaración. “Non hai proba ningunha da
existencia das armas de Sadam
Husein”. Esta conclusión será a
base do informe sobre o tema que
presentará este grupo no Pentágono posibelmente en outubro.
Segundo a BBC, o equipo que
dirixe o axente da CIA David Kay
(ex inspector de armas das Nacións Unidas) chegou ao Irak no
pasado mes de xuño e tivo liberdade total para entrevistar científicos e seguir as supostas pistas que

conseguira a espionaxe norteamericana nos últimos anos. Mais catro meses despois, a unidade nin
sequera atopou “pequenas cantidades de material armamentístico
nuclear, químico ou biolóxico”. O
máximo que conseguiron discernir da investigación foi a evidencia de que, nunha data sen confirmar, o goberno iraquí planeou desenvolver algún programa de armas nucleares, que non pasou de
encher uns centos de papeis e algúns arquivos informáticos na
Universidade de Bagdad.
Popularidade costa abaixo
Os expertos en enquisas electorais consideran que a opinión pública reaccionará decididamente
cando se faga público o informe.
A oposición nos EE UU e Gran
Bretaña espera os datos para atacar duramente a George Bush e
Tony Blair, respectivamente. En
plena precampaña dos diferentes
candidatos demócratas á presi-

George Bush e Kofi Annan.

dencia estadounidense, todos
eles aproveitan para criticar duramente a súa política exterior.
No intre no que Bush rolda o 50
por cento de popularidade, os
seus futuríbeis adversarios acú-

sano de non ter un programa de
posguerra que evite a continua
morte de soldados norteamericanos –máis dunha ducia desde o
17 de setembro–.
En Londres, un dirixente dos

conservadores, Michael Portillo,
esixiu unha explicación a Blair.
“Se é mentira que había armas,
terá que explicarnos por que o
noso país se embarcou nunha
guerra inxustificada”, dixo.♦

Annan, contra a ‘Doutrina Bush’ de ataques preventivos
A.N.T.
O secretario xeral das Nacións
Unidas, Kofi Annan, atacou duramente a doutrina de ataques preventivos que preconiza o goberno
de George Bush para acabar co
terrorismo. No seu discurso perante a Asemblea Xeral deste organismo en Nova York, o diplomático ghanés advertiu do perigo
de desmembramento da ONU e
alertou de que calquera modificación dos seus perigos ha ser con-

sensuada entre todos os países
membros. “Non deberiamos cambiar a nosa política e permitir accións militares con fins diferentes
á defensa propia”, proclamou en
alusión ao desexo dos EE UU de
cambiar os estatutos para incluír a
posibilidade de ataque a terceiros
países se existen causas que xustifiquen o seu potencial perigo.
Esta posición foi compartida
por Luíz Inácio Lula, presidente
do Brasil, quen apelou a unha

“Nos 34 anos que estiven no Exército tiven
que despachar asuntos como a calidade de
vida, a educación e a saúde”, presentouse
perante o votante o ex xeneral Wesley
Clark, candidato demócrata en alza á presidencia dos EE UU. Nada se sabe sobre o
labor de Clark nestas materias, destinadas
na administración estadounidense a carteiras marxinais. Wesley Clark si despachou,
porén, escolas, hospitais, pontes, estradas,
fábricas e outras instalacións civís durante
os bombardeamentos da OTAN sobre Iugoslavia en 1999. Si houbo que lamentar
danos persoais, os célebres danos colaterais polos que os civís foron convertidos en
obxectivos das bombas. Clark era o máximo mando militar da OTAN na campaña
de Cosova, a representación do goberno
Clinton no campo de bombardeamento.
Arroupado polo equipo político do irreflexivamente añorado presidente (“Cando
Clinton mentía, ninguén morría” é o chiste
de moda dos desmemoriados demócratas),
Clark recolle agora os apoios doutros irreflexivos. Ocorre así a nivel popular e mobilizador cando o director de cine Michael
Moore (adaíl da esquerda estadounidense,
un Oscar, “Bowling for Columbine”) pide
nunha carta aberta o voto para “o meu querido xeneral”, porque el se opuxo á guerra,
afirma. E porque “tempos desesperados
chaman medidas desesperadas”.
Clark, afeccionado ás roldas de prensa
dende os tempos de Cosova, onde nunca
deu explicación ningunha sobre as vícti-

reforma da ONU, mais nun sentido totalmente distinto. “Sempre veñen aquí a pedir que as
Nacións Unidas limpen a broza
dos países destruídos. É hora de
que os conflitos se discutan e se
resolvan aquí, antes de que haxa
demasiados mortos estrados nas
rúas”. O presidente francés, Jacques Chirac, negouse a admitir
que a posguerra do Irak é responsabilidade da comunidade
internacional e criticou os que

están dispostos a admitiren a lexitimidade da invasión.
Xustamente, o chanceler xermano, Gerhard Schröder, limou
as espiñentas relacións que mantiña con Bush ao admitir que Alemaña participará cun continxente
militar na recuperación do Irak.
Estas declaracións, aínda sen confirmación no Parlamento alemán,
encamíñanse na nova estratexia
do país centroeuropeo de ir ampliando a súa influencia militar,

Aquí fóra

Clark e Clark nos EE UU
SYLVIA GÓMEZ SABORIDO
mas civís, exerceu como comentarista da
Wesley Clark non é Ramsey Clark, ex
CNN durante a ofensiva militar contra o Fiscal Xeral do Estado de Kennedy e aniIraq. No que era xa a súa pre-precampaña, mador de decenas de batallas cívicas concriticou non tanto as razóns, non dende lo- tra o imperialismo estadounidense, do
go a súa ilexitimidade
Vietnam a América
e ilegalidade, como a
Latina, do Iraq a Iuestratexia militar tragoslavia. Dende o
esley
Clark
zada polo Pentágono e
Centro de Acción Ina ausencia dun plano
ternacional, o ‘IA
despachou escolas,
de paz –saída dos estaCenter’, Ramsey endounidenses, vivos–
cabezou iniciativas
hospitais, pontes,
para o país. Posteriorcomo a creación dun
estradas,
fábricas
e
outras
mente, ratifícase: “o
Tribunal Internacional
perigo no Iraq está clapara os Crimes na
ro, que unhas organi- instalacións civís durante Guerra do Golfo ou a
zacións terroristas poios bombardeamentos posta en marcha doudan perturbar os esfortro para os Crimes de
da OTAN sobre
zos de milleiros de solGuerra da OTAN en
dados e miles de miIugoslavia. É a oposiIugoslavia
en
1999”
llóns de dólares”. Conción á guerra no ámbiclúe, “eu teríao feito
to xurídico.
de maneira diferente”,
Ramsey é un home
argumento extendido entre unha populosa, que apunta os Wesleys: criminais de guerra
populista, progresía: “saíu mal”, porque amparados polas leis de inmunidade estaestamos morrendo nós. O que saíu mal es- dounidenses, glorificados polo bombardeataba “ben” porque Saddam era malo e ade- mento ilegal de Serbia, que foi piadosamais tiña, seguramente, ou quería ter armas mente demandado por esa progresía que
que...etc,etc.
non atopa outra maneira de sacar a Bush da

‘W

ao igual que tenta desde hai meses o Xapón (ámbolos perdedores
da Segunda Guerra Mundial).
O goberno de Schröder considera que a “desesperación” mostrada por Bush deixa libre o camiño para que as empresas alemás poidan quedar cunha boa
parte do montante económico da
reconstrución. Na súa oferta,
Alemaña aludirá á súa experiencia nos procesos de posguerra na
antiga Iugoslavia.♦

Casa Branca que a morriña por guerras que
si “estiveron ben” e que apoiou “todo o
mundo”. Falacia revisionista utilizada tamén polo presidente español para xustificar
a guerra contra o Iraq. En España, as enquisas amosaban en 1999, como en 2003, unha das porcentaxes máis elevadas de Europa no rexeitamento da campaña da OTAN,
e Defensa vía con preocupación a caída de
aspirantes ao novo exército profesional
dende o comezo da guerra de Cosova.
Os de Wesley constrúen agora a imaxe política que non ten, a través do peso
histórico do presidente Eisenhower e organizan unha colecta co nome “Warriors
for Wes”, Guerreiros de Wesley. Décadas
de xuízo liberal condenando os países
que se deixan gobernar pola relixión
(ayatolas) ou polo Exército (comandantes
e Juntas), os reximes, para entregárense a
unha esperanza branca de catro estrelas.
W. Clark, votante de Nixon e Reagan,
demócrata dende hai dúas semanas,
abriu campaña no Parque da Segunda
Guerra Mundial de Little Rock autodefiníndose como “o líder visionario quen de
garantir a seguridade do noso país”, dándolle á súa candidatura a fachenda militar que tanto fascina a moitos estadounidenses, mesmo se son de mentira como
Arnold Schwarzenegger.♦
SYLVIA GÓMEZ SABORIDO é analista do
Instituto Galego de Análise e Documentación
Internacional (IGADI), www.igadi.org
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Cal é o balanzo desta volta?
Positivo, até o punto de que
se conseguiu meter a Volta ciclista na primeira división no
ámbito da sub-23. A participación foi meirande e conseguimos unha maior penetración nos
medios de comunicación, o que
nos fai chegar a moita xente e
entre eles aos profesionais; que
se saiba que aquí se fai un ciclismo de calidade.
Cales foron os motivos da
reconstitución da Volta ciclista
profesional en afeccionada?
O mundo do profesionalismo
e do afeccionado está separado
por unha importante barreira económica. Unha volta profesional
móvese con ciclistas que están na
elite, que teñen un salario moi alto, e o soporte de calquera equipo
supón unha importante cantidade
de diñeiro. Facer unha carreira das
características da nosa xa é un esforzo importante; estanse movendo cerca de 30 persoas diarias, o
que implica cuestións de loxística,
manutención, medios materiais e
humanos. Cifras que son difíciles
de acadar aquí en Galiza, porque
noutros lugares as entidades apostan pola difusión da súa marca a
través do deporte. Quizais aquí
non fomos capaces de gravar esta
mensaxe adecuadamente no tecido empresarial. Aínda que unha
parte dese tecido si responde, son
os que manteñen todo o ano, xunto coas institucións, a actividade
do cicilismo afeccionado.
Que problemas existen nos
equipos profesionais?
Non é a carencia de deportistas cualificados. Aquí temos do
mellor ciclismo que se está a facer no mundo. É un problema de
carácter económico, que os equipos cos que agora cesan os espónsores poidan conseguir outros promotores en breve.
Cal é a causa da desaparición do equipo ONCE-Eroski?
Desaparece por cuestións
económicas. Cando se retira a
empresa que sostén o equipo, retira o diñeiro que estaba dando.
Iso non implica que non teña interese no ciclismo, o que pasa é
que unha empresa estuda unha
campaña publicitaria na que vai
invertir x cartos e se cre que ese
ciclo concluíu, para. O que resta
é atopar outra empresa que crea
que a través do ciclismo pode difundir a súa marca.
Falárase de que Maxín
Froiz buscaba socios para un
novo conxunto...
Ben, xa houbo outro intento.
A verdade é que nós, oficialmente, na federación non tiñamos
noticias do interese de Froiz.
Dende a federación, animamos
para que sigan traballando por
un equipo profesional. Pero falamos das dificultades no ONCE,
de equipos que se van a centos
de millóns de euros.
Que posibilidades existen
dun equipo profesional galego?
Pódese conseguir, pero non sei
neste momento, no que non temos
a información oficial por parte de
ningún club galego dun proxecto
de tipo profesional. Tampouco sabemos cal sería o seu esquema.
Sería viábel seguir os pasos
do Euskatel-Euskadi e contar
con axuda pública?
Se é viábel en Euskadi, por
que non aquí. Nós temos neste
momento en Galiza 12 ciclistas
profesionais. Son os que conseguiron un oco. Pero non é fácil

Tenis
e teatro

Manuel Martínez,
presidente da Federación Galega de Ciclismo

MANUEL PAMPÍN

C

‘Vai ser difícil que se cree
un equipo profesional’
B. CARBALLO

O elevado nivel acadado e a meirande participación na II Volta a
Galiza para afeccionados deixaron un pouso positivo en Manuel
Martínez. A falta de apoio por parte do tecido industrial galego e a
carencia dunha proba profesional son algúns dos temas pendentes.

A.N.T.

ter todo vía subvención. De feito,
o Eskadi logo se presentou como
Euskatel, aínda que mantiña a
mesma filosofía. Pero falamos de
algo moi concreto, só ciclistas
profesionais galegos e que participe a Administración. Logo está
o equipo profesional dende o ámbito da empresa privada que
apoia un equipo e quere pasalo a
profesional, ao mellor necesita
incoporar xente de fóra para reforzalo dun xeito máis competitivo. Mentres que se pensamos
nun esquipo galego, aínda que
sexa importante a competitividade, podían empezar competindo
nas probas españolas e portuguesas, para darlles a opotunidade de
irse fogueando. Pero nun equipo
profesional respaldado por unha
importante empresa coma Froiz,
tamén pesa a difusión da marca e
iso require “éxitos” e para ter éxitos necesitan ter moi bos corredores e igual hai que recorrer a
persoas de fóra. Entón o probelma é como conxugar iso.

Da ducia de ciclistas profesionais nove están en Portugal...
Hai unha explicación. Dado
que o número de equipos profesionais non é moi grande non é
facil buscar un oco. A nosa saída
profesional é Portugal, é unha facilidade tanto polo idioma coma
pola ideoloxía. Para o corredor
galego correr en Portugal é case
coma correr aquí, porque dende
nenos están afeitos a participar
con eles. Hai uns anos asinamos
un convenio coa federación Miño e con Asturias, e temos probas comúns no almanaque.
De que xeito lle afecta ao ciclismo galego a ausencia de
etapas na Galiza?
Que pase unha volta da categoría da Volta a España é un
pouco coma se trouxeses a copa
Davis, arrastrarías moitos máis
participantes. É un espectáculo
deportivo dunha calidade que xa
non ten nada que ver coas subvencións que se dan para o deporte dende un concello. É un

espectáculo importante, que
vende unha cidade, un país, pero
tamén un deporte.
Unha etapa da Volta en Galiza serviría para achegar a
xente a este deporte?
Hai unha peculiariedade do
ciclismo que non teñen outros deportes. Nos demais deportes teste
que pechar entre catro paredes; o
ciclismo é coma cando chega o
circo a unha cidade, todo o mundo queda extasiado porque é algo
que non acontece todos os días, é
un espectáculo que vén a ti. O impacto publicitario que ten o ciclismo non o teñen outros deportes,
porque para publicitar a túa marca non necesitas facer chegar a alguén a un lugar, ti trasládaste coa
túa publicidade a onde están as
persoas. Esteticamente, unha etapa de montaña pode ser un dos
efectos plásticos máis fermosos,
o sufrimento do corredor vese
perfectamente, dáste conta do que
alí está a pasar. Penso que iso é o
que atrae do ciclismo.♦

ando o réxime
franquista alimentaba
mitos deportivos coma
Ocaña, Nieto, Carrasco ou
Santana, este último representaba un deporte entón moi
elitista; as madrugadas de televisión da copa Davis no 65
e no 67, en Australia, foron o
prólogo para popularizar o tenis; ¿quen non se lembra da
frase “las palmas echan
humo” do comentarista Juan
José Castillo?
Case corenta anos
despois, España ten a oportunidade de conseguir unha nova “ensaladeira”, o trofeo
que xa acadaron Ferrero e
compañía en 2000 en Barcelona, daquela sen Carlos Moyá na pista.
Tras as semifinais da pasada fin de semana contra
Arxentina, volve o fervor patriótico; as televisións aseméllanse ó “NO-DO” cantando
as xestas dos tenistas; todo é
celebración pola clasificación
para a final do mes de novembro no país dos canguros.
¿Pero qué hai detrás de
tanta exaltación
“española”?... moito teatro e
conto; eses mesmos xogadores que celebran o triunfo ondeando a bandeira española,
saudando ao Rei e a Aznar, e
acudindo ás festas nas embaixadas, logo eluden as responsabilidades con Facenda e fixan as súas residencias en
paraísos fiscais. Alex Corretja, como antes Arancha, é veciño de Andorra; Moyá e
Costa “viven” en Mónaco...
paréceme unha forma sutil e
elegante de evadir impostos,
así como soa.
E falamos de deportistas
que poden gañar nunha boa
temporada uns 6 millóns de
euros. Quizais habería que
establecer algún réxime especial para estes casos, como
fan noutros lugares (en
Euskadi, por exemplo, onde
Induráin rendía contas co fisco), pero resulta case grotesco que estes privilexiados
presuman de españolidade.
Hai uns anos, en
Alemaña, Boris Becker foi
condenado a tres anos de cárcere por delito fiscal; non
chegou a entrar na cadea, pero a xustiza deu todo un
exemplo castigando un dos
grandes símbolos da nación;
¿porqué non se fai aquí o
mesmo?; mira por onde, o
ocupadísimo Garzón podería
buscar un oco na súa apretada
axenda e investigar as contas
bancarias dos tenistas.
Os conceptos do tenis
cambiaron totalmente desde
aquelas madrugadas dos anos
60; o amateurismo é xa historia; os rigorosos uniformes
brancos deron paso á cor e
aos deseños, e agora manda o
imperio publicitario.
Só segue igual aquilo de:
¡xogo, set e partido!; pero
agora habería que
engadirlle... ¡e diñeiro! ♦

César Portela.

Morreu
Jean Dieuzaide

Máster
Atentado á
con Greg Bissonette Pedrafita de Currás

Arquitectura
en Compostela

O fotógrafo francés Jean Dieuzaide vén
de desaparecer logo dunha envexábel traxectoria artística da que Galiza formou
parte. Con 82 anos faleceu en Toulouse,
a cidade que o vira nacer e onde comezara unha andaina fotográfica desde a que
pasou á historia como un dos fundadores
do Festival de Arlés. Foron famosas as
súas fotos da liberación de Toulouse, os
retratos de Dalí e as series de viaxes realizadas polos países mediterráneos e Portugal. Fotografou Galiza en1958 e 1961 e
o seu traballo foi recentemente recuperado
polo CGAI e exposto en Compostela.♦

O III Seminario Permanente de Jazz de
Pontevedra abriu a matrícula (www.pontejazz.com) nunha edición que pretende
consolidar un evento musical e pedagóxico promovido desde a Concellaría de
Cultura de Pontevedra. O concelleiro
Luís Bará e o director do curso Luís
Carballo salientaron na súa presentación o master class que impartirá desde o 28 de octubro o baterista Greg Bissonette; un músico de culto que acompañou a Carlos Santana e Ray Charles e
participou en Supernatural, disco
que recibiu varios premios Grammy.♦

Do mércores 29 ao venres 31 de outubro celebrarase no Pazo de Congresos
de Santiago de Compostela o III Encontros de Arquitectura nos que se darán cita durante tres xornadas algúns
dos máis relevantes profesionais actuais. César Portela, Peter Einsemann,
Jacques Herzog, Matías Klotz, Peter
Zumthor, Rick Joy, Luís Fernández
Galiano, Roberto Segre, Kazuyo Sejima, Manuel Mateus, ou Rafael Moneo son algúns dos participantes neste encontro no que tamén se desenvolverán coloquios entre os asistentes.♦

A Xunta vén de trasladar a Pedrafita de
Currás, unha das máis importantes pezas do megalitismo galego situada no
Concello de Marín. Coa desculpa de
que interfire o desenvolvemento do trazado da estrada de circunvalación de
Marín foi extirpada e recolocada noutra
ubicación. Tamén chamada Pedra das
Casas Vellas, os arqueólogos concededéronlle funcións de observatorio astrónómico. Logo de 4.500 anos, o desprazamento foi realizado co consentemento da Delegada provincial da Consellaría de Cultura, Rosana López Salgueiro.♦
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Cuarto con teléfono, do proxecto “O interminábel canto dun cento de paxaros”, de Vicente Blanco.

semana remata cun gañador, o autor ou autora do mellor libro do pasado ano, escollido polos socios da Asociación de Escritores
en Lingua Galega e cunha nova entidade
cultural, o Instituto de Estudos Irlandeses creado na
Universidade da Coruña. En Oleiros para lembrar a
Víctor Jara no trinta aniversario do seu asasinato
prepararon para o día 25 de setembro unha homena-

A

xe na que se prevé a participación da súa viuva Joan
e a celebración dun concerto de Luar na lubre titulado “O dereito de vivir en paz”. Do balance da pasada semana ás espectativas da próxima que comezará o luns e o martes co programa de celebracións
do CGAC para o seu décimo aniversario. Inaugúranse seis exposicións individuais que se suman á
ampla oferta destes días en Compostela, ás foto-
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Os críticos de arte
valoran a primeira década do CGAC
C. VIDAL
Unha programación especial con seis exposicións e diversos
actos protocolarios servirá para celebrar o décimo aniversario da creación do Centro Galego de Arte Contemporánea
(CGAC). Dez anos, un cento de exposicións e tres directores.
A análise valorativa do papel do centro pedímosllela aos críticos Xavier Seoane, David Barro, Montse Cea e X. M. Buxán.
o centro, é dicir, unir o galego
Un dos primeiros críticos galecunha clara vocación internagos é o escritor Xavier Seoane,
cional”. Logros da xestión de
que seguiu de cerca o transcorrer
Fernández Cid serían, para Badas últimas dúas décadas de arte
rro, entre outros, a creación da
contemporánea. Para el, a creacolección adeción do CGAC foi
mais da apertura
“importante poravier Seoane
da biblioteca e a
que supuxo unha
libraría, servizos
bocanada
de
‘Tiña
que
estar
que completan a
modernidade e
permitiu que che- máis dotado e ser oferta expositiva.
“Un museo é difígaran propostas
cil que morra canrelevantes ade- máis ambicioso”
do ten unha colecmais de situar os
ción. Existiu adeartistas galegos a
mais un interese
través de antolóavid
Barro
por exportar fóra
xicas que supuxeos artistas galegos
ron un respaldo ‘Serviu para
e iso viuse na trapara saír fóra”.
xectoria de resNon obstante, Se- exportar artistas
trospectivas como
oane observa eigalegos
as de Leiro ou Sevas no papel que
oane, primeiros
tiña que cumprir como Seoane,
que expoñen no
un centro destas
IVAM ou no feito
características. Leiro ou Cidrás”
de que Salvador
Bota en falta, por
Cidrás e Vicente
exemplo, que non
Blanco sexan os únicos artistas
mostre un esforzo máis decidido
galegos no Reina Sofía”.
á hora de “potenciar o debate
cultural” do que o centro podería
Precisa máis vida
ser referente. Entende tamén que
unha entidade destas caracterísA creación do CGAC, xunto coa
ticas “tiña que estar máis dotada
creación da Facultade de Belas
economicamente e ser máis amArtes en Pontevedra mudou para
biciosa”.
Barro o panorama da arte conDesde que o CGAC botou a
temporánea galega. Na súa esteiandar hai dez anos tres foron os
ra naceron galerías, espazos alseus directores. Á primeira etaternativos, críticos e novas infrapa de Antón Pulido seguiulle a
estruturas. “A súa creación foi
época de Gloria Moure, que esimportantísima para a nosa fortivo á fronte do centro desde novembro de 1994 a febreiro de
1998, ano no que toma as rédeas
o actual director Miguel Fernández Cid, despois dunha das polémicas máis sonadas do panorama artístico galego. A ese feito, que marcou a historia do centro non deixa de aludir Xavier
Seoane, como farán todos os críticos consultados. “Foi moi traumático e creou unha creba que
pasou factura. Galiza é un país
moi censurado por parte da
Xunta e nin os centros de arte
son plenamente autónomos e diso reséntense os procesos culturais” sinala. “O centro empezou
con explosión pero a redución
de presupostos foi decisiva. Necesita máis enerxía” conclúe.
“Miguel Fernández Cid ponse á fronte do CGAC nun momento problemático, despois da
gran convulsión no mundo da
cultura pola maneira de botar a
O CGAC preparou unha proGloria Moure. Moita xente pengramación especial para a cesou que iso non se superaría” colebración do seu décimo animeza a dicir o crítico David Baversario que se desenvolverá
rro sobre o conflito de hai cinco
os días 29 e 30 de setembro.
anos, que marca de forma singuAdemais de distintos actos
lar a historia do centro. Ao seu
conmemorativos de carácter
ver, o que consegue o novo diprotocolario, o centro inaurector é “manter os principios
gurará seis exposicións indibásicos do espírito co que naceu

X

MARTIN LAUFFER

D

Reproducións a escala 1:9 por Karin Sander. Abaixo, fotograma do vídeo Casting, de João Onofre.

mación, desde o comezo fíxonos
estar ao mesmo nivel que noutro
punto calquera do mundo, con
exposicións inesquecíbeis na
etapa de Gloria Moure como foron as de González-Torres ou
Boltanski” explica a crítica e artista Montse Cea. Apunta, sen
embargo, que despois desa etapa
de “explosión” veu a actual, na
que xa non hai exposicións magníficas, con excepcións como
puido ser a de Ernesto Neto, e xa
non é o referente que foi naquel
momento porque a persoa que
recolleu o facho se viu na obriga

no resto do estado, como si o foi
de outras apostas”. Resume a súa
na etapa de Gloria Moure ou
opinión sobre o centro dicindo
mesmo nos primeiros tempos de
que “precisa máis vida, está nunFernández Cid”. Contra a opiha etapa gris e moi poucas veces
nión de Barro e Cea, para Buxán
sorprende o espectador”. Pero,
o centro non está a potenciar na
como no caso dos outros crítimedida axeitada os novos creacos, tampouco é branca ou negra
dores galegos, xa que “son só
a realidade que debuxa Montse
poucos nomes e sempre os mesCea. Segundo afirma, unha das
mos, esquecendo
bazas para valorar
valores emerxena xestión de Fertes sen que se venández Cid ao
ontse Cea
xan claros os crifronte do CGAC é
“a aposta por ar- ‘Está nunha etapa terios de selección”.
tistas galegos no- gris e poucas
Para Xosé M.
vos como Mónica
Buxán, o CGAC
Alonso, Salvador veces sorprende
está a seguir unha
Cidrás ou Xoán
traxectoria pareAnleo e a iniciati- ao espectador”
lla ao Reina Sofía
va de artellar exde Madrid ou o
posicións poñenIVAM de Valendo os fondos do
osé M. Buxán
cia. “Non están
centro á vista do
pasando as mepúblico, cunha ‘A programación
llores
horas.
clara vocación pedagóxica”. Nesta minguou en retos, Arrincaron con
moita forza e
idea choca coa pediríalle máis
agora presentan
posición de Xosé
unha proposta
M. Buxán que ve valentía”
ideolóxica tibia,
a última proposta
tanto Kosme de
de Fernández Cid
Barañano no IVAM como Bode organizar exposicións de tese
net no Reina Sofia ou Fernáncoas obras da propia colección
dez Cid no CGAC. O director
como “unha falta de impulso de
tiña que ser máis arriscado e eu
cara a propostas máis creadoras.
pediríalle un pouco de valentía”
A programación minguou en reapunta. A explicación de dimitos e non está a ser un referente
nución de orzamentos válelle
só a medias xa que, para Buxán, “non cadra co esforzo editorial do centro que parece máis
ro xa desde o martes 23 a arinteresado na publicación de litista alemana Karin Sander
bros e catálogos que na propia
ocupa o vestíbulo do centro
proposta expositiva”. Todas esno que desenvolve o seu protas queixas non impiden que
xecto artístico para o que espoña en relevo a idea da que
canea os visitantes que o departe: “a súa creación signifisexen co fin de convertelos
cou un punto e á parte e conseen pequenas esculturas a esguiu que mudara o escenario
cala 1:9.♦
artístico galego”.♦

M
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Seis exposicións para conmemorar
viduais dos artistas Karin
Sander, Marina Abramovic,
Roland Fischer, João Onofre,
Hubbard and Birchler e o galego Vicente Blanco que presentará a mostra que logo
viaxará ao Centro de Arte
Reina Sofía. A inauguración
oficial terá lugar o día 30 pe-
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Máis de tres mil actos no Xacobeo 04
Pérez Varela aínda non deu a coñecer o programa
A.N.T.
A Xunta perfila o programa
cultural e festivo máis importante da historia, en palabras
do conselleiro encargado do
Xacobeo, Xesús Pérez Varela.
A falta de cifras e nomes concretos, o goberno galego prevé que visiten Santiago doce
millóns de persoas no 2004.
A cen días de que se inicie o
primeiro xubileo do milenio o
conselleiro de Cultura, Xesús
Pérez Varela presentou o proxecto do Xacobeo 2004 sen dar
noticias concretas sobre o contido dun programa cultural e
festivo que anunciou como o
máis ambicioso de toda a nosa
historia. Unhas cen persoas levan máis de un ano traballando
na organización dos máis de
tres mil actos culturais, festivos
e deportivos que contarán cun
orzamento que superará os 50
millóns de euros.
O conselleiro de Cultura,
Xesús Pérez Varela artellou a
presentación da celebración do
terceiro Xacobeo como unha
festa mediática para poñer a
andar a maquinaria de publicidade a cen días de comezar o
ano xubilar de 2004. “O éxito
hoxendía está na comunicación
e nese eido ninguén pode negar
o esforzo do goberno galego e
de quen lles fala” comezou o
conselleiro despois de se referir aos convenios que a xunta
asinará cos principais grupos
empresariais de comunicación
estatais e europeos para promover o Xacobeo 2004. Pérez
Varela enumerou os acordos
cos distintos medios no inicio
do acto celebrado o pasado
luns día 22 no Hostal dos Reis
Católicos de Compostela, nunha presentación da que foi difícil tirar algunha concreción
máis do que suporá o programa
para o próximo ano.
“Santiago vaise converter
na capital cultural de España e
acaso de Europa no 2004” dixo
Pérez Varela e con ese fin
anunciou que todos os centros
e organismos da consellaría
“centran niso toda a actividade
do ano”. Máis coidadoso foi á
hora de dar datos concretos do
que só avanzou aproximacións
co fin de deixar á vista que a
próxima celebración superará
en actividades e orzamentos ao
Xacobeo 1999. A Xunta espera
que pasen por Compostela
máis de 6 millóns de turistas
que estean polo menos unha
noite na cidade e doce millóns
a visiten. Organizaranse 3.040
actos con máis de 50 millóns
de presuposto que se destinarán a 275 exposicións, 350
congresos, 1.100 representacións teatrais, máis de mil actos de Galicia nos sentidos,
150 festivais de música poprock e máis de medio cento de
concertos do Festival Internacional de Música de Galicia,
entre outros. Non saíron nomes

dos protagonistas do programa
e Pérez Varela xustificou o silencio polos atrancos que se
poden desenvolver de cara ás
contratacións xa que, segundo
dixo, noutras ocasións os promotores de grandes estrelas ao
coñeceren o interese teñen subido os prezos. Asegurou, iso
si, que virían a Galiza “algúns
dos artistas máis consagrados
do mundo”. A Xunta non especificou a cantidade de cartos
públicos que se destinarán a esta programación pero Pérez Varela, á espera de cadrar as contas, si dixo que superarán os
4.000 millóns de pesetas (24
millóns de euros) que se investiron no Xacobeo 1999. Conta
tamén con que a iniciativa privada dobre o aportado na anterior convocatoria. Optimista
foi Pérez Varela cos ingresos
que reportará a celebración que

estimou en 4.000 millóns de
euros.
Apoiar a Igrexa
Cando Pérez Varela se referiu
a que a consellaría está a traballar na “reparación e posta
en valor do Camiño de Santiago” aproveitou para se referir
á relación que o Xacobeo, a
celebración da Xunta, vai ter
co eclesiástico ano xubileu.
Dixo o conselleiro que os
edificios da Igrexa reparados
levarán a que quen os vexa se
mostre “tocado dun hálito que
os fará reflexionar e preguntarse, como fixeron isto en nome de Deus?”. Sinalou o conselleiro que non quere interferir no programa relixioso pero
si tentarán “dar semente para
que a igrexa recolla bos froitos se quere recollelos”.♦

Xesús Pérez Varela, responsábel do Xacobeo 04.

Máis de cincuenta poetas
debaterán sobre ‘o actual’ en Compostela
A.N.T.
Máis de cincuenta poetas participarán o próximo día 3 de
outubro en Compostela nun filo-café, un dos encontros literarios que promove o poeta
portugués Alberto Augusto
Miranda. O tema da convocatoria é “Actual-Nom Actual” e
entre os participantes estarán
Ana Romaní, Chus Pato, Antón Lopo, Luísa Villalta, María do Cebreiro, Eduardo Estevez, Marilar Aleixandre, Car-

los Quiroga, Rosa Aneiros,
Rivadulla Corcón, Enma Couceiro, Sechu Sende, Rafa Villar, María Lado ou Iolanda
Castaño.
Arredor de medio cento de
poetas asistirán á convocatoria
do filo-café que se celebrará o
próximo día 3 ás 22 horas no
pub Dado-Dadá de Compostela. Habitual cita literaria en
Lisboa e outras cidades de Portugal, o escritor Alberto Augusto Miranda celebra este en-

contro desta volta en Compostela onde vai xuntar unha ampla representación dos poetas
galegos xunto con convidados
portugueses e unha asturiana.
Como “espaço aberto ao desejo e á troca” define o promotor
estes filo-cafés nos que ademais de debater en torno a un
tema haberá interpretación dos
poetas dalgunhas das súas
composicións. Comezará a
xornada a intervención do propio Miranda. Estíbaliz Espino-

sa e María Lado serán as moderadoras. O escritor portugués
é tamén o promotor de distintos proxectos editoriais, entre
eles, das Edições Tema nas que
publicaron xa varios autores
galegos. Miranda reparte os libros de balde, en especial, entre os membros do que el chama a “incomunidade”, unha
sorte de grupo amplo de amigos espallados por distintos lugares que reciben os agasallos
literarios do escritor.♦
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Infancias perdidas

Mundo rural con traxedia
As voces da noticia, novela realista con formas anovadas
Título: As voces da noticia.
Autor: Xosé Monteagudo.
Edita: Galaxia.

As voces da noticia, obra coa
que Xosé Monteagudo gañou
o Premio Blanco Amor 2002,
é unha desas novelas nas que
se adoita dicir que a forza telúrica da terra semella estar aí
como para desencadear a traxedia. Un fatuum inapreixábel percórrea, un algo imparábel que en calquera intre
pode rebentar gurgullóns de
sangue. Este é o retrato da atmósfera que cremos estar respirando, o retrato no que se
desenvolve a acción. Non é
que se dean constantes indicios,
son
cousas
das
que se sabe As
que están aí personaxes
sen mentalas, están
mentres
o construídas
tempo
se con mimo,
aproveita para nunca son
dar a coñecer
as vidas nas monolíticas.
que a traxedia
se pousará.
Mais ese fatuum, relacionado coa propiedade da terra, é de varios gumes. Un acerto que evita a
planicie dunha historia tremenda pero simple. Primeiro
será a covardía de Benigno e
logo a xustiza como arma de
abuso.
É o lector quen deberá
construír a historia, se por ela
entendemos a reportaxe que o
xornalista aínda non elaborou
cando a novela remata. Porque a novela é iso: un xornalista que se despraza á Brea,
coa encomenda de elaborar
unha reportaxe de décimo
aniversario do que temos co-

Xosé Monteagudo.

ñecemento por un narrador en
terceira persoa. A meirande
parte da novela son as confesións que as xentes lle fan á
fita magnetofónica. O xornalista déixaos que falen aínda
que sexa sen rumbo e divaguen moito, pero outras veces

ofrécensenos resumos ou inclusive é o mesmo xornalista
quen, desde o diario de campaña, nos informa dalgúns detalles das personaxes. O resultado é unha novela polifónica, de longo alento e dimensións ás que pouco a pou-

co nos imos afacendo por estes lares.
Novela posta ao servizo das
personaxes, un bon fato de personaxes que se manifestan sen
o estorbo mediático do narrador e van conformando as súas
personalidades en dialéctica
unha coas outras, coas súas penas, alegrías e enfrontamentos,
desde as que teñen que emigrar
(Reme, por exemplo) ás retornadas (Celia, ou a familia indiana) ou a outras que se abriron camiño na vida con máis
éxito (Miguel).
Deste xeito a novela, nos
inicios e tamén polo medio, está constituida por vidas que se
van facendo e sobre as que paira (nós sabémolo, elas xa non)
un ar negro de traxedia, que ten
que ver coa propiedade da terra, aínda que sería un grave
erro reduccionista pensar que
se queda niso.
As personaxes están construídas con mimo, nunca son
monolíticas, nin sequera a do
xornalista. Personaxes, cun
algo de saga, que nos ofrecen
unha parte da historia dunha
familia rural. Personaxes que
ás veces supoñen riscos dos
que se sae con éxito. Personaxes que tamén estarían perfectamente identificadas nun sociolecto esbozado con tino, de
non ser polos descoidos do
xornalista, no que constitúe a
eiva meirande dunha novela
coa que se estrea, polo demais
con éxito, un novo narrador.
Historia realista, en fin, de
transfondo clásico, pero con
maneiras anovadas, acordes
coas esixencias da narrativa actual, sobre todo no que atinxe á
complicidade, do leitor.♦
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DE

“ANXOS DE GARDA”
DE ANXOS SUMAI
EDICIÓNS A NOSA TERRA

FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. ANXOS DE GARDA.
Anxos Sumai.
A Nosa Terra.

1. NO PAÍS DO NUNCA MÁIS.
Xurxo Lobato.
Galaxia.

2. RELATOS MARIÑEIROS.
Xosé Neira Vilas.
Xerais.

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

3. MITOS E MEMORIAS.
Darío Xohán Cabana.
Xerais.

LUNS 29 DE SETEMBRO ÁS 21 HORAS
SALA GALÁN COA INTERVENCIÓN DE

NA

X. ENRIQUE ACUÑA,
ROSA ANEIROS,
CAMILO FRANCO,
ANTONIO DURÁN MORRIS
A AUTORA.

N

4. A ESTRAÑA ESTRELA.
Xabier López López.
Galaxia.
5. O SOÑO DO FALCÓN.
Xavier Iglesias.
Toxosoutos.

E

Novos libros
de aventuras
A editorial Toxosoutos
publicou os libros premiados
ex aequo no último Premio de
Relatos de aventuras Avilés de
Taramancos. O botín da
inmortalidade, de Francisco
Antonio Vidal, conta unha historia de mariños, sereas e
tesouros
encadrado
na ría da
Arousa do
século
XVII. Tipos
e xenios dun
tempo de ensoñación con
final sorprendente.
Rumbo ao
maluco, de
Xosé Agrelo,
narra as
aventuras dun
grumete noiés,
Antón Varela,
coñecido como Antón de Noia,
que acompañou a Fernão de
Magalhães na súa volta ao
mundo, na procura das
especias das Illas Molucas.♦

XOSÉ M. EYRÉ

Tabela das letras
P

Os biosbardos reúne unha
manchea de relatos curtos de
Eduardo Blanco Amor. Os recordos da súa propia infancia
en Auria (o seu Ourense literario), o desexo de plasmar no
papel un
xeito de
falar e de
vivir en
extinción e
un
maxistral
pulso narrativo fan
desta obra
un volume
fundamental
da nosa literatura. Recordo
duns tempos de
transformación e esperanza
nun ambiente por veces sórdido. Agora Galaxia reedita este
libro de 1962 na colección da
biblioteca do autor ourensán.♦

3. AS MARÉS NEGRAS.
Adela Leiro (Coord.).
A Nosa Terra.
4. NUNCA MÁIS.
A VOZ DA CIDADANÍA.
Xavier Paz-Alba Vázquez (Dir.).
Difusora.
5. GUÍA DOS CASTELOS
MEDIEVAIS DE GALICIA.
Ramón Boga.
Xerais.

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

Arreporse
á hemiplexía
Benjamin Lebert é un novo
escritor alemán que chegou á
escritura logo de sufrir o fracaso escolar e a
incomprensión por mor da
súa
hemiplexía.
As súas experiencias
recolleunas
en Crazy,
editado por
Xerais, na
que un rapaz
afeito a sufrir
porque nin
pode pular
nin xogar ao
fútbol nin saír
de marcha coma os seus amigos, consegue arreporse á súa
eiva grazas á literatura e á
amizade. Novela de
iniciación desde un punto de
vista diferente.♦
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Ariel
Boletín de cinema
en galego
Nº 2. Outono 2003. Prezo 2 euros.
Dirixe: Ramiro Ledo.
Edita: Cineclube de Compostela.

Iván Villarmea entrevista o
director de cinema canadense
Atom Egoyan. Diego Temprano
percorre a personalidade
cinematográfica de Jacques
Tourneur. Xoán Gómez
analiza a obra
de Aki
Kaurismäki, A
rapaza da
fábrica de mistos e mais Viaxe
por Italia, de
Roberto Rossellini. Daniel Salgado critica Fai o que debas, de
Spike Lee. Iván Villarmea dá
conta da Semana de cinema de
Valladolid 2002, na que
resultou vencedora Doce dezaseis, de Ken Loach.♦

Guía dos
Libros Novos
Nº 2. Setembro-outubro 2003. Prezo 3 euros.
Dirixe: Moisés Barcia.
Edita: RdO Comunicación.

O tema monográfico deste número é o mar. Alberto Fortes,
Francisco F. Naval, Carlos
Freire, Xosé Fuentes, Anxo
Rabuñal e Alexandre
de Arce
reparan nas
súas
relacións coa
literatura.
Ana María
Freire repara
na Coruña
literaria de
Emilia Pardo
Bazán,
Marineda. José Sousa
entrevista a hispanista xudía
mexicana Lily Litvak. Inclúese un fragmento da novela de
Luís Rei, A estrela dos
polisóns, que editará Xerais.
Ademais, aparecen reseñadas
as principais novidades editoriais galegas.♦

Cerna
Revista galega de
ecoloxía e meio ambiente
Nº 39. Verán 2003. Prezo 3 euros.
Dirixe: Manuel Soto.
Edita: ADEGA.

Xan Duro repara na realidade
da reciclaxe e compostaxe hoxendía. Braulio Vilariño e
Xesús Pereiras
dan conta da
creación da
Plataforma Social pola
Defensa do Alto Ulla. Rosa
Aneiros, Emilio
Insua, Carlos
Negro, Marilar
Aleixandre, Miro Villar, Eduardo Estévez, Alexandre Nerium,
Francisco F. Naval, Paco Souto,
Xesús Pereiras, Marta Dacosta
e Manuel Rivas adícanlle as súas creacións ao mar.♦

Música Pop

Maga, expectativas superadas
Grupo: Maga.
Lugar: Iguana Club. Vigo.
Data: Sábado 20 de setembro.
Prezo: Adiantada 7 euros, na billeteira 9.

A estas alturas, as fidelidades inmediatas marabillan e sorprenden. Ver a un
público entregado que corea as cancións dun grupo
con pouca obra editada como Maga, non deixa de
admirar, sobretodo no seu
primeiro concerto en Galiza.
¡E
qué
concerto! Do Maga
seu directo xa versionéase
chegaran noticias e todas as a si mesmo.
expectativas En directo
quedaron su- algunhas
peradas. Unha das súas
hora e medio cancións
escasa
moi parecen
ben aproveita- ladaíñas.
da –o que dá o
cumprido repertorio dun
disco longo e
outro de catro cancións máis
unha versión e algunha peza
inédita. Todo só por sete euros.
Hai que quedarse co nome
de Maga porque, a menos que
haxa sorpresas inesperadas,
dará falar. Son novos pero
non recén chegados. O trío
sevillano hai dous anos que
naceu pero os seus compoñentes posúen experiencias

anteriores e dominan completamente as actuacións en directo, cando menos nun club.
Queda por velos ante públicos
máis amplos e non tan afectos.
Para moitos, un bo concerto
é aquel que reproduce con fidelidade extrema o contido recollido
nos discos. Maga non cumpre
esta premisa: ás veces versionéase a si mesmo. Se foron fieis ao

orixinal en temas como “Agosto
esquimal” ou “Piedraluna” –que
xunto con “Diecinueve” interpretada xusto antes que os bises
constituíron o clímax do concerto–, noutros como en “Primer
vuelo” case parecía que interpretaban unha ladaíña.
O efecto destes ensaios non
podía ser mellor. A sintonía co
público, a intensidade e a sensi-

bilidade que transmitiron conseguiu un resultado redondo e impactante. As preto de duascentas
persoas que acudiron á Iguana
corearon as cancións, aclamaron
cada tema que se anunciaba,
contaxiáronse da melancolía
que transmitiron e saborearon
unha por unha todas as letras.♦
H. VIXANDE

Mosquera Camba, poesía, falida, do cotiá
Despois dun anos en que a
poesía galega só dialogaba
consigo mesma esquecendo
que existían uns entes chamados lectores, apareceron unha
serie de poetas que, sen formar grupo, apostaron por un
novo realismo. Un realismo
que Guillherme Merquior
(Colóquio/Letras 52, “O significado do pós-modernismo”) chamou “microrrealismo”, unha expresión que tende ao carácter descritivo. Unha poesía atenta ao cotián
que, en certa maneira, fuxindo da metapoesía, pasa a metanarrativa. Foi unha sá reacción, aínda que non deron
un grande libro, nin apareceu un poeta senlleiro.
Mais acontece o que
acontece. Con tanto coloquialismo, con tanta cotidianeidade, con tanta metanarrativa, a poesía foi,
outra vez, a grande ausente. Un exemplo: A
tensa
calma
da
catapulta, de Xosé Luís
Mosquera Camba (Positivas,
2003). O presente libro compóñeno 42 poemas. Nunca
son poemas estridentes, nin
berróns. Os versos no chían
nin renxen, mais o lector que-

da, ás veces, frustrado. Coma
se faltase algo. Quizáis acontece coma no poema 21
“Agora nin para versos estou./... nin estás”. Pode ser
iso. Tamén pode ser que o poeta, como os vellos beodos de
antano, que tropezaban coas
farolas, tropece coas palabras. E non lle saen. Hai poemas, os máis
longos, que Hai
parecen escri- poemas,
tos a modo de
t e l e g r a m a s os máis lon(hoxe,
que gos,
case non se que
envían, qui- parecen
zais sexa un escritos a
método “van- modo de
g a r d i s t a ” , telegramas.
vaia saber vocé): “Un descafeinado,/
por pedir./ Facer parroquia un
pouco. Non moito./ Verdadeiramente nada. Nada”; “Parada de autobuses sen marquesiña./ Pés fríos, xelados, doridos./ Ti non estás. Eu non
estou./ O autobús non para”...
A tensa calma da catapulta é un intento, falido, de poesía do cotiá, esa que tanta falta fai, mais a Mosquera Camba pasoulle o que do poema 9:

“As veces un quere e non pode dicir nada/. Non sabe”.
Con todo, agradécese o intento, e este reseñador está seguro de que traballando máis os

seus poemas, Mosquera Camba pode dar nun poeta interesante.♦
X.G.G.

José Luís Abalo
armou os seus trebellos de oficio para
enfrontarse á mancha visguenta do
fuel. Cal moitos veciños do Morrazo,
pensou como deixar
a súa pegada fotográfica e foi a pé de
praia. Alí pediulles
aos voluntarios un
esforzo máis para
que deixasen olladas
e cansazos, tendo
de costas un sinxelo
fondo negro, mouro
coma o chapapote.

RETRATOS
VOLUNTARIOS
Colección Prensa e
Criación de

A NOSA TERRA
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A espada e o navío
A poesía completa de Avilés convértese nun clásico
Título: Obra poética completa.
Autor: Antón Avilés de Taramancos.
Edita: Espiral Maior.

Na outra banda do mar
constrúen o navío:
o martelar dos calafates resoa
na mañá, e non saben
que están a construír a torre de
cristal da miña infancia
AS TORRES NO AR
Do mesmo xeito que identifica o
poeta o proceso de construción
de “A nave do tempo” co da súa
propia historia, foise tamén engrosando durante este ano 2003 a
bibliografía que tiña por obxecto
a divulgación ou o estudo da obra
de Antón Avilés de Taramancos.
Mais, como acontece sempre que
rematan os actos do Día das Letras (sobre todo, unha vez superado o mes central de maio), quédanos un regusto agridoce pois,
se moitas foron as páxinas publicadas, os ensaios e achegas sobre
a figura do poeta noiés, tamén é
certo que tal abundancia de datos
redunda nun esgotamento do lector, de xeito que se pasa do exceso ó esquecemento. E, se sempre
é inxusta esta situación, máis aínda no caso de Avilés de Taramancos, un dos autores de máis sólida obra literaria dos que se teñen
celebrado nos últimos anos pois,
desde 1997 en que se dedica a
festa a Ánxel Fole, as figuras obxecto de homenaxe non tiñan peso específico dentro da literatura
de creación por máis que a súa
relevancia fose indiscutible noutros ámbitos (como acontece, por
exemplo, con Manuel Murguía
(2000), Eladio Rodríguez (2001)
ou Frei Martiño Sarmiento
(2002). Polo tanto, é de desexar
que a atención á figura de Avilés
de Taramancos siga pervivindo
máis aló dos fastos e que a súa
obra se lea e estude, pois, non en
van, é un dos máximos representantes dunha xeración, a das Festas Minervais, fundamental no
desenvolvemento da nosa poesía
de posguerra. Con todo, para levar a cabo este labor de relectura,
vai ser preciso recorrer, xa desde
agora mesmo, á Obra poética
completa editada magnificamente por Espiral Maior(1) que xunta
nun volume os froitos do labor lírico de Avilés cos textos que el
mesmo traduciu: a Crónica de
Saint-John Perse e O cemiterio
mariño de Paul Valéry. Esta vai
ser, xa que logo, a obra referencial, o texto definitivo no corpus
dun autor que se estende a través
de nove poemarios, un libro de
relatos, unha peza teatral e numerosas colaboracións en prensa
(algunhas delas recollidas na
Obra viva). Mais, para alén de
recompilar as obras éditas, o volume que nos ofrece Espiral
Maior inclúe tamén a obra poética dispersa en diversos medios
(como as revistas Dorna, Bar-

Antón Avilés de Taramancos.

banza ou Boletín Galego de Literatura así como en catálogos e
folletos) e achéganos, ademais,
un monllo de poemas inéditos.
Trátase dun total de 43 textos escritos por Avilés en varias
épocas, tanto na É de
emigración co- desexar que
mo na súa volta a atención
á terra natal.
á figura de
Como xa se Avilés siga
ten posto de
pervivindo
manifesto, a
chegada de An- máis aló
tón Avilés ás le- dos fastos e
tras
galegas que a súa
prodúcese na obra se lea
Coruña, cidade e estude.
á que se traslada por motivos
de estudos e
onde establecerá contacto coa
bohemia literaria e pictórica (sobre todo, con Urbano Lugrís e
con certos compoñentes do
“Grupo Amanecer”), feito determinante na súa traxectoria vital e
creativa. Na cidade atlántica xorden os versos de As moradías do
vento (1955) e A frauta e o garamelo (1958-9), uns poemas sinxelos e inxenuos onde predomina unha visión da natureza moi
próxima ó panteísmo, tal é o
grao de identificación do ser co
seu contorno. Trátase, no primeiro dos casos, duns poucos textos
de ambientación mariñeira –non
en van a súa aldea natal de Tara-

mancos mírase na ría de Noia–
onde este mundo se observa cos
ollos aínda fascinados do adolescente que non é quen de abranguer toda a súa grandeza. Así, os
veleiros ancorados no porto, sentindo a caricia do vento, son testemuña dos anceios vitais do ser
que quixera deixarse ir tamén
nas ás do nordés cara a novas experiencias vitais. Pola contra, na
segunda das obras, o ámbito retratado é o do bosque e así búscase a presenza sonora dos paxaros e as árbores, os cantares do
xílgaro e o paspallás, a sombra
do xerín, o rolar da rula e o lecer
da pomba. Aínda así, a ollada
deste eu poético segue a estar
moi próxima á nenez como afirma no “Cántico ao arbre”:
Teño a ollada limpa do neno
que rechina coa auga,
e son todo paxaros, remuíños e vento.
De moi distinto signo son as
obras seguintes, Poemas a Fina
Barrios. Pequeno canto (1959) e
Poemas soltos a Maricarme Pereira (1961), pois nelas o tema
central vai ser o amor, un “amor
noviño que se faga/ lume, mármore e vidro na palabra”, non
correspondido e por veces doloroso, que se vive de novo a carón
do mar, o mesmo mar que leva ó
poeta ás terras de Colombia. Precisamente esta circunstancia biográfica motiva que estes dous po-

emarios non vexan a luz ata 1982
cando sae do prelo O tempo no
espello, volume miscelánico que
recolle tamén Os poemas da ausencia (Primeira –1963– e Segunda parte –1969–) e Nova crónica de Ulises (1978). Vivindo xa
a dura experiencia da emigración, Avilés dálle un xiro á súa
poética e plasma agora nos versos a crúa realidade do trasterrado. Nesta circunstancia prodúcese o recurso á memoria, forza fulcral nos poemas xa que o eu poético evoca constantemente a familia (sobre todo á nai) e a terra
que deixou atrás. Enfrontado ó
desarraigo, o ser non nos ofrece
unha imaxe idealizada da terra
natal senón que é esta bastante
realista na súa falta de liberdade e
así varios textos derivan cara á
crítica social denunciando a loucura da guerra, a cobiza e os máis
baixos comportamentos humanos. Con todo, Os poemas da ausencia, nacen da convicción de
que “Vinte anos de ausencia na
flor da mocedade trocan radicalmente a vida dun home” e por iso
o eu poético vai madurecendo o
seu discurso e afrontando a dor e
os golpes do destino. Un destes, a
morte gran amigo Urbano Lugrís, daralle pé a Avilés para escribir un dos prantos máis sentidos da nosa literatura e será o
xermolo da Nova crónica de Ulises onde retoma esta figura mítica pero vista coa mesma óptica
que achegara Lugrís no personaxe de Ulises Fingal. A experiencia viaxeira, o periplo marítimo e
a afirmación no compromiso coa
patria (“Miña Patria:/ eu son o
teu soldado máis forte./ A túa lingua é a miña espada”) priman
nestes versos onde Ítaca se amosa como unha entelequia pois,
aínda volvendo a ela, o eu sente
que os cambios producidos sobre
a terra natal son moitos e así dirá:
“non hai regreso, avoa,/ nunca/
regresa o mesmo home/ ao mesmo sitio”.
Ulises volta a Ítaca e Avilés
prepárase para establecerse de
novo na súa vila natal de Noia,
mais, xa aquí, asáltao de vez en
cando a saudade de Colombia e
deste sentimento xorden os
Cantos caucanos (1985), viaxe
íntima e sentimental por esta terra exótica, de mítica orixe, e
onde os sabores e olores son
profundos e misteriosos. En certos momentos, a poesía adopta
un ton épico e amosa as xestas
dos exploradores que se enfrontan a novos territorios e a costumes diferentes. É entón cando o
poeta expresa o seu desexo de
ter unha casa en Chachahuí perto do cocuio, no territorio do
cóndor e do puma negro, como
unha arca onde conservar a memoria de tantos anos.
O último poemario publicado en vida do poeta foi As torres no ar (1989), un canto ás

raíces e ós alicerces que forman o ser quen, tras abandonar
a singradura e facer a elexía
polo mar, busca acubillo nunha
torre secreta onde o agarda o
amor e un corpo que florece co
pracer. Ancorado neste lugar
escondido, o ser séntese máis
próximo á súa estirpe, á terra e
á orixe. Renace imbuído de coñecemento e exclama:
Aí tés o perfil da luz: aínda nascendo. Olla
como destece
a tebra a súa torre escura, como canta unha
espada no ar
e se abre unha liña en faíscas
conmovéndome, como
tamén o corazón abre os seus ríos e comeza
a mañá,
comeza o tempo e unha rosa invisíbel
habitándonos.
No 1992, enfrontado á dureza
dunha morte que se lle aproxima
ó gallope, Avilés de Taramancos
deixará preparado o seu testamento poético, Última fuxida a
Harar, un xeito de viaxe ó inferno como fixera o seu amado
Rimbaud. Agora o eu, “Espido
da magnificencia, / só, como habitante único” observa o seu reino e ofrece o testemuño da súa
dor, memoria da orixe, mentres
se reafirma no seu compromiso
coa patria: “Hai que romper de
norte a sul Galiza,/ queimar as
rozas dunha idade antiga/ e ver
nascer o sol, lástima fora”. Con
todo, e esta vén ser a grande
achega da Obra poética completa, foron moitos os textos que ficaron inéditos e que complementan o corpus avilesiano. Trátase
de poemas miscelánicos onde se
afonda nos temas queridos para o
autor: o desarraigo da terra, o
amor, o mar e a presenza dun país escravo que debe liberarse. Todos eses puntais que alicerzaron
a poética dun dos autores máis
importantes da nosa literatura,
aquel que expresou o seu desexo
de “Ser ave,/ ser cantiga, ser
pranto, ser combate,/ ser esa
permanencia que nos leva/ como
un río no tempo até a vitoria”.♦
TERESA SEARA
(1) As últimas noticias que falan da crise
de Espiral Maior –e que vían a luz precisamente mentres redactabamos este artigo– obrígannos a incluír esta nota de
urxencia. Así, repasando a historia editorial da nosa literatura podemos
constatar a importancia dun selo que,
para alén de abranguer o catálogo máis
numeroso de poemarios, sempre se caracterizou pola aposta por autores noveis e pola creación dun espazo heteroxéneo sen o cal a nosa literatura non tería acadado o grao de desenvolvemento
que hoxe manifesta. Sería pois un mal
síntoma que a editora tivese que pechar,
síntoma dunha enfermidade que vimos
arrastrando desde hai tempo: o escaso
interese das institucións e dos lectores
pola nosa cultura. Esperamos que o síntoma non se faga endémico e desde estas páxinas gustaríanos levar unha
mensaxe de apoio e esperanza a Miguel
Anxo Fernán-Vello co desexo de que
Espiral Maior poida cumprir outra década máis de vida.
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Xente de verdade, xente a compartir
A conto do libro de Anxos Sumai
ANTONIO DURÁN MORRIS
Aínda que nos coñecemos de
sempre, hai dous anos atopámonos nunha rúa de Santiago á
primeira hora da mañá, indo os
dous como cada día para os nosos respectivos traballos. Ela,
para o seu traballo; eu, para a
gravación de Pratos combinados. Había tempo que non nos
viamos e aquel encontro, que
nos sorprendeu porque foi case
chocar o un co outro nunha esquina, converteuse no principio dun efecto dominó. Caeu a
primeira peza e, a partir de aí,
seguirían caendo cada día que,
desde aquel, nos fomos atopando ata instalarme eu enriba dela (quero dicir: no piso que está enriba do seu).
Ó principio, xa cando tiñamos ocupada a Barraca como se
fose a sala de estar da nosa vida,
foi ela quen me aturou a min. As
dúbidas dun actor cando ensaia
unha obra son grandes e as neuras tamén. Aturou todo o proceso de ensaios de Espectros, unha obra producida polo Centro
Dramático Galego; axudoume a
preparar os diálogos, veu ver
ensaios e, sen dúbida ningunha,
foi a persoa que máis veces veu
a obra en toda Galicia, como un
amuleto que dá sorte, como
agora que me acompaña cada
vez que hai partido do Celta, e
iso que non lle gusta o fútbol.
Nin sequera ten puñeteira idea
de fútbol. A ela quédanlle daquel proceso crativo no teatro o
meu guión de Espectros cheo de
apuntamentos de lapis de cores;
o anel que o meu personaxe,
Osvaldo, lucía durante a representación e, supoño, que unha
boa amizade comigo.
Despois tocoume a min aturala a ela, nerviosa e insegura
nas primeiras semanas que escribiu na rede; dubidosa de se o
que estaba a escribir lle intere-

Anxos Sumai asina exemplares do seu libro.

saría a alguén: ¿a quen carallo
lle pode importar a miña vida?,
¿que vou contar esta semana?,
¿que dereito teño a falar de vós,
os meus amigos, e da miña familia para que o lean centos de
persoas ? As dúbidas, a inseguridade, o medo, a autocrítica do
proceso creativo. O pánico escénico, que eu aínda sinto cada
vez que subo a un escenario é o
mesmo que ela sentía, e aínda
sente, cada vez que a suben á rede e, desde Galicia, desde Madrid, desde Barcelona, desde
Portugal ou desde Brasil, os lectores comezan a prender os ordenadores e a entrar na súa vida,
como mirándoa polo ollo dunha
pechadura. ¿Que faría Anxos

esta semana? ¿Estará triste?
¿Que lería, que película vería,
que banda sonora a acompañou
mentres facía a comida ou fregaba a casa ou marchaba para o
traballo absolutamente durmida
á primeira hora da maña?
Pero tamén sentiu a satisfacción merecida do traballo
ben feito, as felicitacións dos
lectores, as consultas de persoas que a podían considerar incluso como aquela Señorita
Francis que hai moitos anos tiña un consultorio sentimental
na radio. Vivín a súa emoción
cando lle enviaron o primeiro
libro, cando lle escribiron recomendándolle música e películas
e lle mandaban regalos. Lem-

bro cando a chamaron da emisora Nou Barris, de Barcelona,
para dicirlle que levaban semanas retransmitindo o seu diario
as fins de semana e que había
moitos oíntes que o escoitaban
e xa a trataban como se a coñecesen de toda a vida. Aí aumentoulle o medo escénico.
As dúbidas, o medo escénico, a satisfacción final. Eu podo
entendela perfectamente, porque iso mesmo é o que me acontece a min cando traballo na elaboración dun personaxe. Ela,
sen embargo, non é un personaxe, senón un ser real, o mesmo
que nós, que a acompañamos todas as semanas, somos xente de
verdade. Eu, por primeira vez na

miña vida, represéntome a min
mesmo nun papel. Sorpréndome
cando fala de min días despois
de termos vivido xuntos unha situación: é como mirar unha foto.
De feito o libro, cando lin todo
seguido ó pouco de que o editasen, lembroume un álbum de fotos e activoume a memoria persoal. Será o seu diario, pero tamén é a nosa memoria, a nosa
vida e o noso diario.
Confeso tamén que, a pesar
da proximidade, ó ler Anxos de
garda descubrín moitas cousas
dela e coñecín moitas persoas.
Coñecín o seu pai, sentado debaixo dunha figueira. Coñecín
a súa nai lendo esquelas, amasando unha empanada ou matando moscas. Coñecín a Tite
debuxando un ser inerte, a Inés
xogando ás casiñas. Coñecín a
Elvira facendo paella, a Sisi
comprobando se a intuición
existe. A Chumi e o carballo
que hai na súa casa; á súa tía
Moncha poñendo claras de ovo
nas ventás a noite de San Xoán; ó seu tío José, que lle regalou unha esfera luminosa... E
tamén coñecín os seus amigos,
porque son moitos os personaxes reais que a acompañan que a acompañamos- neste diario. Que estamos aí, porque nos
dá a oportunidade de compartir
a vida con ela.
Cando leades o libro iredes
coñecendo máis personaxes
porque, insisto, Anxos de garda
non é só un diario, senón un
proceso creativo vivo, que semana a semana nos segue enchendo de afecto, de alegría, de
ganas de vivir, de resistencia e,
como non, tamén de melancolía, tristeza e dor. Porque así é a
vida. Porque Anxos de garda é
a vida. Real ou inventada, iso
só o sabe ela. Pero iso si, unha
vida contada sen pudor.♦

A cultura mariñeira centra
o congreso dos escritores en Corcubión
A.N.T.
Nun ano como este no que o mar
ocupou tamén a actualidade cultural, a Asociación de Escritores
en Lingua Galega decidiu organizar I Congreso de Cultura Popular e Mariñeira, que terá lugar
en Corcubión dos días 10 a 12 de
outubro. Mesas redondas, recitais, exposicións e outros actos
culturais compoñen o programa.
A AELG dará a coñecer o día 26
de setembro o libro elixido polos
seus socios dos publicados nos
últimos doce meses.
Durante tres días o mar será
o protagonista do I Congreso de
Cultura Popular e Mariñeira que
dará comezo na tarde do venres
10 de outubro cunha xornada
que inclúe no programa a inau-

guración de exposicións e unha
noite de contacontos coa intervención de Carlos Blanco, Patricia Vázquez e Ricardo de Barreiro. O sábado e o domingo
celebraranse tres mesas redondas nas que o mar será visitado
desde a antropoloxía, a literatura
e a cultura popular por medio de
máis de dez especialistas na materia. Para a primeira, titulada “O
mar, unha ollada antropolóxica”
están convidados Marcial Gondar, Xosé Ramón Mariño Ferro
e Xosé Manuel González Reboredo. O segundo encontro terá lugar na tarde do sábado e será a figura do escritor Antón Avilés de Taramancos a que reúna
na mesma mesa a Carlos López
Bernárdez, Ana Romaní, Xosé

María Álvarez Cáccamo e Miguel Anxo Fernán-Vello, todos
coñecedores e amigos do autor
ao que se lle dedicou o Día das
Letras Galegas do 2003. O último debate celebrarase na mañá
do domingo 12 cando Francisco
Calo Lourido, Dionisio Pereira,
Francisco Fernández Rei e Francisco Fernández Naval se xunten
para falar de “O mar na cultura
galega”, na mesma sesión na que
se desenvolverá unha proxección de diapositivas de Maribel
Longueira e dunha curtametraxe. O programa complétase cunha visita ao Museo do Mar de
Corcubión e un recital poético.
O prazo de inscrición no congreso remata o día 3 de outubro. A
AELG decidiu celebrar o seu en-

contro na Costa da Morte, a zona máis afectada polo atentado
do Prestige, acontecemento que
os impulsou a publicar o libro
colectivo Alma de Beiramar –en
colaboración co’A Nosa Terra–
no que participan máis de oitenta autores e que os pasados días
24 e 25 de setembro se presentou
en Vigo e Compostela.
Catro finalistas
O día 26 de setembro darase a
coñecer o gañador do premio da
Asociación de Escritores en Lingua Galega que sairá de entre os
catro finalistas propostos aos socios de entre os libros publicados
o pasado ano. Os escritores reciben no seu domicilio un boletín

cos catro títulos escollidos a partir da lectura dunha comisión de
expertos ademais dun espazo en
branco que poden ocupar con
calquera outro libro. Os catro títulos entre os que os escritores
están a escoller son Memoria para Xoana de Marica Campo, Resistencia de Rosa Aneiros, Gameleiros de Miro Villar e O libro
dos aparecidos de Xerardo Quintiá. Con anterioridade este premio foille concedido a Manuel
Rivas, Xosé Luis Méndez Ferrín
e Manuel María. A secretaria da
AELG, Iolanda Castaño destaca
desta edición o maior número de
votacións co novo sistema e defende que o premio está a converterse “nun dos de maior prestixio da nosa literatura”. ♦
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A Frouseira

Xerais renova a colección de poesía
cunha obra de Marilar Aleixandre
CARME VIDAL
Marilar Aleixandre e Enma Couceiro inaugurarán en outubro
a nova colección de poesía de Xerais. Pouco despois unha antoloxía dos poetas máis novos porá remate a Ablativo Absoluto, a
serie que naceu co ímpeto renovador da poesía dos noventa.
Desmentindo a primavera, o
segundo poemario da escritora
Marilar Aleixandre, e (Cito) de
Enma Couceiro serán os primeiros títulos da colección Poesía de Xerais, unha serie que
seguirá os canons editoriais
que a empresa mantén noutras
coleccións como Narrativa.
Continuará o xénero poético na
editora pero terá unhas características distintas á colección
Ablativo Absoluto que porá fin
a súa traxectoria dous meses
despois dando por pechado un
fondo composto arredor de
trinta libros. Contra Rochester

de Mirian Sánchez Moreiras, a
antoloxía dos poetas máis novos –pos-noventa– e un catálogo especial de peche serán as
últimas publicacións que aparezan co selo da colección.
Ablativo Absoluto naceu coa
enerxía da poesía dos anos noventa a cargo do escritor e editor
Fran Alonso, que contou cun
consello editorial composto por
Iris Cochón, Helena González
Fernández, María Rábade e Miro Villar. Poetas como Chus Pato, Claudio Pato, Alfonso Pexegueiro, Anxo Quintela, Mª do
Cebreiro, Lupe Gómez, Lino

Braxe, Carlos Negro, Eva Veiga,
Estevo Creus ou Helena de Carlos publicaron nesta colección
que tirou do prelo tamén traducións de Seamus Heaney, Günter
Grass ou Sandra Cisneros. En
Ablativo Absoluto publicáronse
tres antoloxías e dúas delas con
especial destaque na literatura
galega contemporánea. Upalás,
que recollía a obra do grupo
Rompente e A tribo das baleas
na que Helena González ofrecía
unha selección da que chamaba
“poesía galega última”.
“Decidimos que o último título sería unha antoloxía da poesía máis nova para pechar co
mesmo espírito de renovación
co que apareceu. Ablativo cumpriu os seus obxectivos, non naceu con vontade de perdurar senón de mostrar as propostas

máis rompedoras. Tampouco é
bo que sexan as mesmas persoas as que valoren durante tanto
tempo” sinala Fran Alonso, responsábel da colección desde o
seu nacemento. Ablativo Absoluto apareceu nun momento de
euforia poética promovida polos novos creadores dos anos
noventa e remata despois de
que desaparecesen outras iniciativas nacidas no mesmo tempo como Letras de Cal. A antoloxía de creadores que pechará
a lista de títulos recollerá a obra
dos máis novos, dos nomes que
se deron a coñecer despois da
denominada “xeración dos noventa”. O volume estará ao cargo dos compoñentes do consello editorial de Ablativo Absoluto, coa idea de imprimirlle selo propio á selección.♦

Miren para a cámara
A historia de Laza nas fotografías de Xosé Collazos
C.V.
Centos de ollos miran para
quen se achegue a visitar a exposición do fotógrafo Xosé
Collazos no Museo do Pobo
Galego. O retratista de Laza
conseguía parar unha xornada
de traballo, a festa do Entroido
ou mesmo un enterro e que todos os participantes fitasen para a cámara. Así nacen as fotografías que agora se recuperan
na mostra aberta en Compostela ata o próximo 19 de outubro.
Poucos son os retratos individuais que penduran nas salas
de Bonaval. Xosé Collazos
(Laza, 1886-1972) fotografaba
maiormente grupos que pacientemente paraban o seu labor e miraban fixo para o obxectivo da cámara. Os traballadores que participaron na construción da estrada Laza-Cerdedo, os que conseguiron que se
erguera nos anos cincuenta a
ponte de Matamá e tamén os
que a inauguraron ou mesmo
todos os que naquela tarde facían fértil o prado detiveron as
súas faenas cando Xosé Collazos chantou a súa cámara diante. As fotos do coñecido como
“retratista de Matamá” son todas posadas, feitas co convencemento de quen se pon diante
do obxectivo. Fotografías de
traballo pero tamén retratos da
vida cotiá, das vodas nas que é
difícil recoñecer aos noivos, do
cura coa sobriña, dos falanxistas, da garda civil, da cacería
do xabarín, das mulleres de loito ou dese enterro multitudinario no que non hai persoa que
non teña a súa vista posta na
cámara de Collazos. Tamén é
el o primeiro que capta as imaxes dos peliqueiros do rico Entroido de Laza.

Ambulante e músico
Na comarca aínda hai memoria
daquel fotógrafo ambulante que
percorría distintas aldeas da comarca coa cámara que trouxera
de Cuba. Desas lembranzas partiu a arqueóloga Neves Amado
para recompilar casa por casa as
súas fotografías, restauralas e
seleccionalas para artellar esta
mostra que xa pasou por Laza e
agora está aberta en Compostela. Para Neves Amado a “economía de medios” explica que a
maior parte da colección de Collazos estea composta por fotografías de grupo. Conseguían
pasar a papel fotográfico a moitas persoas polo mesmo prezo
que o retrato individual inmortalizaría a unha soa. “Só a xente
de cartos tiña retratos indivi-

duais, na malla, na procesión ou
no enterro, que é de encargo, todas as persoas paran para a fotografía colectiva. A súa obra é
moi etnográfica” di Amado. Durante dous anos visitou arredor
de medio cento de casas buscando as fotografías que habían de
compoñer a exposición de Laza.
Desde que a mostra se abriu o
traballo tornouse máis fácil e as
casas abríanse aínda con máis
facilidade para mostrar a obra
dun fotógrafo do que recompilou xa cerca dun milleiro de retratos. Este é o único sistema posíbel para recuperar o traballo de
Collazos xa que todo o seu material fotográfico foi destruído
na casa familiar.
Coas fotografías veu tamén
a memoria persoal de Collazos,
un home que emigra con deza-

oito anos a Cuba onde traballa
cortando cana pero onde aprende tamén o que serán os oficios
que marcarán a súa vida, a fotografía e a música. De Cuba volveu a Laza Collazos cunha cámara e unha gaita e fíxose coñecido ao montar unha banda
cos fillos e outros coñecidos
que visitaba as festas da comarca. Collazos levaba sempre
canda el a súa cámara de fotógrafo ambulante. “Era moi bo
profesional, moi perfeccionista
e traballaba moito os retratos,
algúns con outras técnicas como os que están pintados ou debuxados por riba, era un artesán
da fotografía. Tivo moitos oficios, labrador, sancristán... e ao
final da súa vida a xente o recorda varrendo a rúa e falando
en verso” di Amado.♦

Charanga
popular
XERARDO PARDO DE VERA

A

s charangas
comezaron como
pequenos grupos de
instrumentos musicais de
vento que se integraban en
unidades militares lixeiras
e/ou pequenas. Os seus sons
acompasaban actos
castrenses pra os que non
era necesaria ou conveniente
a máis complexa actuación
dunha banda e, de acordo co
seu fin práctico, limitábanse
a melodías e ritmos adoito
sinxelos. As charangas
mesmo pasaron a tocar nas
festas de lugares achegados
aos cuarteis ou
acampamentos uns
pasacalles axeitados a
pasodobres allegro ma non
troppo e valses que aledaban
os romeiros bailadores. Coa
progresiva concentración
loxística dos pequenos
destacamentos militares
afastáronse as charangas da
poboación civil e algúns
grupos beneméritos deron en
crear as súas proprias pra lle
daren “marcha” a certas
procesións festivas.
Relembro eu agora, coa
memoria melancónica e o
corazón do neno que me
resiste, a charanga “A
Chapa” que tiña a súa sé
nunha taberna a carón do
vello edifício compostelán
do Castromil (mal haxa
quen derrubou un emblema
daquel tempo). Formábana
rexos “maleteiros” (O
Mariño, O Rubio, O
Mizián), “mozos” que
atendían os viaxeiros
sobrecargados ou señoritos.
“A Chapa” desfilaba moi
fachendosa cara ós partidos
do Clube Compostela en
Santa Isabel, entón estadio
“multiusos”, co charol da
viseira de faena ben
brilladora pra a ocasión, moi
abondosa de florituras de
trompeta e redobrante. Boa
amizade tiven eu, pese os
meus poucos anos, co
Mariño, gorra azul terciada
á orella dereita, lanzal, tal o
capitán arrufado dun “tres
paus” marsellés, de aí o seu
alcume.
A dexeneración das
charangas (e con ela a dos
ouvidos da xente, ¿ou foi ó
revés?) veu coa funesta
manía de “executar” todo
tipo de obras, aínda
verdadeiramente nobres, cos
limitados medios de corneta
e bombo e coa medida
rítmica do sálvese quen
poida e covarde quen non
sopre. Seica un tal Baltar
(pena de apelido) executa
pezas nunha moderna
charanga. É lóxico e
consonte. Raxoi escoitábao
coa vergoña allea
rebordándolle a faciana. Se
tiver bastante da propia debe
mandarlle calar.♦

Bailar
con
Cempes
MAR BARROS

Coidado! A moa imparábel dos Cempés ameaza cun novo traballo en directo, unha dose
exacta de boureo e boa música. E para gravalo, os feirantes escolleron Vigo. Agora co púUnha furgoneta prestada e corenta mil pesetas para catro, o
combustíbel xusto para chegar
a Saint-Chartier e algo de comida. Non se precisou máis para
impresionar ao público do lugar,
pouco afeito aos son galegos e
a ver gaiteiros e acordeonistas
danzando borrachos e tocando
ao tempo. Volveron co segundo
premio debaixo do brazo, como
quen fai as Américas, comprobando que ninguén é profeta na
terra. Gaita, acordeón, tamboril
e pandeireta, así xurdía unha
das formacións tradicionais con
máis potencia no directo e cunha forza descoñecida para renovar a tradición.
Como unha volta ás orixes e
despois de dez anos de troula
corrida por bares e festas dende aquela viaxe a Saint-Chartier, Os Cempés reaparecen en
escena cun novo proxecto musical, Moe a moa, que retoma o
espírito do grupo, “a potencia
da tradición sen complexos, a
festa rachada e a diversión en
directo”.
A poucos se lles escapa a
forma orixinal coa que os Cempés abren cada un dos concertos, cos que foron percorrendo,
instrumento en man, todas esas
verbenas, pubs e festivais da
Galiza, o seu hábitat natural, porque así o fixeron sempre. Dez
anos xa de espectáculos cun público expectante que agarda
dende o chan o rebulir incerto do
vocalista, Serxio Ces e o seu berro incitador que promete troula e
desenfreo. Beeeeeee!
Ese mesmo berro porá en
marcha as pistas de gravación
en Vigo este fin de semana para
estrear o novo d’Os Cempés,
Moe a moa, fiel á personalidade
arrolladora capaz de facer bailar
e emocionar ao público coa súa
música. “Cun xogo de palabras
que engloba toda a simboloxía
do muíño, da festa e a forza imparable desa pedra, a xeito de
cd xigante que non pode deixar
de xirar” os esmorgantes interpretarán os temas do seu novo
repertorio, sen esquecer algún
dos seus clásicos. “Botábamos
de menos o gusaniño do directo, de gravar cos medios que
agora hai un repertorio concibido para os concertos, –explica o
acordeonista do grupo, Oscar
Fernández– por iso decidimos
facer Moe a moa coa axuda do
público”.
“Moi divertido, con moita
festa no que ademais teñen cabida algúns momentos tráxicos”. Así concibiron o novo traballo, despois de dous albumes
de estudio, os rapaces que fixeron famosa o de “Sara, Sara,
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Sariña”, ou aquel outro tema
adicado a carga policial aos
percebeiros acontecida en Cedeira e que xa se ten convertido
case no himno do grupo. Precisamente ese romance de cego,
que unha semana despois do
afundimento pariu novas letras
na confraría de Muxía, foi coreado dende aquelas por cada escenario que pisaron, entre berros de nunca máis e outra, outra. “Imos crear unha nova
modalidade, –bromea Óscar
Fernández–, a do outra máis”.
Despois de tantas voltas
que se lle deu á saia da Carolina, Os Cempés reviran o purismo da verbena cunha nova visión dun dos temas folclóricos
por excelencia que tamén se incluirá no disco, que xa na década dos vinte inmortalizara nunha gravación máis alá do Atlántico aquel gaiteiro galego, The
Texas Piper.
Veteranos do Intercéltico,
compartindo cartel con Ghalia
Benali ou Kepa Junquera, Os
Cempés teñen marcado coa súa
pegada persoal centos de concertos e festivais por toda Europa. Algunhas das súas paradas
foron Portugal, Francia ou Bélxica e tamén Noruega, país no
que rapidamente aclaran que
“actuaron por méritos propios
diante dos reis nórdicos e a pesar do talante antimonárquico
dalgún dos compoñentes do
grupo” e todo porque unha revista especializada norueguesa
destacou o seu primeiro disco,
¡¡¡Opa!!! como o mellor traballo
do mes, mentres aquí en pleno
estoupido folk, pasaba un pouco
desapercibido.
Cambiaron o pelexo en varias ocasións pero agora o acordeón de Óscar Fernández, a
pandeireta, saxo e a voz de Serxio Ces, as gaitas de Antón Varela a percusión de Toni Jas e o
baixo eléctrico de Óscar Painceira van contaxiando os pasos atolados d’Os Cempés. “Houbo
marchas e incorporacións que influíron no estilo, no envoltorio,
pero mantivémonos fieis a esencia do grupo. Dende o principio
marcamos a nosa personalidade
porque non queriamos ser un
dos dez berrogüettos ou milladoiros que había no momento de
nós empezar”.
Vítimas do “cambio xeracional”, ademais do pelexo, Os
Cempés tamén mudaron de público. “Antes, despois dos concertos, algúns comentábannos
que durmían aos fillos coa nosa
música, pero agora eses cativos
están en primeira liña de concerto, mentres que os pais quedan
na casa”.♦
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Moda celta
MAR BARROS

Druídas de barbas longas e marmitas fumeantes, centos de deuses
omnipotentes e lendas abraiantes, guerreiros valorosos e sanguiñentos... O mundo celta segue atraendo, cada vez máis, un público curioso, mentres, no mercado, a oferta deste tipo de produtos dispárase.
Unha ducia de landras, unha pedra de moer e unha cunca de auga. Mesturalo todo e ao lume. Xa
están preparadas tortas celtas,
cando menos así se describe na
rede. Os celtas volven invadir de
novo o noroeste peninsular, moito despois de que Pondal deixara
a súa pegada, das formas máis
diversas e insospeitadas, que deixan pampo a calquera lector ou
melómano que pase habitualmente polo quiosco ou a tenda
de discos.
Aquel lume que nunca se podía apagar nos fogares celtas,
agás na data sinalada do calendario, no festival de Beltane, cando
tiña lugar o ritual máxico co que
se volvía prender a chama. Un
cabalo, unha espada, as misteriosas formas que ían describindo
as lapas e o fume eran o libro no
que os druídas lían o futuro dos
seus guerreiros. Todo ese mundo
máxico, de espirais, trisqueis, seres fantásticos, costumes e mitos, que non deixa de nos atraer
máis de mil anos despois, está a
cobrar vida no mercado actual en
forma de libros, cómics, traballos musicais e festivais.
“Se lle preguntas a calquera
persoa por aí quen foron os primeiros moradores do país, probabelmente responda que foron
os celtas, porque existe unha
sorte de vínculo atávico dos habitantes dos castros con Galiza”. Carlos Castro, da editorial
Toxosoutos, ve esa vinculación
como un dos motivos que explicarían tanto a forte demanda do
público como a proliferación de
produtos relacionados co mundo celta. “Esteticamente funciona moi ben, por esa fortaleza
dun pobo guerreiro, polo valor,
pola súa capacidade de crear os
seus propios mitos e levalos até
idade media e, algúns, até os nosos días”.
En calquera quiosco do país
pódense atopar con facilidade
feixes de publicacións que falan
de costumes ancestrais, das sete
nacións celtas, dende Bretaña a
Irlanda pasando pola discutida
Galiza, dos contos e as lendas
deste arco atlántico, do seu calendario de trece meses baseado
nos ciclos do sol e da lúa, da maxia que residía nalgúns lugares,
como a beira dos río ou dos seus
festivais como o do Samaín.
Pero tamén a música actual
está sendo tomada polos novos
bardos intercélticos. Os sons da
arpa céltica comeza a ser habituais nas listas de éxitos das ra-

diofórmulas con máis audiencia
do estado, mesturados coas gaitas galegas e as frautas. Porque
se os xaponeses teñen academias de flamenco para aprender
a bailar por bulerías, como non
ían ter os americanos un festival
celta? Ortigueira, Lorient, Bel-

fast, Dublín, pero tamén ao outro lado do Atlántico chegou a
pegada dos celtas coa maleta
dos emigrantes. En Santiago de
Chile, Arxentina, Uruguai,
EE.UU. ou Canadá proliferan
festivais e grupos que recollen
as tradicións celtas.♦

Cociña e pote máxico
Unha das editoriais que tamén
se apuntou a este despegue do
celtismo foi Toxosoutos coa súa
colección histórica Keltia. A
través dela véñense publicando
dende o ano 1996 estudios,
contos, lendas referidas ao
mundo dos castros, sumando xa
máis de vinte títulos e a tradu-

ción ao galego da Revista Celta. Un dos libros máis curiosos
leva por título Cociña celta e o
pote máxico, de Jean Markale
Valerie Jones, no que se da conta do simbolismo da comida, do
papel dos cociñeiros e como se
preparaban as súas receitas.
“O que pretendemos coa Se-

rie Keltia é estimular o debate sobre o noso pasado, concretamente
sobre ese tabú da nosa historia,
todos eses feitos que se agachan e
se nos negan polo tribalismo imperante no país, a importancia desa pegada que deixaron os celtas
no substrato de Galiza e que lle
confire certo diferencialismo”.♦

Dolores
Vázquez,
unha muller
mala
MARGA ROMERO

N

a Idade Media
mandábanas á fogueira.
Hoxe ao cárcere por seren malas. Nun congreso que se
desenvolveu no Porto (26-28
xuño do 2003), entre todas as
Leonor de Teles, entre Colombín, a Condesa sanguenta,
Aurora Rodríguez e entre as feministas e todas as malas, estaba Dolores Vázquez. Do seu
caso encargábase a estudiosa da
Universidade de Granada, Carmen Hernández Ojeda, quen
botou man da teoría queer e
doutras teorías sobre a comunicación e analizou os medios de
comunicación e demostrou como se construíu colectivamente
a culpabilidade de Dolores
Vázquez. En 1999 apareceu o
corpo de Rocío Wannikhof e,
desde ese momento comezou a
tortura psicolóxica e moral
sobre Dolores Vázquez, porque
para buscar a autoría do crime
todas as sospeitas foron nunha
única dirección. En 2001 un tribunal popular decláraa culpábel
de asasinato sen probas. O
tribunal Superior de Xustiza de
Andalucía vese obrigado a anular o xuízo que a inculpaba polas graves irregularidades que
foran cometidas. Dolores Vázquez pasou 17 meses na cadea,
insistindo na súa inocencia e
sen que aparecesen probas concluíntes. Convértese nun rosto
popular pola prensa e pola televisión. Neste estado de dereito
Dolores Vázquez non era unha
cidadá como as demais, por iso
nunca foi inocente ata que se
demostrou o contrario. Era culpábel por mala. Unha muller
emprendedora, de negocios,
forte, independente, que andara
por Londres e de fóra, galega,
como tantas veces se lembrou
na prensa. Non era unha muller
como as da localidade, non
obedecía aos esteriotipos, ela
era seria, reservada e fría e non
era feminina. Ademais había algo que a convertía en malísima,
o peor de todo, transgredía os
canons, deitábase con mulleres.
Era unha lesbiana que durante
quince anos foi, segundo a
prensa, „amiga“ da nai da morta con quen conviviu.
Prexuízos da colectividade que
se converteron en argumentos
para un xuízo, difundidos pola
prensa dun modo irracional e
sensacionalista. O prexuízo foi
lexítimo e converteuse nun feito. O pobo tiña a culpábel. Do
outro lado, estaba unha nai, da
que en ningún momento se falou de lesbianismo. Pola maternidade, o pobo dáballe o
perdón, xa recibira o merecido
castigo divino: a morte da filla.
Aínda que Dolores fose a asasina hai moito tempo que si existen outros culpábeis: todas as
persoas envolvidas neste entramado xudicial. Esixamos dimisión e responsabilidades por este terríbel caso de homofobia.♦
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CARREIRO, O PAPÁ DOS
BOLECHAS
Manuel
Pazos Gómez
‘Os gobernantes
queren
que esquezamos
a historia’
A.N.T.
A Asociación Cultural
Obradoiro da Historia, vén
de publicar o seu libro de
relatos sobre a guerra civil,
Despois da guerra. Até que
punto se mesturan realidade e ficción no texto?
Téntase describir unha realidade, a dureza duns feitos
históricos vividos, concretamente en Ordes, pero de xeito novelado. Pártese de feitos
reais transmitidos polos propios protagonistas, recollidos
en conversas e inclúense algunha variación nun nome ou
nun lugar. Pero penso que o
libro é totalmente real.
Por qué decide publicalo agora?
Quería aproveitar todo
ese material de investigación
histórica acumulado e dar a
coñecer unha etapa que case
parece descoñecida. Os nosos
gobernantes, os que nos dominan queren esquecer e que
esquezamos. Dende o Obradoiro da Historia estamos a
facer todo o posíbel para para
que iso non aconteza.
Por que escolle o relato
no canto do ensaio?
Para recuperar a memoria
histórica cómpre utilizar moitas vías. Calquera intento é válido. Por eso tento escribir distintos tipos de libro. Até agora
publiquei ensaio, para chegar
así a un público máis amplo.
En cada relato inclúe
ademais diferentes documentos alleos á propia historia. A que se debe?
Na súa maioría son escritos reais, recortes de publicación que axudan a situar
ao lector na dura postguerra
e a comprender esa tristura,
esa claustrofobia.
O libro ten unha estrutura interna moi específica.
Construín un relato por
cada día da semana. O primeiro para o luns, un día despois do alzamento dos militares, e escollino porque foi a
data no que comezou aquí todo. Tamén se van sucedendo
por orde cronolóxica os temas, as consecuencias directas do golpe, a represión dos
foucellas, o racionamento, a
escola, a fame e os campos
de concentración.♦

As falcatruadas dos Bolechas,
as teimas xeracionais do Galo
Camilo e o Pito Celso, as inquedanzas do fillo de Breogán, a retirada de Sir John Moore na guerra contra os franceses ou as reflexións feministas daquela Rosa
con rulos e pantuflas que conversaba dende a sala co mozo. As
viñetas de Pepe Carreiro están
ateigadas de personaxes con vida de seu, de pequenos fedellos
de papel que non se arredan
moito da realidade que vivimos e
que sarcasticamente se viñeron
rindo dela a golpe de labazada
irónica, durante varias décadas
dende as páxinas dos xornais ou
nas historietas de cómic.
Máis de vintecinco anos contados a través dunha viñeta e
que foron marcando un carreiro
dentro da ilustración do país, un
camiño que se abría con aquela
primeira tira cómica para o voceiro comunista “A Voz do Pobo”,
cunha forte crítica política. Corría
o ano 77 e “O fillo de Breogán”, o
guerreiro celta que loitaba contra
as inxustizas comezaba a facerse un oco na esquerda galega
até se publicar como tebeo. Comezaba así toda unha procesión
de personaxes que molestaban
coas súas chanzas por case todos os xornais e revistas do país.
Faro de Vigo, La voz de Galicia,
A Peneira, El Mundo, El Pueblo
Gallego, o semanario Teima, Diario de Galicia, e actualmente A
Nosa Terra valéronlle de soporte
“para transmitir dende o humor
unha crítica social e política”, aínda que se lamenta “pola transformación da prensa nos últimos
tempos nunha pantalla xigante
que agacha a realidade”. “Houbo
que ir facéndose un oco nos xornais na transición, nesa época
estaban Siro e Xaquín Marín, pero pouco máis. Penso que nese
sentido evolucionamos, -comenta Pepe Carreiro-, fomos conseguindo ter presencia, pero actualmente o humor gráfico vive unha
situación lamentábel na que os
novos perderon o sentido crítico
e se conforman co chiste fácil, e
os que non o esqueceron están
sendo tosquiados”.
O ilustrador vigués axudou tamén a fundar as revistas de humor, xa históricas, Can sen dono e
Xo! (A voz doas bestas). Agora, en
pleno fervor audiovisual, con nenos perpetuamente apegados á
pequena pantalla, Pepe Carreiro
conseguiu gañarlle unha pequena
batalla á televisión do Xabarín
Club, gracias as peripecias d’Os
Bolechas, cuxa serie, con máis de
corenta títulos, leva máis de cen
mil exemplares vendidos. Coma
se de Shin Chan se tratase, os pequenos fedellos da familia Bolechas están a arrasar entre os máis
cativos coas súas aventuras, “aínda que a situación da ilustración e
o cómic no país non está para botar foguetes a nivel de vendas”.

MAR BARROS

QUE CATIVO NON COÑECE OS
BOLECHAS?
LIBROS, TIRAS E VIÑETAS,
VINTECINCO ANOS
COA PEGADA DE
PEPE CARREIRO, QUE AGORA
VOLVEN AO PRESENTE CO
PREMIO
OURENSE DE BANDA
DESEÑADA.

Pepe Carreiro e algúns dos seus personaxes.

Os Bolechas fan pis, Os Bolechas pelexan cunha avespa ou
Os Bolechas van á piscina, son algúns dos títulos protagonizados
polas dúas xemelgas Pili e Loli,
Carlos, Braulio, Sonia, o pequecho Tata e o canciño Chispa, que
non teñen un baile do cu ao aire,
como o seu irreverente compañeiro da tele, pero en troques, mostran aos nenos pequenos anacos
do mundo dos “mangallóns”.
¿Pero que fai dos Bolechas
unha das familias máis desexadas entre as crianzas galegas?
Quizais esa fuxida do mundo
máxico e de fadas tan gastado,
colocando aos cativos en situacións cotiás con problemas que

eles mesmos van resolvendo.
Pero para o seu creador a baza
está nos “personaxes fixos o ser
sempre a mesma familia consegue que os nenos se cheguen a
identificar con máis facilidade
que se tivese cada historia novos
protagonistas”.
Agora, o Premio Ourense de
Banda Deseñada colleu por sorpresa a Carreiro, porque, como
el indica, “cando estás metido no
eido da ilustración e do humor
gráfico, ás veces semella que
estás apartado do mundo”. Os
organizadores da XIII edición
das Xornadas quixeron nesta
ocasión outorgarlle o premio na
categoría “das mellores iniciati-

vas e personalidades dentro da
BD galega” en recoñecemento
pola súa traxectoria.
Ademais da entrega de premios, as XIII Xornadas de Banda Deseñada de Ourense que
se celebrarán entre o 3 e o 11
de outubro, presentan no seu
cartel máis actividades varias
mostras temáticas dúas delas
adicadas a Teddy Keistiansen e
a Bernardo Vergara, unha exposición titulada Tebeos: retrato
social dunha época, as viñetas
de H2oil, a presentación do álbum Freda, de Alberto Vázquez
e Kike Benlloch e a proxección
da película surcoreana Bichnmoo de Kin Yeong-jun.♦
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Queixumes
LUÍSA VILLALTA

N

on vou falar de min,
senón do que máis me
doe, desculpen a
impertinencia. Maquiavelo,
nos seus consellos ao príncipe,
inaugurou a versión cínica do
que, ao pouco tempo, se
convertiría en habitual hipocrisía puritana dos países que co
protestantismo empezaron a tirar zume do capitalismo. Mentres Maquiavelo se facía famoso polo seu sincero descaro en
xustificar calquer meio en función dos fins, o método do
protestantismo aplicado ao negocio da política consistiu, e
aínda consiste, en esconder os
meios máis inconfesábeis baixo a prístina pintura seráfica
dun fin piadoso, capaz de tapar
tamén outros obxectivos nada
secundarios e bastante máis
maléficos, como son todos os
derivados da explotación
económica. Total que, se nos
mergullamos hoxe nas nosas
perplexidades ante o mundo
que construímos e nos destrúe,
temos unha boa aldrumada entre fins e meios, que non só
non se xustifican mutuamente,
senón que nen sequer se distinguen. Traducido ao que importa: quere o BNG, gañar unhas
eleizóns para transformar a sociedade, ou transformarse para
gañar unhas eleizóns? O BNG
é un meio ou un fin? Non vou
gastar liñas en responder o obvio. Pero se damos volta ás
nosas respostas, podemos
comprobar, cando menos eu
con tristeza, que estas
segundas son as máis
xustificadas na práctica.
Confundir meios con fins, daquela, é un erro en termos teóricos que resulta imperdoábel e
de consecuencias funestas
como praxe. E isto é o que
doe, o non sermos capaces de
proxectar unha teoría nunha
realidade empecinada en desacreditarnos. Agora ben,
podemos optar por considerar
que meios e fins son a mesma
cousa e non produto de confusión nengunha. Ao mellor, se o
miramos así, desde quen
defenden o rigor ideolóxico
pero rotineiro e imobilizante,
até quen se puxesen no
pragmatismo adaptativo pero
individualista e disgregador,
poderían talvez recobrar a confianza mutua e a eficacia do
traballo conxunto. O BNG é
un fin en si mesmo se logra
constituirse nun motor de
transformación cara adentro e
converterse nunha
demostración de como galegas
e galegos ensaian, practican e
conseguen a Galiza que
necesitan dentro do BNG. Só
así pode criar unha adhesión
por convición e convivencia e
chegar a ser o que
efectivamente é, tan só ese
meio de transformación que
neste momento necesita a
nación. Porque ao final só é libre quen non necesita, ou?♦

Soños Eléctricos

César Lorenzo

Os irmáns Wright non voaron sós
Falar de Microsoft Flight Simulator é mentar un dos xogos máis
clásicos da historia desta industria. Tomado como simulador
profesional para amantes da
aviación, os seus programadores estiveron os últimos vintecinco anos pulindo todas as aristas
e convertendo un soño na que
sobraban píxels e faltaban definición de polígonos nunha auténtica experiencia onde non importa eliminar inimigos, gañar diñeiro nos aeroportos ou chegar
antes ca os contrarios; tan só voar e gozar coas paisaxes.
O último título da serie é
FS2004, unha homenaxe ao
seu propio espírito e un bo agasallo para o centenario do nacemento da aviación. Para conmemorar todas estas efeméredes, Microsoft creou un título rico en detalles e doado de manexar, dentro das dificultades
habituais do Flight Simulator,
que só se pode gozar plenamente armado cun bo joystick e
a táboa de atallos de teclado
ben perto do monitor.
Nese labor de simulación histórica da evolución do mundo da
aviación, como xogadores poderemos embarcarnos xunto aos irmáns Wright no voo fundacional

so do transporte. No caso dos de
combate, hai que recorrer ao
Combat Flight Simulator.

Para forofos

do 1903. Pode que pareza algo
ridículo protagonizar un percorrido aéreo duns poucos segundos
e 37 metros. Destaca neste avión
primitivo o detallismo do seu panel e as dificultades propias para
manter no aire aquela máquina.

Tamén poderemos guiar os
pasos do Spirit of Saint Louis, co
que Charles Lindbergh foi de Nova York a París. Ademais, teremos
ao noso dispor máquinas clásicas
da Primeira e da Segunda Guerra
Mundial, aínda que sempre no ca-

Meu Santo, Miña Santiña

Xa na época contemporánea, as
vantaxes para os novos pilotos
son moitas. A mellora dos controis, alén do aumento do realismo, son engados suficientemente atractivos para sumar novos fans á enorme comunidade
de adeptos ao FS2004. Pilotar
hidroavións, naves transoceánicas, aparellos de alta velocidade e incluso pequenos jets, convértese nunha experiencia para
a que cómpre tomar as cousas
con moita seriedade.
Ao non ser un xogo no que
gañar ou perder teña interese, os
xogadores han inmiscuírse até o
fondo para saborear todas as novidades, como por exemplo, unha evolución metereolóxica que
incluso se pode configurar pola
internet para axeitala á realidade.
Se algunha vez soñaron con
entrar no aeroporto JFK ao
mando dun Boeing, esta é a súa
oportunidade. E todo sen precisar un título ben custoso. Iso si,
non hai salario de rico. É máis, o
xogo custa 69,90 euros.♦

francisco a. Vidal

Os santos Cosme e Damián
cobraron a factura médica co martirio
Eran xemelgos, os máis novos de
cinco irmáns, educados no cristianismo pola súa nai e practicantes da medicina tanto nas persoas
como nos animais, con tal éxito,
que a súa fama percorría e se estendía por toda a Cilicia, atraendo á súa consulta unha gran cantidade de enfermos que, unha vez
curados, eximían das minutas,
convencidos de que, se eran capaces de sandar, era porque Deus
así o quería, e polo tanto era a El
a quen lle debían o custo da factura aceptando o bautismo.
on tan peculiar sistema
de valoración do oficio, na cidade de Exea,
onde tiñan aberto o consultorio,
enfrontábanse dous grupos de
persoas, divididas entre os seus
seareiros e os que, por competencia profesional, se manifestaban
abertamente contra os métodos
usados e a tarifa esaxeradamente
competitiva que tiñan.
Como o mercado é libre, o colexio médico, buscando un motivo para abrirlles un expediente
disciplinario, encontrou neles unha falta grave, condenada pola lei
do Imperio, cando souberon que
os irmáns, fieis á súa relixión, antes de aplicaren os remedios que a
ciencia lles dictaba, rezaban pedíndolle axuda ó Deus cristián,
facían o sinal da cruz sobre os enfermos e, finalmente, influían nos
pacientes tratando de acadar no-
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vos fieis para a Igrexa.
Foi por iso que, diante da denuncia presentada polo colexio
médico, o gobernador da Cilicia,
Lisias, coa desculpa dunhas dores que tiña e ninguén lle sabía
remediar, mandounos chamar
para poñelos a proba e comprobar canto había de verdade nas
acusacións dos envexosos e
competidores colegas.
gobernador foi atendido, e a base de ungüentos e oracións aliviárono, pero tiveron a ousadía de
dar o parte médico proclamando
diante de todos que a dor de Lisias
estaba provocada polos ídolos ou
demos que el adoraba, ofendidos
por dicir que se se demostraba que
o Deus cristián era máis poderoso
ca eles, deixaría de adorar a Xúpiter, Venus, Apolo e toda a súa colla. En entón, o colexio relixioso
uniuse ó médico coa intención de
condenar publicamente os dous irmáns e a quen os protexía.
En ningún momento negaron
os xemelgos as súas crenzas, nin
se opuxeron a seguir aplicando
os seus remedios ó corpo de Lisias. Pero por manifestarse partidarios do cristianismo, o gobernador, de cara ós seus súbditos e
presionado polos superiores,
obrigounos a facer votos públicos en favor dos deuses oficiais,
para evitarlles o castigo que a lei
aplicaba a quen contradí a tradi-
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ción relixiosa ou pon en evidencia as normas e leis do imperio.
Incluso trouxeron fronte a eles
os outros irmáns, para ver de conmovelos, pero daquela os cinco,
cunha soa voz, proclamaron a verdade das ensinanzas recibidas de
súa nai, e Cosme e Damian víronse obrigados a soportar ameazas e
tormentos no poldro de castigo,
por se manterem na teima de negar a lexislación vixente en materia relixiosa. E o gobernador, vendo que non podía facer nada por
sacarlles ós seus sanadores unha
simple palabriña de desculpa de
cara á galería, argallou unha serie
de castigos intimidatorios para os
xulgados e admonitorios para o
pobo, empezando por mandar que
os botasen ó mar atados con cadeas. E cando todos agardaban ver
na superficie da auga ese globiño
de aire que denotase o derradeiro
alento, aí saen as cabeciñas dos
dous asegurando que un anxo dos
ceos os salvara para seguir proclamando as verdades de Cristo.
isias, que no fondo lles estaba agradecido, sabía moi
ben cal era o seu deber, aínda que o corazón lle ditase outra
cousa, e daquela, dado que Cosme
e Damián seguían desprezando os
deuses tradicionais e a quen cría
neles, ameazounos con queimalos
vivos, e incluso preparou unha fogueira e empuxounos a ela, pero
esta, por medio de non se sabe a
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ciencia certa que, apagouse, e os
dous irmáns, crecidos na súa teima, seguiron predicando a negativa a aceptar a lei relixiosa do imperio, seguros de que Lisias só ía
intimidalos publicamente pero a
favorecelos en privado.
Lisias aínda intentou atraelos
ó camiño da concordia entre acusadores e acusados, ameazándoos de mil maneiras; incluso os
colgou dunhas cruces e fixo o simulacro de que uns arqueiros lles
disparasen frechas –só para amedrentalos–; pero eles, unha vez
máis, sen se inmutaren, continuaban proclamando que a súa era a
única santa e verdadeira relixión
e os outros uns condenados.
s colexios médico e
sacerdotal de Exea
protestaron vivamente, acusando a Lisias de trato de
favor ós blasfemos a cambio dos
servizos médicos gratuítos, e entón foi cando o gobernador lles
deu un ultimato: ou rendedes culto público a Apolo ou aquí van rodar cabezas, e como de rodar cabezas mellor as vosas cá miña, seredes condenados por blasfemos,
como é de lei en calquera país civilizado onde sexa preceptivo o
respecto pola relixión oficial.
E así foi como os irmáns Cosme e Damián, xunto cos outros
tres, Antimo, Leoncio e Euripo,
foron decapitados publicamente
♦
por testáns e insolidarios.♦

O

Democracia
e país
Memoria de Ferro
FRANCISCO CARBALLO

C

on este título acaba
de editar a
fundación “Galiza
Sempre” unha
contribución ao
coñecemento sintético do
nacionalismo galego.
Unha obra para ler e
ollar, literaria e gráfica.
Os valores de
“Democracia e país” son
varios: é unha visión
ponderado dos dintintos
regueiros que
desembocan no Bloque
Nacionalista Galego.
Visión ecuánime, sen
maiores esquecementos.
Fóra quedan fontelas
nacionalistas mergulladas
unhas, vivas pero ainda
menores outras,
insuficientemente
enumeradas.
Valiosa é a escolma
de textos en casos
puntuais; son
significativos ao máximo
e inspiradores. Están
textos do programa do
Partido Galeguista; non
están do primeiro estatuto
de Galiza tan testemuñal
para lembrar a Bóveda.
As páxinas determinadas
do libro impoñen a
selección.
A xeira 1975-2003
ten máis extensión; así o
esperaría calquera. E, de
certo, os lectores poden
ollar gráficos, textos e
relatos inspiradores para
un despregue do Bloque
Nacionalista Galego.
Oportuno este libriño,
fácil de ler; realiza o dito
do conceptista Gracián:
o bo, se breve, dúas
veces bo.
Penso que moitos
galeguistas teñen nas
súas bibliotecas “As
bases constitucionais pra
participación da nación
galega nun pacto
federal”, 1976, así como
literatura nacionalista
militante e xornalistica.
É tempo de ollar esta
produción e, ao menos, a
que nos apresenta
“Democracia e país”,
porque están estes
comprometidos con
Galiza nun empeño de
adecuación do Bloque
Nacionalista Galego ao
2004.
A insistencia de
algúns columnistas (ben
coñecidos polo seu
reaccionarismo) en
apresentar ao Bloque
Nacionalista Galego
como “arcaico” é unha
razón máis para que
brille a orixinalidade e
punta de lanza da súa
política avanzada que
precisa Galiza.♦
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Antón Patiño Regueira

Juana Rodríguez
Rego, A Peineta
Miúda, delgada, lixeira, case como o vento. Sen pousar o corpo
e coa patela na cabeza Juanita
andaba sempre ergueita. O pelo
tíñao rizado tirando a loiro e chegáballe aos ombros.
—¡A ver quen me leva esta
parrocha viviña! ¿Quen me merca xurelos...?
—¡Levo polbo viviño...! E
ollomol e panchos que vendía
por centos.
Comezaba a cantar as ofertas
xa por riba da Falperra, por Santa Lucía. Logo encaraba a Nelle,
A Cancela, Santa Margarida,
Agra de Bregua, o Campo da
Feira, a Enfesta e o Ventorrillo.
Despois A Ramalleira, Silva de
Abaixo, Fontenova e O Regueiro. Tamén pola Moura, San Xosé
e ás veces aínda ía até A Grela.
Os cartos quedaban na faltriqueira e as sobras camiño dun
guiso de patacas que preparaba
para os seus fillos.
Un día Juanita, na festa da
Silva de Abaixo, escoitou tocar
o contrabaixo a Gervasio. Para
ela foi toda unha ledicia velo
levando o peso da orquestra.
Gervasio gordo, baixo de voz
ronca e ollada doce acabou sendo o seu home.
Ver a Juanita con Gervasio e
os seus fillos era un feitizo. Ela

coa súa fachenda de muller sinxela honrando cos seus a festa da
Silva. Tan chea de nervo e ben
peiteada, co pelo aloirado, rizado, ollos claros facendo vida
desde a pobreza.
De onde sacou a forza logo
da brutal persecución do seu fillo Holando nunca se soubo.
Paseárono no Areal de Bastiagueiro o mesmo día que Arturiño Meirás.
Aos dous veláronos os veciños de Liáns, perto de Santa
Cruz de Mera. Foron eles quen
levaron os seus corpos nun carro de vacas até o cemiterio. Os
dous levaban as caras machucadas.
Holando e Arturo Meirás tiñan no corpo máis de vinte balazos cada un. As súas caras xa
foran destrozadas mesmo antes
de lles dispararen e as mans
apareceron atadas e con grandes feridas.
Anos despois, os seus asasinos morreron como porcos ricos
e cebados.
Dona Juana Rodríguez Rego,
Juanita A Peineta, pescantina de
patela, cada día de defuntos collía o tranvía de Santo Amaro
cun ramo na man. Lévaballe a
Holando flores vermellas, amarelas e mouradas.♦

Juanita A Peineta, pescantina de patela, cada día de defuntos collía o tranvía de Santo
Amaro. Na imaxe dúas pescantinas coruñesas retratadas por Pedro Ferrer

O Bardo na Brétema

Rudesindo Soutelo

Alexandre de Fisterra no Ballet de Montecarlo
Nado em Fisterra o 6 de Maio de
1919, Alejandro Campos Ramírez
adoptou o pseudónimo de Alejandro Finisterre –inmortalizado como Alexandre de Fisterra por Os
Diplomáticos de Monte Alto– tanto na faceta literária, editora, ou
de inventor. Um intelectual polifacético que sempre esteve relacionado com a música culta.
Tratou os compositores Gerhard, Bacarisse, Tapia Colman,
Bal y Gay, Rodolfo Halffter, e
também o violinista Jesús Dopico, discípulo de Quiroga. De Bal
y Gay editou La dulzura de vivir,

um livro de meditações em prosa.
Finisterre estava em Montserrat em 1937, convalescente das
feridas de guerra; fora sepultado
por uma bomba em Madrid. Ali
inventou o atril passa-folhas para
músicos, e mais o hoje tão popular futebolim.
Robert Gerhard visitava com
frequência ao seu irmão Carles,
Comissário da Generalitat para a
conservação do Mosteiro de
Montserrat. Dai surgiu uma amizade e projectos de colaboração
que foram truncados pela persecução estalinista. Gerhard mili-

tava no POUM (trotskista) e exilou-se na Inglaterra. Finisterre
esteve preso na Modelo por recitar “La Insignia” de Leon Felipe.
Foi resgatado do cárcere por
uma diplomática brasileira e
marchou a Paris. Como não tinha
papeis a gendarmeria levou-o a
fronteira de Irún e assim padeceu
a persecução fascista.
Em 1947, ao pouco de sair do
cárcere de Carabanchel, exilou-se
de novo na França, mas esta vez
legalmente. Em Paris conheceu a
Ana Ricardo, coreógrafa usamericana de ascendência galega. Ela

interessa-se pelos seus dramas e
encomenda-lhe um ballet.
Em Abril de 1949 o Grand
Theatre de Montecarlo estrea
“Del amor y de la muerte”. Livro de Alejandro Finisterre, coreografia de Ana Ricardo e música
de Granados, arranjada por
Schelling. Esse mesmo ano o
Ballet de Montecarlo levou a
obra aos grandes cenários de Europa e América. París (Palais
Chaillot e Champs Elysées),
Barcelona (Liceu), Londres (Covent Garden), Madrid (Lope de
Vega), Nova York, etc.♦

N O V I D A D E

Os Reis de Galicia
Anselmo López Carreira

A NOSA TERRA
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O Trinque
Arquitectura
Arquitectura de premio
premio
O Colexio de Arquitectos de Galicia expón as obras premiadas no X
certame deste organismo na súa
delegación de Vigo. Até o 12 de
outubro, os amadores a esta arte
poden ollar os proxectos máis ano-

vadores, como o Centro de control
de túneles de Pedrafita, de Arturo
Franco; o Centro de Saúde de Matogrande, de Enrique Rodríguez
ou a rehabilitación da Casa Sarandones, de Carlos Seoane.♦

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O

20:30 h. poderemos ver Nuit
de Noces (2001, Émile
Gaudreault. Tamén poderemos ver a fita Hedwig & the
angry inch (2000, J. Cameron Mitchell) o venres 26 ás
18 h. e o sábado 27 ás 20:30
h. Proxectarase 24 Hours
party people (2002, Michael
Winterbotton) o venres 26
ás 20:30 h. e o sábado 27 ás
18h. Ambas fitas dentro do
ciclo Sesión Especial: operación triunfo. Máis información en www.cgai.org.

As Cores
do Mar
de Galiza,
mostra
fotográfica
de Xosé L.
González,
pódese ollar
en ALLARIZ
até este
domingo 28
e a partir do
1 de
outubro en
PADRÓN.

■ EXPOSICIÓNS

KJELL PAHR-IVERSEN
Ata o 12 de outubro poderán ollarse as súas pinturas
no Quiosque Afonso.

Alfoz
■ TEATRO

XOSÉ M. CARBALLO
Espectáculo de máxia este
sábado 27 no Auditorio
Municipal.

Allariz
■ EXPOSICIÓNS

PAOLA GARCÍA
Na sala A Fábrica hai unha
mostra das súas pinturas ata
o 28 deste mes.

AS CORES DO MAR
DE GALICIA
Oportunidade de mergullarnos, a través desta
mostra fotográfica, no
mundo submariño do noso país, resultado de 25
anos de traballo de Xosé
Luís González. Até o 28
de setembro na Fábrica.

Ames
■ TEATRO

JIÑOL
Obra de Títeres Trompicallo
que representarán o venres 26
no Auditorio Municipal.

Arteixo
Arteixo

premio de fotografía de natureza, coñecido como o
máis importante a nivel
mundial, organizado pola
BBC Wildlife Magazine e o
Museo de Historia Natural
de London, nas que non só
se valora a beleza formal,
senón tamén a crueldade e
os problemas de conservación da natureza, están expostas na Villa Mery.

Betanzos
■ EXPOSICIÓNS

ANTONI CLAVÉ
Mostra antolóxica da súa
obra gráfica, pertencente á
Colección Brita e Hermann
Prinz, até finais de setembro na Fundación CIEC.

Representación humorística este domingo 28 na Casa da Cultura.

Baiona

OF THE YEAR

As obras do prestixioso

POSTAIS DO MUNDO
Mostra de Luz Darriba na
biblioteca municipal González Garcés.

TITANIC, THE EXHIBITION
Mostra que podemos ollar
no Aquarium até o 26 de
outubro.

DA EMIGRACIÓN

■ MÚSICA

Esta mostra de imaxes sobre a emigración pódese
ollar na casa da cultura Salvador de Madariaga.

ASOCIAZÓN GALEGA
DE COMPOSITORES

FERNANDO PEREIRA
As súas pinturas encóntran-

obras de Cambeiro, Soutelo
Alonso, López García e Vila, enmarcado no IX ciclo de
concertos da Asociazón Galega de Compositores.

LAS DOLORES
Esta peza de Tomás Bretón,
será interpretada pola Orquestra e Coro do Teatro de
Madrid dentro do Festival de
Ópera. Será no Pazo da Ópera o sábado 27 ás 20:30 h.

SHINE
Na sala Mardi Gras o venres
26 tocará a banda coruñesa
de nu-metal. O sábado 27 o
escenario será de Armagedon, banda rock de Madrid.
■ TEATRO

INÉS DESABROCHADA

Os pianistas Genaro Fernández e Javier Vila interpretarán, o domingo 28 ás 12
h. no Museo de Belas Artes,

Esta peza, escrita por Antonio Gala e que conta coa
participaicón da actriz
Concha Velasco, vai ser representada no teatro Rosalía de Castro do xoves 25
até o sábado 27 ás 21h.

LA CASA DE QUIRÓS
O venres 26 ás 18:30 h., no
centro social Boandanza
representarase esta obra.

Cedeira

perigo de extinción na Aula
da Natureza “Juan Lambeye” ata finais de setembro.

A Estrada
■ EXPOSICIÓNS

BIENAL INTERNACIONAL
CAIXANOVA
Os premios e mencións na
sala desta entidade até o 12
de outubro.

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

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

PREGO DE OLIVER
Encuentro en Villasante de
la Estrella, no Centro Cultural Torrente Ballester, até
o 30 de setembro.
■ TEATRO

MIT

NIÑOS DE LA GUERRA

Eme2 Teatro representará
esta obra na Casa da Cultura este sábado 27.

Culleredo
Culleredo

Foz

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

ESQUECIDOS POR NOÉ

RAMÓN CAAMAÑO

Fauna xa desaparecida ou en

Mostra deste coñecido fo-

Fotografías de Gervasio
Sánchez que podemos ollar
no Auditorio Municipal, ate
o 5 de outubro.

O Carballiño

Mostra patrocinada por Caixa Galicia que poderemos
ollar no Auditorio Municipal, até o 30 de setembro.

FESTA DO POLBO
Sobre este acto gastronómico
vai a mostra fotográfica que
se encontra na Casa do Concello até finais de setembro.

Chantada
■ EXPOSICIÓNS

ANTONIO R. QUINZÁN

A Coruña

WILDLIFE PHOTOGRAPHER

Até o 28 de setembro poderá ollarse esta mostra 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.

e o sábado 4 irán até a cidade de
Jyvaskyla para tocar no Bar 68.
Antes de marchar para o país nórdico tocarán en Madrid na sala
Xalamandra este sábado 27 de setembro xunto con Hollywood Sinners máis Rojo Omega.♦

B Stkudio representará esta
obra de danza no Auditorio
Torrente Ballester este sábado 27. Neste mesmo lugar,
pero o xoves 2, Uroc Teatro,
representará ¿Que és la vida?

OLGA VARELA PÉREZ

Ingelore Scharamm Wilhelms expón as súas acuarelas na Casa Consistorial.

A CONSTRUCIÓN
DO ESPECTADOR

Esta banda compostelá vaise de xira por Finlandia compartindo escenario coa banda local Garage 13.
En outubro, estarán o mércores 1
en Turku no local TVO; o xoves 2
na sala Gloria de Helsinki; o venres 3 na sala Laterna de Tampere;

MALICIA

■ EXPOSICIÓNS

INGE

Mostra fotográfica nas Portas Ártabras até finais de
setembro.

Samesugas

■ EXPOSICIÓNS

Mostra os seus óleos na Casa da Cultura até finais de
setembro.

O centro Torrente Ballester
acolle unha mostra dos seus
óleos.

MEMORIA GRÁFICA

A. OURO

E S P E C T Á C U L O S

■ TEATRO

TODOS POLOS
DEREITOS HUMANOS

FULANO, MENGANO E
CITANO

Mostra as súas obras, baixo
o título Entre o ceo e o inferno, na biblioteca González Garcés.

Até o mes de outubro haberá unha mostra do seu traballo no MACUF.

E

Caldas de Reis

FACTORÍA NORTE

■ TEATRO

CRISTINA JARNÉS

MODEST CUIXART

Mostra os seus gravados,
até finais de setembro, na
Fundación CIEC.

■ EXPOSICIÓNS

Arzúa
Arzúa

As obras destes tres artistas
van estar expostas na galería
Coarte ata o 30 de setembro.

C U L T U R A

se no Casino Atlántico até o
1 de outubro.

ALEJANDRA DOMÍNGUEZ

■ TEATRO

Dentro dos Circuitos Culturais, representación no Auditorio Municipal este venres 26. O venres 3 de outubro, Uroc Teatro presentará ¿Que es la vida?

QUESADA,
PATIÑO E CARBONELL

D E

■ CINEMA

CGAI
O Centro Galego de Artes da
Imaxe (Durán Loriga 10) inclúe un ciclo de cinema do
Québec, en colaborazón coa
Alianza Francesa. Proxectarase La Déroute (1978, Paul
Tana) o xoves 25 ás 20:30 h;
o luns 29 e o martes 30 ás

O Centro
Galego de
Artes da
Imaxe, na
CORUÑA,
adica un
ciclo ao cine
do Quebec.

Carteleira
Carteleira

☞

A LIGA DOS HOMES
EXTRAORDINARIOS.
Finais do século XIX, a pantasma, con armas sofisticadas, atenta dentro de Europa para provocar unha guerra mundial. A el terá que enfrontarse a Liga dos
Homes Extraordinarios, onde se
integran personaxes como o Home Invisíbel ou o capitán Nemo.

☞

TERMINATOR III.
Continuación dunha saga
que non está á altura das súas
predecesoras. Destaca o uso dos
efectos especiais nunha fita na
que falla case todo o demais, incluído os músculos dun veterano Schwartzeneger retocado por
ordenador. Bótase en falta ao
antigo director James Cameron.

☞

TOMB RAIDER 2: O
BERCE DA VIDA. Un
científico arrebata a Lara Croft
parte dun mapa que permite localizar o lugar onde está agachada a
caixa de Pandora. As súas intencións son desatar un grande andazo e a heroína terá que impedilo.

DIAÑO. Unha operación
policial descabeza unha
mafia de tráfico de drogas, pero
iso desata unha matanza por parte
dun novo grupo que quere quedar
co mercado partindo desde cero.

☞

grupo de piratas secuestra á filla
do Gobernador dunha illa do
Caribe para recuperar un tesouro e desfacerse dunha maldición
que fai que vaguen polos mares
sen estaren vivos nin mortos.

☞

☞

VIDAS FURTIVAS. Nena rusa, emigrada primeiro
a Inglaterra, despois a París e finalmente a California. Novo filme de xudeos bos e perseguidos.
A destacar o rostro de Johnny
Deep. Bombón coma sempre,
aínda que non calle unha boa interpretación. A película, ambientada nos prolegómenos da II
Guerra Mundial, ten boa intención, pero peca de esquemática.

☞

ÚLTIMA CHAMADA.
Un axente de prensa colle
unha chamada telefónica nunha
cabina á que vai todos os días.
Ao outro lado do teléfono anúncianlle que non pode saír porque lle apunta un francotirador.

☞

PIRATAS DO CARIBE. Na época colonial un

28 DÍAS DESPOIS.
Un mozo esperta nun
hospital tras un accidente pero
non atopa a ninguén vivo porque en aparencia un virus rematou con toda a Humanidade.

☞

BENVIDOS A BELLEVILLE. Francesa. Debuxos animados para adultos. Ben
realizada, aínda que o guión non
daba para hora e media. Ten detalles orixinais (o cruce do Atlántico en pedaleta), pero incurre en
demasiados tópicos, como a carreira final de coches, cos mafiosos perseguindo os bons.

☞

A TODO GAS 2. John
Singleton cambia o seu
habitual estilo comprometido
por unha película de acción. Policías malos e bos, mafiosos e

sobre todo carreiras de coches.
Singleton consigue darlle emoción e dinamismo a un guión e
un argumento moi sinxelo. Innovadora na temática.

☞

NUN LUGAR DE
ÁFRICA. Tras a chegada
do nazismo, un xudeu fuxe a
Kenya para instalarse coa súa familia e, tras a un período de
adaptación e pese ás dificultades
da guerra, consegue integrarse.

☞

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.

☞

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

tógrafo da Costa da Morte,
até o 5 de outubro, na Casa
da Cultura.
■ TEATRO

MAGO RAFA
Espectáculo de máxia este domingo 28 na Casa da Cultura.

Lalín
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@ano-

■ EXPOSICIÓNS

LAXEIRO, DEBUXOS
INÉDITOS I
Até o 30 de setembro esta serie de debuxos poderá ollarse
no museo Ramón Mª Aller.

Lourenzá
Lourenzá
■ MÚSICA

MERCEDES PEÓN
Este ano a FESTA DA FABA,
xa na XIII edición, ten como novidade a realización
dun concerto, neste caso o
de Mercedes Peón, que estará o sábado 4 de outubro a
partir das 23 h. no Campo
dos Bolos (por tras do Mosteiro de San Salvador) con
entrada de balde. En caso
de mal tempo realizarase no
Pavillón Municipal. Máis
información nos telf. 981
150 287 ou 658 792 310..

Lugo

COLECTIVA
Mostra de varios artisas na
que se poden ollar carpetas
de gravados e libros de autor. Até o 12 de outubro na
galería Augatinta.

GALIZA,
CAMIÑO CELESTE

Até o 31 de outubro, a sala
e exposicións de Caixa Galicia é o espazo que acollerá esta mostra de fotografías de Xurxo Lobato.

ROBERTO DÍAZ
Novembro titula as súas
pinturas que podemos ollar
na Biblioteca Provincial até
o 16 de outubro.

MUSEU PROVINCIAL
Neste lugar poderemos
ollar as obras de Benjamín
Álvarez Llano, até o 30 de
setembro, que é até cando
estarán os gravados de
Alejandra Domínguez.
Este mesmo lugar serve
para mostrar as Fotografías de Galiza (1928-1933)
de Walter Ebelling, ou a
exposición Museos de galicia. Memoria dun pobo.
Ambas até finais de setembro.

TEMPOS DE SEGA
Fotografías de Pradero que
poderemos ollar no Mesón
do Forno.
■ MÚSICA

■ CINEMA

SEMANA
INTERNACIONAL DE
AUTOR
Na aula sociocultural de
Caixa Galicia vaise celebrar
a XXV edición da Semana
Internacional de Cine de
Autor, dedicada nesta edición a Luís Tosar, na que se
van proxectar as seguintes
fitas a partir das 20 h.: o xoves 25 Besos para todos e o
venres 26 Los lunes al sol.
O actor
galego Luís
Tosar é
obxecto
dunha
homenaxe
na Semana
Intenacional
de Cine de
Autor en
LUGO.

■ EXPOSICIÓNS

GANSOS & NONAME
Son a alternativa musical
do Clavicémbalo para a
noite do xoves 25 actuarán
Gansos + Noname. O
venres 26 estarán sobre o
escenario A volta do agro,
co seu folc tradicional. O
sábado 27 tocarán a banda
de hardcore Disappointment e a banda de hard
rock Nitropowerfuel. A
programación do mes remata o luns 29 cos rocqueiros de Ocean’s Garden. Todos os concertos
comezan ás 23 h.

LUÍS LÓPEZ GABÚ
Pinturas de mulleres africanas na galería Sargadelos

CONVIVENCIAS
Mostra colectiva de pintura
na sala Clérigos até o 8 de
outubro.

■ TEATRO

JAVIER VEIGA
Tonto el que lo lea é o espectáculo que representará
este xoves 25 no Círculo
das Artes.

Maceda

Ourense
Ourense

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

JOÃO DA NOVA

SALVADOR CIDRÁS

Navegante galego ao servizo
de Portugal, descubridor de
varias illas atlánticas, figura
pouco recoñecida no país luso e ignorada na Galiza, que
está a ser reivindicada polo
investigador Santiago Prol.
A mostra, sobre a súa vida,
poderase ollar na Biblioteca
Municipal Francisco Carballo, de luns a venres de 16 a
20 h. As mañás resérvanse
para grupos que poden solicitar cita no telf. 988 463 001.

Inaugura unha mostra de debuxos, realizados en vinilo
adesivo sobre sintra, na galería Marisa Marimón este
venres 26 ás 8 do serán, titulada Quero ser coma ti. Serie de retratos sobre a mocidade, sen rosto, polo que os
signos de identidade son a
vestimenta e as marcas que
locen. Até o 4 de novembro.

Moaña
■ TEATRO

NOVE-DOUS TEATRO
Subirá ao escenario da Casa
da Cultura este sábado 27.

Monforte
Monforte

MENCHU LAMAS
Espiral do soño é como denomina a mostra que podemos
ollar no CC da Deputación

ROSA CAMBA
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Mercedes
Peón
estará en
LOURENZÁ,
o sábado 4
de outubro,
para
animar a
celebración
da Festa da
Faba.

Salvador Cidrás inaugura unha mostra, na galería Marisa
Marimón, en OURENSE este venres 26.

res na Casa Rosada até o
30 de setembro.

Mostra a súa obra no Liceu
Recreo Ourensá até o 30 de
setembro.

As Pontes

A ARTE DO ESPIDO

AS PONTES

O espazo no que se presenta esta mostra é a sala de arte Caixanova.

■ EXPOSICIÓNS

NAS FOTOS DOS

VILA

En concerto este xoves 25 ás
20:30 na Casa da Cultura.

Este pintor sevillano mostra os seus lenzos na galería
de arte Visol até finais de
setembro.

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

Oleiros
Oleiros

MARGA MONDELO

■ TEATRO

■ EXPOSICIÓNS

CARME DAPENA

ANTONIO GONZÁLEZ

Mostra de pintura ao óleo
que poderemos ollar, até o
28 de setembro, na galería
Sargadelos.

O título da súa mostra Crónica de Santiago vai estar
na sala de exposicións de
Caixa Galicia até o 31 de
outubro.

■ MÚSICA

DANIEL BILBAO

PRESTO VIVACE

■ ACTOS

VÍCTOR JARA
Este xoves 25, a viuva de
Víctor Jara, Joan, protagonizará os actos de lembranza do cantautor, que
simbolizou a liberdade
chilena e que hai 30 anos
foi asasinado pola ditadura
do xeneral Pinochet, coa
inauguración dun parque
levará o seu nome, diante
do concello. No mesmo
entorno da Praza de Galiza
está o Parque Rigoberta
Menchú, que foi inaugura
pola guatemalteca, Premio
Nobel da Paz.

CICLOTURISMO E
SENDEIRISMO
A fin de semana do 4 e 5
de outubro a asociación
Xoecer e o Concello organizan estas actividades. As
persoas que desexen participar na marcha cicloturística deberán estar o sábado ás 17 h. no Parque
Nicolás Redondo, desde
onde partirán cara a
Maianca e a costa de Dexo, nunha rota de 21 km.
Percorrido semellante pero máis curto, 11 km, realizarán as persoas que
vaian a pé, que deberán
estar o domingo 5 ás 10 da
mañá no mesmo lugar.
■ CONFERENCIAS

VÍCTOR JARA
Este xoves 25 ás 20:30 no
Auditorio da Fábrica, a
viuva de Víctor Jara, Joan,
dará unha conferencia sobre as súas vivencias co
cantautor chileno e tras o
seu asasinato. O acto rematará cun recital de Luar na
Lubre que lembrará a versión que fixeron da canción
do chileno, El derecho a
vivr en paz.

Ordes

Até finais de setembro poderemos ollar a súa pintura
no hotel Auriense.

NEURONA, AS IDADES
DO CEREBRO

No Museu Municipal ate este sábado 27 de setembro.

GALIA BRANCO
Mostra a súa pintura no Ateneu até o 5 de outubro.
■ TEATRO

NOCHE DE AMOR
EFÍMERO
Teatro del Alba representará esta peza de Paloma
Pedrero o venres 26 ás 22
h. no teatro Principal.

8 MUJERES
O Obradoiro de Teatro de
Loly Buján representará
esta obra, escrita por R.
Thomas, o sábado 27 ás 21
h. no teatro Principal.

Padrón
■ EXPOSICIÓNS

PICASSO,
EL VIEJO PICADOR

Até o 30 de setembro, a
Fundación Cela de Iria Flavia acollerá esta mostra.

AS CORES DO MAR
DE GALICIA
Oportunidade de mergullarnos, a través desta mostra fotográfica, no mundo
submariño do noso país, resultado de 25 anos de traballo de Xosé Luís González. Do 1 ao 26 de outubro
no Convento do Carme.

Pantón
■ TEATRO

TEATRO MUTANTE
Este grupo de Ourense fará
unha representación na Casa
da Cultura este domingo 28.

■ TEATRO

Poio

BURATINI

■ EXPOSICIÓNS

Representación a cargo
desta compañía para o luns
29 de setembro.

ARTE PRÓXIMA
Colectiva de novos criado-

PEDRO E O LOBO
A compañía Tres Goblos
representará esta obra este
xoves 25 no teatro-cine Alovi. Este mesmo lugar serve
para a obra Río Bravo, que
con tanto éxito ven representando Chévere, o sábado
27. O xoves 2 de outubro será Títeres Trompicallo o
que ocupe o Alovi coa obra
Manolito Camaleón.

Pontevedra
■ CINEMA

TELÉFONO VERMELLO?
VOAMOS A MOSCOVA
O mércores 1 ás 20:15 h. e
ás 22:15h. proxéctase esta
fita antibelicista, de Stanley
Kubrick (1963), na que un
oficial estadounidense está
convencido de que os rusos
lle contaminan as augas provocándolle unha menor produción de seme (cando a súa
estrea no Estado, foi tal a
cantidade de cortes que padeceu que non era moi comprensíbel), polo que decide
bombardealos. No espazo
para a arte de Caja Madrid,
organizado polo Cineclub.
■ EXPOSICIÓNS

NANDI ALONSO
As súas pinturas poderán
ser olladas na sala Teucro
ata o 30 de setembro.

RAMÓN MASATS
A memoria construída titúlase esta mostra de fotografía sobre a evolución de Catalunya, que poderemos
ollar no Café Moderno até
o 25 de outubro.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF
THE YEAR

As obras do prestixioso premio de fotografía de natureza, coñecido como o máis
importante a nivel mundial,
organizado pola BBC Wildlife Magazine e o Museo de
Historia Natural de London, nas que non só se valora a beleza formal, senón tamén a crueldade e os problemas de conservación da natureza, están expostas, até o
18 de outubro, nas Salas de
Exposicións de Caixanova.

Sin City Six
Van tocar en dúas cidades galegas: o
venres 3, na sala Nashville de VIGO; e
o sábado 4 estarán na Playa Club da
CORUÑA.♦

SESENTA PINTORES
PONTEVEDRESES

Na galería Sargadelos até
finais de setembro.

AECIO SARTI
As súas pinturas poden ser
olladas, baixo o título Sueños
de niños, no Casino Mercantil até o 30 de setembro.

HERRAJES
DE UNA PUERTA
O espacio para a arte e cultura de Caja Madrid (Sta. María s/n) terá aberta, até o 30
de setembro, esta mostra de
pezas tradicionais de forxa
realizadas durante séculos.
De luns a sábados de 18 a 21
h., domingos de 11 a 14 h.
■ MÚSICA

MARJORITY RYLE
Hardcore-punk deste grupo
estadounidense na noite
deste xoves 25 ás 23 h, no
escenario do Camawey. O
sábado 27 ás 23 h., dobre
actuación: comezará a banda punk-rock Illogic, seguidos do grupo de metal Dowlevel. Entrada a 3 euros.

Río Bravo,
o éxito
teatral
de Chévere,
será
representada
nas PONTES
este
sábado 27.
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Redondela
■ EXPOSICIÓNS

TELMO CRESPO
Dúas mostras, unha baixo o
título Horizontes e a outra
Proyecto 03, deste artista
están na Casa da Torre.

Convocatorias
PREMIO DE XORNALISMO
NANO CAMBEIRO

■ EXPOSICIÓNS

O Instituto de Estudos Miñoranos convoca a II edición deste premio. Poderase
participar con colaboracións xornalísticas, referidas ao Val Miñor, realizadas
en lingua galega e publicadas en calquera medio ou método de comunicación:
prensa escrita, publicación periódica, radio, televisión, internet, etc. O tema é libre, sempre que a súa relación coa comarca sexa evidente. O traballo deberá
estar publicado no ano natural anterior á
entrega do premio, neste caso 2003. Poderá ser presentado polo autor ou calquera outra persoa, así como ser seleccionado por membros da xunta de goberno do IEM. O premio constará dunha
escultura realizada expresamente polo
artista Fernando Casás para este certame. O prazo de entrega de orixinais rematará o 30 de maio de 2004. Os traballos deberán ser entregados no IEM (apdo. 30, 36380- Gondomar).

CARME ROMERO

OBRADOIRO LITERARIO DE FENE

Unha exposición das súas
esculturas estará aberta no
Forte de San Damián.

O 10 de outubro dará comezo este
obradoiro dirixido por Rosa Aneiros e
Eduardo Estévez, profesores de recoñecido prestixio. O obradoioro, que se
desenvolverá todos os venres ás 17:30
h. na Casa da Cultura, ten como obxec-

Ribadavia
■ EXPOSICIÓNS

BIENAL DE GRAVADO
1991-2002
A de Caixanova, da que poderemos ollar os premios e
mencións correspondentes
a estes anos no Centro Social A Madalena até o 28 de
setembro.

Ribadeo

FINA EIRÓS
A súa pintura poderá ser
ollada na Oficina de Turismo da rúa Gamallo até o 30
de setembro.

tivo o de ser un espazo en que os participantes poderán traballar as técnicas
da escrita, a lectura crítica e o estudocontacto con diferentes autores. Está
dirixido a persoas que teñen relacións
diversas coa literatura, como as que
morren de vergoña se teñen que amosarlle a alguén os poemas que gardan
nun caderno, as que len e quererían ter
máis elementos para enfrontar os textos
literarios, as que len novelas pero nunca se atreverían coa poesía, ou para
aquelas que escriben relatos que só os
seus amigos coñecen. A matrícula pode
facerse na Biblioteca Municipal (de 17
a 20 h.) ou nas instalacións do Pavillón
da Xunqueira. O prazo remata o 2 de
outubro e haberá que aboar 3 cotas de
14 euros, que se pagarán nos meses de
novembro, xaneiro e marzo.

GALICIATIC
Celebrarase en Compostela o 7 e 8 de
outubro co obxectivo de constituír o
foro de referencia sobre tecnoloxías
da información e das comuniacións na
Galiza, así como as súas aplicacións
para o mundo da empresa. As xornadas contarán con conferencias plenarias a cargo de conferenciantes internacionais, haberá paneis expositivos
cos avanzos das empresas significati-

Organizado pola Asociación de Adegueiros da Ribeira Sacra coa colaboración do Consello Regulador, baixo o tema A vendima 2003 na Ribeira Sacra.
Cada concursante poderá presentar un
máximo de 12 fotos e un mínimo de 4,
inéditas, non podendo ter acadado premio algún. O formato será de 13x18 ou
20x25 en branco e negro ou cor. Non
poden ir montadas nin reforzadas sobre
cartón, passepartout, etc. nen enroladas. Non se admitirán montaxes nen
manipulacións dixitais. Deberán estar
asinadas con seudónimo, debendo
acompañar, nun sobre pecho, os datos
persoais do autor. As obras presenta-

Baixo este título están expostas as obras de Celso
Varela no espazo para a arte El Correo Gallego.

■ MÚSICA

REVIRAVOLTA

GENERACIÓN 2003

Esta agrupación folc dará
un concerto este sábado 27.

Até o 2 de novembro poderemos ollar as obras dos
premios e becas de arte de
Caja Madrid no Auditorio
de Galicia.

Riveira
■ EXPOSICIÓNS

VARI CARAMÉS

OS SEGREDOS

O ferrolán ten a súa exposición de fotografía Miraxes
na galería Trinta (Virxe da
Cerca 24), onde permanecerá até o 16 de outubro.
Cunha extensa traxectoria
expositiva e artística, Vari
regálanos imaxes poéticas
cargadas de misterio e evanescencia, que lles outorgan as omnipresentes veladuras que as envolven, dando como resultado un universo onírico.

DAS ÁRBORES

Mostra de fotografías que
vai poder ser ollada no Auditorio Municipal.

Samos
■ EXPOSICIÓNS

RESTAURACIÓNS
DO MOSTEIRO

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

ESPAZO PARA 17

Santiago

O 5 de outubro será clausurada esta exposición colectiva que está na galería Espacio 48.

■ CINEMA

JAVIER TENIENTE

O EXTRANXEIRO TOLO

Aínda
estamos a
tempo de
visitar a
exposición
fotográfica
de Ellen
Auerbarch
no Pazo de
Fonseca de
SANTIAGO.

CONCURSO FOTOGRÁFICO NA
RIBEIRA SACRA

BRÉTEMAS

Riotorto
Riotorto

Paga a
pena ollar a
mostra
fotográfica
de Ramón
Masats que
se encontra
no Café
Moderno de
PONTEVEDRA

vas do sector, debates relaccionados
con temas de actualidade. Tamén se
propiciará o encontro e debate entre
proveedores e demandantes das TIC,
para o que se dispón dunha superficie
para exposición con 1.300 m2. O carácter do encontro é marcadamente
profesional e empresarial, especialmente orientado ás PEMES galegas, xa
sexan xeneradoras ou consumidoras
de TICs. Para inscribirse ou recibir
máis información contactar co telf.
981 534 180 ou agarcia@feuga.es.

Fita francesa (1997) de Tony
Gatlif, que narra a experiencia dun mozo francés, de travesía por Rumanía en pos
dunha cantante zigana descoñecida, atopando a Isidoro,
xefe dun poboado zigano, que
o coida coma un fillo, quedando prendado el polo carácter
de lume, paixón e sensualidade de Sabina. Presos do Esquecemento, película arxentina (2001) de Rodrigo Grande, que repara na vida de Tito
e Castor, en liberdade após 30
anos de cárcere, que agardan
tropezarse cos amigos, mozas,
tangos e, sobre todo, unha mala chea de cartos, e baten cunha realidade moi distinta. Ambas no cine Yago, desde este
xoves 25 até o 2 de outubro, a
primeira ás 18 h. e a segunda
ás 20:15 e 22:30.

Asi temo a de Karin Sander, titulada 1:9, CGAC
2003, ata o 14 de decembro; a de Roland Fischer,
Camino, ata o 7 de decembro; a de Teresa Hubbard
& Alexander Birchler,
Eight, ata o 14 de decembro; e a de João Onofre,
Nothing will go wrong, ata
o 10 de decembro.

TINO GRANDÍO
A Fundación Caixa Galicia
exporá as obras deste autor
pertencentes aos fondos da
colección da entidade.

PAU MAIOR
Mostra de esculturas de
Xavier Cuíñas, na galería
Eme-C, até o 12 de outubro.

Mª XESÚS REBOREDO
Mostra as súas pinturas, até
este domingo 28, na Fundación Araguaney.

O RETRATISTA
DE MATAMÁ
Até o 19 de outubro, o Museo do Pobo Galego acollerá
unha mostra das fotografías
do retratista Xosé Collazos
(1886-1972). Nela ollaremos as imaxes de Laza, onde desenvolveu o oficio que
aprendera na emigración cubana. Para realizar esta mostra houbo que contar cos veciños da redonda, que foron
os que cederon gran cantidade de imaxes para este traballo de recuperación de memoria fotográfica.

As súas fotografías, agrupadas baixo o título Mans
salgadas, están sendo expostas na Igrexa da Universidade. A mostra clausurarase o 19 de outubro.

ÓRDENES
Fotografías de Juan Rodríguez na Casa da Parra.

ELLEN AUERBARCH
É a autora da mostra de fotografías A ollada intuitiva,
pertencente á Colección Archiv der Akademie Der Künste de Berlín. No Colexio Fonseca até o 5 de outubro.

EL CHRISTO QUE RÍE
Até finais de outubro esta
mostra vai poder ser visitada na igrexa de San Martiño Pinario.

IMAXES DO SOÑO
EN LIBERDADE

■ EXPOSICIÓNS

10 ANOS DE CGAC
Décimo aniversario do
Centro Galego de Arte
Contemporánea que celebran con distintas mostras,
que abrirán o 30 de setembro –non sendo a de Marina Abramovich, titulada
Studen Body, que vai do 29
de setembro ata novembro.

Este é o nome da exposición
que amosará películas inéditas filmadas por Eugenio
Granell en colaboración co
Centro Galego de Artes da
Imaxe. A Fundación Granell ademais celebra os seus
oito anos de funcionamento
cunha exposición de parte
dos seus fondos. A través
desta exposición preténdese
dar a coñecer algunhas das

obras que tanto Granell como a súa muller Amparo foron doando para que a fundación se manteña como un
grande escaparate da arte
surrealista. A mostra tenta
ser un fiel espello e unha
afirmación da vida de Eugenio Granell que representa
toda unha época da actividade creadora que marcou o
século XX. “Fondos de la
Fundación Granell” mostra
obras do artista que van desde óleos, pasando por debuxos e esculturas. Pazo de
Bendaña, até finais de ano.
■ LEITURAS

ANXOS DE GARDA
Libro de Anxos Sumai, editado por A Nosa Terra, que
será presentado o luns 29 de
setembro na sala Galán ás
21 h. coa participación da
propia autora, Rosa Aneiros, Camilo Franco, Antonio Durán Morris e X. Enrique Acuña.
■ MÚSICA

JOAN RODGERS
A soprano estará no teatro
Principal este venres 26 ás 21
h. dentro do IV Ciclo de Lied.

Sarria
■ TEATRO

A MANDRÁGORA

ranse na sede do Consello Regulador
da rúa da Pescadaría 1 en Monforte,
telf. 982 410 968, rematando o prazo o
30 de outubro deste ano. As obras quedarán en poder da Asociación de Adegueiros, que poderá utilizalas no tempo
e xeito oportunos, así como os negativos das fotos premiadas. O fallo realizarase o 10 de novembro na sede do
Consello Regulador. Haberá un 1º premio de 600 euros; un 2º de 300; e tres
accésit de 100 euros cada un, non podendo un mesmo autor levar máis de
un premio. As fotografías presentadas
serán obxecto dunha exposición.

CURSOS MÁXIMO GORKI
Esta asociación viguesa de solidariedade entre os pobos inicia as súas actividades para o vindeiro curso. Entre os
cursos que organiza, haberá unha coral
polifónica de voces mixtas dirixida por
César Lorenzo. Comezan os cursos de
xadrez a dous niveis, impartidos por un
mestre internacional. Tamén haberá diversos cursos de idiomas: español para
rusos, e lingua rusa en cinco niveis,
impartidos por unha filóloga rusa. A
asociación tamén abre a súa biblioteca
para asociados e alumnado. Máis información e inscricións no telf. 986
224 457 de 17 h. a 19 h.♦

Trives
■ EXPOSICIÓNS

ELADIO OSORIO
Colga as súas fotografías,
baixo o título de Máis alá
do espello, no Centro de
Interpretación, até o 30 de
setembro.

Tui
■ DANZA

BALLET
JESÚS QUIROGA
O venres 3 ás 21 h., estarán
na Área Panorámica coa
obra Valle Rosa. Trátase
dunha montaxe baseada
nas obras de Rosalía de
Castro, Cantares Gallegos
e Follas Novas.
■ EXPOSICIÓNS

ANACOS DO CAMIÑO
Xesús Cameselle Ben titula deste xeito a mostra de
pintura que ten aberta na
Área Panorámica.

CAYETANO LLEDÓ
Mostra de óleos e acuarelas
no Parador de Turismo, ata
o 30 de setembro.

Verín
■ EXPOSICIÓNS

Representación a cargo de
Achádego Teatro este sábado 27 ás 20:30 na Casa
da Cultura.

FLOR FERNÁNDEZ

Tomiño

Vigo

■ EXPOSICIÓNS

■ ACTOS

VIDA E XENTES DE
TOMIÑO

XOSÉ
HUMBERTO BAENA

Mostra de fotografías que poderá visitarse, até o 30 de setembro, no Centro Cultural.

Co gallo de cumprirse 28
anos do fusilamento do militante do FRAP (27 de se-

Mostra as súas obras, baixo
o título En clave de sol, na
Casa do Escudo.

Corcobado
estará,
na noite do
venres 26,
no Código
de Barras
de VIGO.

DESFILE DE NOVOS
DESEÑADORES
Esta pasarela anual terá lugar no CC Caixanova o
luns 29 das 21 h. en diante.
■ CINEMA

NON ÁS GUERRAS
A asociación cultural Caleidoskopio organiza este
ciclo de cinema na Cova
dos Ratos (Romil 3) con
proxeccións todos os martes ás 20:30 h. Este martes
30, Benvido ao paraíso.

I WALKED
WITH A ZOMBIE

O colectivo Nemo de fantasía
e ficción dedica o seu XVI ciclo de cinema fantástico aos
zombis. O café Uf (Pracer 19)
acollerá o xoves 2 ás 21:30 h.
a proxección desta fita dirixida por Jacques Torneur no
ano 1943. Despois das proxeccións terá lugar unha tertulia. Máis información en
www.navegalia.com/personal/colectivonemo.
■ CONVOCATORIAS

CURSOS DE GALEGO
A Escola Oficial de Idiomas
abre o prazo de matrícula
para todos os cursos de galego. As clases son 2 días á semana e o alumnado, ademais
de aprender o idioma, estudará diferentes aspectos da
cultura galega como a literatura, xeografía, tradicións...
adeamais de poder participar
na elaboración da revista Setestrelo na internet, tertulias,
leituras de libros, conferencias e excursións

centro social Caixanova,
que recolle os primeiros
anos da dinastía Borbónica.

LAPSUS
Do martes 30 ao domingo 5
terá lugar esta expo-materias: materiais de colectivos, libros, revistas, fancines, maquetas. Na Cova
dos Ratos (Romil 3).

JUAN GRIS
Juan Gris nas coleccións do
Museo de Arte Reina Sofia é
como se titula a mostra, que
recolle unha ducia de cadros, catro debuxos e varios
libros do pintor, que pretenden rescatar e divulgar unha
obra fundamental para enterder as vangardas da primeira mitade do s. XX. Na
Sala de Exposicións do
Centro Cultural Caixanova,
até o 9 de novembro.

MALAS ARTES 03
Até o 12 de outubro a sala
dos Peiraos acolle unha
mostra colectiva na que
participan Berio Molina
Quiroga, Sr. Pause, Ana
Fernández Grueiro, Chiu
Longina, Carlos Gómez
Martín, José Antonio Rey
Fraga, Isaac Cordal e José Javier Caballero Orio.

MARÍA MOLARES
Ten unha mostra, titulada
Florart, na Casa da Xuventude até este venres 26. Como o seu nome indica, na
exposición poderemos contemplar cadros, composicións e adornos realizados
con flores e follas.

ARTES PLÁSTICAS
CONXEMAR

Anuncios de balde
Merco bicicleta estática de segunda
man. Podedes chamar, á noitiña, ao
telf. 981 903 348, ou contactar conmigo en salvadorouteiro@virgilio.it.
A Folha, fanzine de olladas contemporaneas desde os escombros de
confusión. Pídeo de balde ao apartado 35, 27740, a Mariña (Lugo) ou en
billarda_gz@mixmail.com.
■ Agora podes mellora o teu galego e
coñecer mellor a nosa cultura. Matricúlate en Galego na Escola Oficial
de Idiomas da túa cidade.
■ En Asturias, a 5 minutos de Ribadeo, en Tapia de Casariego, alúgase casa nova de campo con xardín,
grella para asados, pista de baloncesto. Fins de semana, de venres a domingo, 100 euros. Vila moi tranquila,
perto da praia e da montaña. Telf. 667
293 752.

lario 1.200 euros aproximadamente.
Interesados reserven praza no apdo.
371, CP 06800 de Mérida.

Fin de semana ou temporada. Telefonos: 982 331 700 e 686 753 105; chamar ás noites ou www distridido.com.

■ Camiñar entre árbores, erbas e fentos, na compaña do sol, o vento e a
chuvia, cuns bos amigos é a mellor
forma de pasar o domingo (Vigo e
arredores). ¿Gústache o sendeirismo? pilylorenzo2003@yahoo.es.

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

■ Rapaz, 43 anos, 1,72 m, 69 kg, moreno, olhos castaños, estudante de 2º
ano de Cultura e Língua Galega, gostaria corresponder-se com gais galegos ou portugueses de 43 a 47
anos, para amizade, revistas, cartões
postais, selos... Escrevam para Jayme Burgés Siqueira, Riera San Miguel
47, Pral. 2ª-E - 08006, Barcelona.
■ Música clásica para vodas, diferentes grupos de cámara e voz. 981
507 925 / 650 829 491.
■ Mozo/home galego busca moza/muller que viva na Galiza para iniciar amizade. O meu correo de contacto é brasesp_70@yahoo.com.

■ Despois da guerra recolle sete relatos curtos baseados en historias
acontecidas na Terra de Ordes a partir do ano de 1936. Represión, loita,
cárcere, racionamento, desterro, medo... son algunhas das palabras que
se repiten nunha narración directa e
concisa. Prezo: 8 Euros máis gastos
de envío. Solicita un exemplar á Asociazón Cultural “Obradoiro de Historia”. Apartado nº 42 (15680-Ordes).

■ Parella liberal de Santiago quixera coñecer outras parellas semellantes. Telf. 605 099 722.

■ ¿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.

■ Chaval, novo en Vigo, desexa coñecer mozas para sair. Telf. 658 655 472.

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

■ Véndese Golf II 1.6 TD económico.
Zona Vigo. Telf. 654 781 899.

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

■ Voz Própria, vozeiro de Nós-Unidade Popular. Análise e formaçom do Movimento de Libertaçom Nacional Galego. Consegue a colecçom dos primeiros
dous anos (cinco nº) por 8 euros ligando
para o 653 781 296 ou para o correio
electrónico vozpropria@nosgaliza.org.
■ Editorial con comerciais na Galiza oferece traballo a domicilio. Sa-

■ ¿Tes 60 anos cumpridos? ¿Gostas
de falar galego? Unha vez ao mes
xuntámonos. Chamádeme, donas e
cabaleiros 986 378 608.
■ Vendo Gran Enciclopedia Gallega,
1ª edición, 29 tomos. Telf. 627 833 203
■ Alugase vivenda en Meira (Lugo),
xunto ao nacemento do Miño, recén restaurada, 3 cuartos dobres con baño, cociña, calefacción e 10.000 m. de terreo.

Unha selección das obras
presentadas á I edición deste certame van ser mostradas na Casa das Artes.

ANTÓN SOBRAL

O bosque de trazos e cronos
é a mostra deste artista que
pode ollarse na Casa das
Artes (Policarpo Sanz 15).

GOOGLE EN GALEGO
www.egoogle.org
Pódese configurar o navegador para que a
versión do buscador Google saia directamente en galego, pero cando traballamos
cun aparello alleo, unha forma rápida de
acceder directamente á versión galega do
Google é mediante este enderezo.♦
■ CONFERENCIAS

SOBRE A PINTURA
EXPRESIONISTA

Da man de Javier Pena, este xoves 25 ás 20:30 no café Uf. O venres 26 ás 20:30
da man de Ángel Espinosa,
Situación política na época de Brecht e Weill.
■ EXPOSICIÓNS

CLAUDIO GIANNINI
Mostra organizada pola asociación Arxentinos no Exterior e CIG-Migración no Salón de Actos da CIG en Gregorio Espino 47. Segundo
Willian A. Cancio, Claudio é
un creador que vai desde a
figuración ao expresionismo
cunha cor que identifica o
momento social coa terra de
acollida, manifestando estampas a partir do símbolo
con graza e talento.

A BATALLA DE VIGO
Até o 12 de outubro poderemos ver esta mostra no

No que participan cos seus
cadros Antela, Javier Pena,
Troncoso, Celi, Jorge Conde, Roberto Gómez... durante setembro no café Uf.

TRANSICIONES
Pinturas de Adonay Duque, até o domingo 28 no
centro social Caixanova.

JOSEFINA ONTIVEROS
Baixo o título Mujeres al
pastel, até o 30 de setembro, a galería Sargadelos
alberga unha mostra das súas pinturas.

O IMPERIALISMO
IANKEE
O Ateneo Libertario organiza, durante todo setembro
na Cova dos Ratos (Romil
3), unha mostra sobre a vergonza histórica dos EE UU.

TERESA PÉREZ
A galería Renfe acolle unha
mostra do seu traballo.

URBANO LUGRÍS
Os fondos deste coñecido
pintor galego de Caixa Galicia poderemos contemplalos
na Sala de Exposicións desta
entidade até o 31 de outubro.

O ESPELLO DO MAR
O Museo do Mar acollerá
esta mostra colectiva sobre
arte marítima até o 19 de
outubro.

■ Procúrase persoa para coidar cabalos nun clube hípico, en Mos. Telf.
639 446 271.
■ Moza checa, licenciada en pedagoxía, ofrécese para coidar crianzas
en Santiago, con informes. Tamén
para clases particulares ou traducións do checo e francés. Telf. 629
674 579 ou no correo electrónico krysarka@email.cz.♦

mo define como o máis sinceiro dos que ten feito. Máis
información en www.corcobado.com.

Toro, será representada polo Teatro de Ningures o
venres 3 ás 22:30 no CC
Caixanova.

WEILL E BRECHT

Vilagarcía
ilagarcía

Temas seus serán interpretados o venres 26 por Ana Vidal, Javier Marcos, Pedro
Blanco e Iago Marta. O sábado 27 ás 0:30 á mesma hora serán interpretados pola
Café Uf Jazz Ensemble. No
café Uf, sito na rúa do Pracer.

XOAQUÍN CHAVES

HOMENAXE A KURT
WEILL E BERTOLT
BRECHT

■ Carreiros, árbores e silveiros acochan o misterio dunha terra máxica.
Castros, mosteiros e castelos amosan séculos dunha terra engaiolante.
A historia e a natureza de Galicia
enfeitízanme e fanme sentir a vida.
Se compartides a miña paixón,
agárdovos no Apartado de correos
3015 de Vigo.

■ Véndese casa, tipo chalé, perto
do río Verduxo e cercana á ría. Perfectamente acondicionada. Bo prezo.
Telf. 986 705 063 - 635 452 290.

Até o 4 de outubro, a galería Chroma (Avda/ Florica
34) acollerá unha mostra
individual deste artista.

A Rede

■ 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.

O canto do Dime Dime será a obra que represente a Factoría Teatro este xoves 25 no CC Caixanova de VIGO.

INDISCIPLINADOS
A posición da arte nas
fronteiras do deseño é o
subtítulo desta exposición
colectiva na que participan
máis de dúas ducias de artistas, e que está no MARCO até o 19 de outubro.

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

VERBUM.
CASA DAS PALABRAS
Neste museo adicado á comunicación humana, ade-

mais dos módulos que reflectirán de xeito permanente distintos aspectos deste
tema, pode verse unha exposición temporal sobre a importancia do sector editorial en Vigo (até o 28 de setembro) e outra sobre os
medios de comunicación
(até o 5 de xaneiro de 2004).
■ MÚSICA

CORCOBADO
A noite do venres 26 estará,
das 23 h. en diante, no Código de Barras para presentar o seu traballo Fotografiando el corazón. Este poeta underground, ex líder dos
Demonios, adito á experimentación musical sorprende e emociona con este seu
novo traballo, que el mes-
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tembro de 1975), a Comisión 27 de setembro convoca ese mesmo día, sábado, a
todas as persoas que queiran asitir ao cemiterio de
Pereiro ás 18 h.

■ EXPOSICIÓNS

ANSELMO IGLESIAS
As súas obras estarán expostas na sala Antón Rivas
Briones até o 12 de outubro.

DESVIACIÓN TÍPIKA

Vimianzo

Concerto rock o sábado 27
ás 22 h. na Cova dos Ratos.
Prezo da entrada 3 euros

■ TEATRO

PÍFANO TEATRO
■ TEATRO

O CANTO
DO DIME DIME
A Factoría Teatro vai representar esta obra, de Daniel Danis, este xoves 25 ás
20:30 h. e o sábado 26 ás
22:30 h. no CC Caixanova.
Dirixida por Cristina Rodríguez está intepretada por
Alfredo Rodríguez, César
Rodríguez Goldi, Rocío
González, e X.A. Coucheiro Cou. Esta é a primeira
representación da Temporada de Abono de Teatro Galego para o que existe un
abono por 33,60 euros.
Máis información na billeteira telfónica 986 110 500
ou en www.caixanova.es.

Esta compañía vai representar Que pasa coas dependentas dos grandes almacéns ao cumpriren os
50? o sábado 27 ás 20 h. no
Centro Social.

Viveiro
iveiro
■ TEATRO

TRÉBEDES SEN LUME
Representación a cargo do
grupo O Bordelo para este sábado 27 na Casa da
Cultura.

Portugal
Portugal
■ MÚSICA

VÍA DOLOROSA

GILBERTO GIL &
MARIA BETHÂNIA

Obra escrita polo británico
David Hare e que será representada por Joaquín
Kremel, en versión de Nacho Artime, o sábado 27 ás
22:30 h. e o domingo 28 ás
20:30 h. no CC Caixanova.
Entradas no 986 110 500.

Dúas das máis significativas
voces do Brasil da chamada
Música Popular estarán o
mércores 1 e xoves 2 no Coliseu dos Recreios de LISBOA; o venres 4 no Casino de
ESPINHO; e o luns 6 e martes
7 no Coliseu do PORTO.

LA BRISA DE LA VIDA

5

Obra de David Here, con
Amparo Rivelles e Nuria
Espert o mércores 1 de outubro no CC Caixanova.

Até o 16 de outubro, Hot Club
de Lisboa organiza, no Picoas
Plaza (r/ Tomás Ribeiro 65)
unha serie de concertos de
jazz, até un total de 28, de entrada libre, todos os xoves entre as 18 h. e as 19:30.♦

CÍRCULO
Basada no obra de Suso de

AS

FEIRAS

HOT

Gilberto Gil
e Maria
Bethânia
estarán en
LISBOA ,
ESPINHO e
o PORTO.

se se tratase dun árabe, vinculábel a Al Qaeda. Iso viríanos de perillas, que diría un
cheli como Garzón. Pero
lamentabelmente o sucedido
vénlle dar a razón a Michael
Moore quen no seu último li-

bro Estúpidos homes brancos comenta: “Vostede dígame un problema, unha enfermidade, praga ou miseria padecida por millóns, e apóstolle dez pavos a que o responsábel é branco”.♦

8 400021 303104
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P

ena que o asesino de
Rocío e Sonia fose inglés. Ademais de ollos
azuis, tirando a loiro. ¡Ai!
Canto máis claro estaría todo
se tivese sido magrebí, negro
ou rumano. Xa non digamos
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Xosé Couñago
‘Algúns do Bloque falan peor galego que Fraga’
H. VIXANDE
Ante a abertura do curso na
Escola Oficial de Idiomas,
este profesor de galego da
Escola de Vigo reflexiona sobre a necesidade de avanzar
no coñecemento da lingua e
na súa normalización social.
Parece que o ensino de galego
está de capa caída.
Non é o ensino. Hai maior coñecemento académico entre a xuventude ca nunca pero padece moita desvalorización social. Antes
reivindicábase o galego, hoxe déixase de usar de forma acelerada.
¿A que se debe?
A sociedade está castelanizada. A sociedade da información transmite o castelán, pero
a xuventude está preparada para
falar galego.
¿Entón para que serven as
Escolas Oficiais de Idiomas?
Por que é o ensino máis especializado que hai, está moi diversificado e integra moitos coñecementos. A gramática galega non é
un fin, é un instrumento. Nos cinco anos de estudos apréndese xeografía, arte, etnografía, toponimia,
historia... A Escola de Vigo está na
rúa Martínez Garrido e cando pregunto aos alumnos quén era, non
saben que foi alcalde de Lavadores e que morreu fusilado.
Se a mocidade sabe galego,
para qué serve a súa Escola.
O noso alumnado está composto nun 50% por profesorado
que non ten seguridade porque os
rapaces teñen maior formación
en galego e saben máis. Tamén
hai funcionarios que precisan redactar en galego escritos oficiais
e xente que vén pola titulación.
Entón, a Escola parace un
parche para remediar parte da
situación.
Hai unha ausencia de política

PACO VILABARROS

lingüística. Por unha banda a
xente menor de trinta anos domina o galego. En realidade sábeo
o 99% da poboación pero cada
vez se fala menos.
¿Está perdido?
Está tapado. Con outra política lingüística sairía arriba. É un
problema estrutural que vén desde
arriba da pirámide, desde a Xunta.
Sempre lle botan a culpa á
Xunta, pero os concellos progresistas gobernan o 60% da
poboación.
Hai concellos que funcionan

NOVA COLECCIÓN CENTRAL LITERARIA

Anxos
de Garda
ANXOS SUMAI

A NOSA TERRA

mellor, pero falla a pirámide desde arriba. Hai que ir ao concepto
de galeguismo, que como dixo
Risco é unha forma de vida. Falta formación ideolóxica de identidade do país.
Entón os concellos fan todo
o que podían facer.
Xa dixen que hai concellos
que funcionan.
¿E que me di dos políticos
que os dirixen?
Hai concelleiros do Bloque
que tiñan que vir pola Escola,
non avanzaron nada nos últimos

anos. Falan moi mal galego,
moito peor que Fraga, que ten un
galego aceptábel.
¿Debe impoñerse o galego?
Aquí a única imposición que
hai é a do castelán. Vén desde todas
partes: os medios de comunicación,
o comercio, a publicidade...
E mire, ¿as Escolas de Idiomas non son como manter o
idioma en alcanfor? Pode dar
impresión de que o interesa é
que a lingua estea baixo mínimos: cunha Escoliña de Idiomas, un semanario...
Hai unha demanda social que
mantén o galego nas Escolas de
Idiomas. Se se promovese o galego, aumentaría a demanda porque está latente na sociedade. En
Catalunya o nivel de coñecemento do catalán chegou a tal
punto que hoxe nas Escolas de
Idiomas non hai catalán para cataláns, porque xa o dominan.
Se pasa iso aquí, quédase
sen choio.
Non, porque alí hai clases de
catalán para estranxeiros, que
precisan coñecer a lingua porque
a sociedade así o demanda. Aquí
temos un curso para estranxeiros
e foráneos e é unha xente que
aprende a unha velocidade impresionante. Aos que veñen doutras zonas de España non os distingues dos galegos. De todas
formas, temos moito camiño que
andar, hai persoas interesadas no
idioma como os avogados ou os
traballadores do comercio que o
precisan para relacionarse.
Daquela non hai motivo para tanto pesimismo.
O idioma vai á deriva. Tanto
pode acabar nas pedras como
que se responsabilice a sociedade de mantelo porque a Xunta
non o fai, houbo moito esforzo
en normativización pero non en
normalización.♦

Hoxe cando espertei vin unha
tía cunha enorme melena
negra aviándose diante do
espello do cuarto. Pechei os
ollos e púxenme a pensar.
Primeiro, ¿onde estou? Xa
pasou e agora ando ó pé do
meu ordenador dándolle. De
garda, como todos os días e
meses do ano. Setembro,
outubro, novembro... e os
que veñan. Así, sen máis,
vai todo o meu.

s disidentes de
Cuba, os aguerridos independentes xa non son noticia.
Resulta que non se trataba de opositores de verdade senón de homes e
mulleres que colaboraron
co goberno revolucionario, deixáronse querer pola oficina de intereses
norteamericanos na Habana e finalmente contaron como os Estados Unidos lles ofreceron diñeiro
e armas (ou sexa, o terrorismo) para traer a democracia e a convivencia
pacífica ao seu país.
Polo tanto xa non son
noticia. Os correspondentes en Cuba gardan silencio sobre estas persoas
que viviron nos últimos
anos unha odisea comparábel á de Kim Philby, á
dos heroes da Orquestra
Vermella que contara Gilles Perrault ou a dos inventos literarios de Dumas
como o de crear un capitán da garda real que é ao
tempo xefe da resistencia.
Os telexornais de Norteamérica inventaron e exportaron a fórmula do interese humano da noticia
que consiste en contar se
un condenado a morte toma descafeinado ou malta
antes de ser executado. Interese humano e non política, retórica nin demagoxia que xa estamos fartos.
Os nomes de Aleida
Godínez ou Odilia Collazo
aparecían na internet como
exemplo de valentía na defensa das propias ideas.
Agora que se revela que
non defendían o pensamento correcto, xa non son
de interese humano. Repárese que non se trata de
funcionarios ou axentes do
Estado. Eran voluntariado
de a pé que se meteu nunha complicada dupla vida e
desafiou o desprezo de
amigos e familiares que os
consideraron vendidos aos
dólares de James Cason, o
diplomático que representa
en Cuba o país que bloquea a illa dende hai corenta anos contra as resolucións da ONU.
Lean o fantástico libro
Los Disidentes de Rosa
Míriam Elizalde e Luis Báez (edit63@enet.cu) dous
xornalistas cubanos que relatan a vida dos infiltrados.
No medio da angustia e a
tensión salta o humor, a
zumba cubana, as faíscas da
ironía dos que levan razón
e arriscan a vida polo seu
país contra a imbecilidade
pálida de James Cason, que
pensa que todo se pode
comprar con dólares.♦

