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Fraga hospitalizado por
unha afección cardíaca
Na tarde do 1 de outubro, o presidente da Xunta, Manuel Fraga,
foi intervido no hospital Juan
Canalejo da Coruña, para lle implantar un marcapasos. A intervención de urxencia foi recomendada polo cardiólogo Manuel Castro Beiras, sen que especificara oficialmente o problema
cardíaco que obrigaba a realizar
a intervención, alén dun xenérico
“transtorno eléctrico do corazón”. Fraga ingresou a última
hora da mañá polo seu propio pé,
e foi operado ás 16 horas.
Ás portas do hospital diferentes conselleiros procuraron tirarlle
dramatismo á situación, informando de que se reuniran con Fraga
após a operación de 45 minutos re-

alizada con anestesia local. Insistiron en que estiveron comentando
con el diversos temas a tratar no
Consello da Xunta dos xoves e
que Fraga aproveitou para ler diferentes informacións de prensa.
O presidente da Xunta cumprirá 81 anos o vindeiro 11 de
novembro. En xaneiro sufriu un
esvaecemento durante a inauguración da FITUR en Madrid,
mentres inauguraba o pavillón
galego. En xaneiro de 2002 fora
operado dunha hernia inguinal e
en 2001 tamén se sometera a
unha intervención para correxir
unha hernia discal.
Segundo a Consellería da Presidencia, Fraga non reaparecerá en
público até a semana que vén.♦

A MORTE DAS LINGUAS
DAVID CRYSTAL

A metáfora da vida
A extinción das linguas,
metáfora ou crúa realidade.
A aposta por unha
ecoloxía lingüística.

A xustiza
teme
a Tony King
Os asesinatos de Málaga
desatan a crítica sobre
o funcionamento da policía
e dos tribunais
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Xuíces e avogados pensan que o Goberno devalúa a maxistratura

O caso King pon en entredito a xustiza
H. VIXANDE - MARÍA BOULLOSA

O chamado caso King, a reforma do ministerio fiscal ou a introducción dos xuízos rápidos puxeron de actualidade a unha xustiza que se enfronta a críticas polo seu funcionamento.
Para algunhas persoas relacionadas coa xustiza a súa situación é
“desalentadora”. Tamén se expresa así o avogado Nemésio Barxa,
que asegura que está “farto de
exercer esta profesión, cada vez
estou máis desesperado, a xustiza
vai para peor, a preparación dos
xuíces cada vez é menor...”
Que a xustiza atravesaba unha situación crítica é algo que
poñen de manifesto as reformas
introducidas polo Goberno, pero
mentres este asegura que servirá
para axilizala e facela máis xusta, a maioría dos sectores sociais
estiman que os cambios só servirán para que sexa máis dependente do Executivo.
O deputado do BNG e avogado Carlos Aymerich distingue entre “xustiza como poder e xustiza
como servizo público”. No segundo dos casos atopa problemas
de medios persoais e materiais;
no primeiro, falta de independencia fronte ao poder político. Para
confirmar esta última opinión o
congresista sinala feitos como o
chamado pacto pola xustiza, o aumento da submisión da fiscalía ao
Goberno e a forma de nomear o
Consello Xeral do Poder Xudicial
ou o Tribunal Constitucional.
Un aspecto que chamou a
atención de numerosas persoas
relacionadas co mundo da xustiza
foi o “acento político” co que, co
gallo da inauguración do ano xudicial o sábado 27 de setembro,
pronunciou o seu discurso o presidente do Tribunal Supremo,
Francisco José Hernando, que xa
estaba en solfa ante o feito de presidir tamén por decisión do PP o
Consello Xeral do Poder Xudicial. Hernando centrou o seu discurso no terrorismo, a inmigración e o plan Ibarretxe. “Puido ter
falado da violencia doméstica, do
aumento da poboación reclusa,
das mortes laborais... que teñen
maior efecto social, pero preferiu
falar de temas que están na axenda política do Goberno, o que revela a súa falta de independencia”, asegurou o deputado nacionalista Carlos Aymerich.

‘O

Dolores Vázquez.

Aymerich considera que o PP
procura un “poder xudicial controlábel”, fronte ao desexo dos
nacionalistas de que sexa independente, “con lexitimidade democrática”.
Sobre este último aspecto ten
unha posición matizada o maxistrado da Audiencia de Pontevedra
e profesor de dereito procesual na
Facultade de Dereito de Santiago,
Luciano Varela. O xuíz diferencia
entre xuíces e fiscais e considera
que “o ministerio fiscal ten que
depender do Goberno e responder
ante o lexislativo, sen disfraces,
para que saibamos que actúa en
nome do poder político”.
Até aí, as relativas coincidencias deste maxistrado coa filosofía
do Partido Popular na materia. En
aspectos como a introducción dos
xuízos rápidos, Luciano Varela
cre que “se está a travestir unha
ideoloxía autoritaria e ultraconservadora que pretende impoñer
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“Merece a pena máxima sen consideración”, asegura Abel Álvarez.

Andrea Alonso considera que se non atopan a King “todos pensaríamos que Dolores Vázquez era culpábel”.

“Non hai forma de compensar unha condena como a de Dolores Vázquez”, afirma Sese García.

Edith García cre que condenaron a Dolores Vázquez polo seu carácter e as relacións coa súa nai.

As especulacións continúan presentes na rúa

Os cidadáns opinan sobre os crimes de Málaga
Os asasinatos de Rocío Waninkhof e Sonia Caravantes está resolto. Tony King ingresou en
prisión tras admitir a súa culpabilidad. Un folletín que segue a
motivar toda clase de especulacións e reflexións na sociedade.
Actuación
das forzas de seguridade
Os asasinatos de Rocío e Sonia
motivaron gran eco social e presións sobre a Policía e a Guarda
Civil para atopar o autor dos
crimes. Catro anos para descubrir o anténtico culpábel; tempo
suficiente para recoller críticas
desde a cidadanía polos erros
cometidos nas investigacións.
O fiscal da Audiencia de Pontevedra, Carlos Varela, centra as
acusacións: “Aquí había só unhas
probas induciarias e hai que ter
moito coidado cando se valoran.
Son necesarias unhas regras que
determinen que esas probas sexan
moitas, probadas directamente e
relacionadas loxicamente entre
elas”. Para o fiscal, un cúmulo de
condicionantes levaron a xulgar a
Dolores Vázquez. “Había moita
presión sobre a investigación, as
autoridades precisaban un culpábel mesmo con poucos indicios e
tocoulle a ela”, afirma.
Outras persoas sen relación
directa coa xustiza tamén emiten
o seu xuízo. “King foi o asasino,
pero a Guarda Civil e a Policía tamén son responsábeis. Non souberon actuar e por iso os crimes

sucedéronse”, di Peu Vidal, un que non estaban seguros do que
mozo de 23 anos de Vigo. “A po- estaban a facer”, matina Abilio
licía británica enviáralle un infor- Álvarez, un fresador de Vigo.
me á española sobre King en
1998. ¿Para que? Non souberon
Medios de comunicación
estar alerta ante un asasino que sabían que chegaba a España”, afirma Roi Castaño, un rapaz de Pon- Na rúa, as opinións están moi vivas
tecaldelas. “Os tirapuxas entre e segundo entende o maxistrado
Guarda Civil e Policía incremen- Luciano Varela é “porque se produciu un espectacular
taron a ineptitude
desbarre cando decoa que se tratou
tiveron a Dolores
este caso. Se colaVázquez e agora
e existir
borasen
entre
que detiveron a
eles, Sonia aínda
King”. Para o xuíz,
estaría viva”, en- a pena de morte,
foi a “irresponsabigade Lino Rodrí- Dolores Vázquez
lidade dos medios
guez, un empresade comunicación”
rio de Vigo. estaría morta
quen desatou a
“Houbo moita
alarma social.
presión social co a pesar de que
Un exemplo:
asasinato de RoAínda que Dolocío. Tiñan que era inocente’.
res Vázquez está
buscar un cabeza Andrea Alonso
na rúa e a xustiza
de turco e atopaconfía agora na
ron a Dolores
súa inocencia, o
Vázquez. Unha
muller que se axustaba perfecta- estigma sobre ela continúa vivo.
mente ao perfil da asasina celosa”, “Non culpan a calquera sen motiasegura Delfín Boullosa, un elec- vos. Ou é culpábel ou non sei qué
tricista de Vigo. “Parece ser que fixo a policía”, declara Xosé, un
viron o coche de Dolores na zona xubilado de Ourense. “Digan o
do asasinato. O carácter desta mu- que digan, eu sigo pensando que
ller e as relacións que mantiña coa ela estivo implicada dalgún xeinai da rapaza condenárona”, de- to”, afirma Carlos, un estudante
nuncia Edith García, a muller de de Arcade. Non embargante, a
Delfín. “As probas para meter a maioría defende a inocencia de
Dolores Vázquez non eran defini- Dolores Vázquez. “Ao principio
tivas. De feito, demostrouse que estaba case seguro de que ela era
eran datos sen deducción científi- a asasina, pero agora estou conca”, continúa a dicir Delfín. “Para vencido de que foi obra dun psisacar a unha persoa do cárcere cópata. Ela foi simplemente alcunha acusación tan forte, é por- guén axeitado a quen botarlle a

‘D

culpa”, comenta Pablo Losada,
un electrónico de Pontecaldelas.
Reflexións sobre a xustiza
O feito de que os últimos informes xudiciais exculpen a Dolores Vázquez, dá lugar a especulacións sobre o funcionamento da
xustiza. “¿Que pasaría se aquí
existise a pena de morte? Pois
que xa estaría morta ou á espera
da execución. De non aparecer
Tony King, todos pensaríamos
que ela dera morte a Rocío”, comenta Andrea Alonso, unha licenciada en turismo. “En caso de
ser realmente inocente, non se
pode compensar de ningún xeito
o que lle fixeron; nin sequera os
900.000 euros cos que lle van indemnizar”, argumenta Sesé, unha universitaria de Teis. “Non
poden devolverlle o tempo que
pasou no cárcere. Ademais nunca
te mirarán da mesma maneira pola rúa, a súa imaxe mudou por
completo. Para algúns será inocente, pero sempre quedará a
sospeita”, conclúe Virxinia Gómez, unha empresaria ourensá.
O autor dos crimes
Tony King tamén é motivo de
análise. “Hai moito psicópata
solto, eu mesmo podo selo sen
que ninguén sospeite”, ironiza
Fermín, un fisioterapeuta afincado en Madrid. “O que está claro
é que hai máis homes coma este

que poden vivir no teu mesmo
edificio. Ademais, soen relacionarse con normalidade. Senón,
que llo digan á muller coa que
vivía King en España, non tiña
nin idea do seu comportamento
nin dos seus antecedentes”, comenta Ana, a irmá de Fermín. A
eventual condena a King tamén
provoca diversas opinións. “É
unha persoa enferma. Hai que
castigalo, pero tendo en conta
que non está ben da cabeza”,
matiza Trinidade, unha ama de
casa de Pontecaldelas. “Asasinou e violou a varias mulleres,
iso non ten perdón por moi mal
que esteas. Merécese a pena máxima sen ningún tipo de consideración”, afirma Abel, o seu fillo.
Poñerse no lugar das vítimas
O caso de King provoca unha
chea de comentarios que reflicten as distintas olladas que cada
persoa mantén sobre un feito. Só
unha cuestión acada a resposta
unánime, a dor dos achegados.
“Eu tamén son nai, e non me
quero imaxinar polo que pasaron
os pais destas rapazas, debeu ser
terríbel”, matina María Muíños,
unha traballadora dun supermercado en Pontevedra. “Son os que
teñen menos culpa e os que o pasan peor”, engade unha compañeira. “É duro perder desta maneira a unha filla, pero aínda é
peor o caso das rapazas que aínda non apareceron “, asegura a
pontevedresa Adela Blanco.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Richard Grasso,
carismático presidente
da bolsa de Nova
York, cobrou polo seu
traballo 139,5 millóns
de dólares desde o
ano 1995. Ían darlle
agora 48 millóns
máis (uns 8 mil
millóns de pesetas)
segundo figuraba en
contrato, pero a nómina saíu á luz e a
algúns non lles gustou. Grasso dimitiu.
Todos lembran a súa
coraxe o 11-S.
Marcha para a casa
—é un dicir— cos 25
mil millóns de pesetas
aforrados estes aniños. A zona cero
queda sen un líder
que ía a traballar en
moto.
Jon Juaristi, director
do Instituto Cervantes,
converteuse ao xudaísmo. Di que ama
Israel. Antes foi da
ETA, de IU, do PSOE
e do PP. Esgotou as
ideoloxías. Será por
iso que agora está aí,
batendo coa testa no
muro das lamentacións?
Roma nomea cardeal un membro español
do Opus. A Obra
está alarmada polo
crecemento dos seus
competidores e presiona. Medran os
Lexionarios de Cristo
(nome escabroso
onde os haxa) e colócanse a cada mellor.
Lexionarios son Ana
Botella, Cayetana de
Alba, Alicia
Koplowitz, Gustavo
Villapalos e os ministros Ángel Acebes e
José María Michavila.
O seu padriño foi
Íñigo de Oriol e
Ibarra, presidente de
Iberdrola. Sectas

V

ivimos tempos duros para o exercicio
da razón, imperan as consignas, a
propaganda. A utilización do sentido
común, dos argumentos con bases obxectivas, convértense frecuentemente nun signo
de “perigosidade social”.
O longo período de pre e protofascismo
na Europa dos anos vinte, caracterizouse desde o ponto de vista intelectual, particularmente no campo da filosofia, por unha progresiva apoloxía da irracionalidade como
método de pensamento. O asalto á razón foi
unha batalla que o feixismo tivo que dar e
gañar no campo das ideas, antes de conquistar a hexemonía social e política que atinxiu
a Alemaña, Italia, Croacia... Pensar, analizar
obxectivamente os fenómenos sociais ou a
propia história, pasou a converterse en algo
mal visto, en algo notoriamente subversivo.
Nos anos trinta, no Estado Español, a pesar de que algúns coñecidos pensadores se
integraron no campo do protofascismo, a
maioria da “intelixencia” estivo no campo da
Razón, é dicir, no campo do antifascissmo.
Iso foi unha das condicións importantes para
que o feixismo non chegase a conseguir a hexemonia sociopolítica. Por iso o asalto ao poder tiveron que facelo manu militari, a diferenza doutros estados europeos.
De novo vivimos tempos duros para o exercicio da “racionalidade”, pero nesta ocasión
aquí estamos na “vangarda”. A consigna, a propaganda mais burda, substitue a análise rigorosa. Só unha praxe social e política derivada
dunha teoría fundamentada na análise racional
da realidade pode facer progresar o conxunto
da comunidade. O contrario conduce simplemente ao caos a máis ou menos longo prazo.
Frecuentemente, os que se incorporan a
esa deriva, están tan cegados polos seus intereses particulares e inmediatos que son incapaces de avaliar con realismo as consecuencias dos procesos que xeran; e en calquera
caso infravaloran de forma moi obscena os
intereses obxectivos das maiorías sociais.
Estas consideracións estanse a expresar con
intensidade no tratamento que se está a facer
da actual situación sociopolítica no Estado
español desde múltiples instancias do poder:
político, económico, mediático...
O Estado español, gústenos ou non, é
plurinacional. As últimas eleccións municipais puxérono novamente de manifesto e de
forma moi clara. A expresión socio-electoral de Catalunya, Galiza, Euskadi ou Aragón foi substancialmente diferente da castelá e á sua vez diferentes entre sí.
Algúns sectores, os hexemónicos hoxe, da
dereita española, empéñanse en negar esa evidencia; e non só en negala senón que ás veces
criminalizana, pretendendo tapar esa realidade obxectiva co manto dun nacional-chauvinismo transnoitado, aínda que cunha gran capacidade de manipulación, agudizando a ten-

O asalto á razón
LUIS OCAMPO

O papel de Castela na reforma do Estado como impulsor dun proxecto plurinacional común e os perigos de
deixar de lado a razón na política centran este artigo.

Cartas

Ao Arzebispo
de Santiago
de Compostela
Dirijo-me a vocês recolhendo
as queixas que a recente apariçom da sua página web. É a
minha obriga destacar-lhes
que muitos galegos, à margem
das nossas crenças religiosas,
entendemos que a igreja actua
nom só como entidade privada, mas como sujeito coletivo
com intenções de mudança social (“tratamos de extender la
semilla del Reino e introducir
sus valores en la cultura y en
todas las estructuras sociales.”(sic.).
Como a qualquer outra entidade que influi como agente social nas práticas linguísticas dos
e das galegas, solicito que tenham a bem situar-se na outra

margem do conflito linguístico
existente nesta nossa terra. Negar que o espanhol posui uma
posiçom de poder abusivo por
cima do galego nom parece ser
necessário discuti-lo.
Outra das considerações
que gostava de fazer chegar às
vossas excelências é lembrar o
compromisso que a própria
Igreja aceitou (e tem como
obriga) com todos os povos do
mundo no que se refere a realizar a liturgia na língua própria
dos fiéis. Este compromisso na
Galiza está ainda por asumir
pola Igreja, quando as poucas
homilias realizadas na nossa
língua correspondem à vontade
individual de uns poucos padres.
Solicitamos entom da Igreja, nomeadamente neste caso do
Arzebispado de Compostela,
(capital cultural e política do
país), que reconsidere a sua po-

siçom com respeito ao galego e
aceite a necessidade de considerar, no mínimo, como língua
de igual importáncia à castelha-

Fé de erros
Contra o erroneamente indicado na última páxina do
número anterior de A Nosa
Terra, Emilio Martínez Garrido non foi alcalde de Lavadores, senón que foi o
último rexedor republicano
de Vigo, que morreu executado tras o golpe de
1936. Emilio Martínez Garrido foi fusilado no cemiterio vigués de Pereiró o
27 de agosto de 1936 xunto a Xosé Antela Conde,
alcalde de Lavadores, e varias persoas máis.♦

na na suas actividades com a
sociedade.
Queremos entom, que modifiquem a sua página web,
http://www.archicompostela.o
rg/home.htm, de maneira que
no início se poda escolher uma
ou outra língua das oficiais na
Comunidade Autónoma da Galiza.
Indo além, gostariamos que
também a Igreja, como agente
social que integra pessoas de
grande qualidade intelectual,
reconhecesse abertamente a
unidade linguística do galego e
português como duas variantes
da mesma língua, somando-se
aos linguístas e agentes sociais
normalizadores que defendemos a língua do país duma maneira aberta ao mundo.
Desta maneira, a sua página
web, escrita em espanhol e português, ganharia ainda mais utilidade para a comunicaçom que
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sión lóxica que calquera realidade plurina- mén de que sen o recoñecemento cabal dos
cional xera e pondo seriamente en perigo a dereitos das outras comunidades, dos outros
longo prazo, calquera proxecto común de pobos, ese proceso non chegaría a bo fin e por
convivencia entre as diversas aldeas do esta- iso artellaron unha constitución federal/confederal. O sistema funcionou mentres foi hexedo.
No Estado español hai desde logo separa- mónica en Serbia a vontade de respectar os
tistas, pero tamén separadores, que son unha equilibrios e potenciar a unión.
Non obstante todo se veu abaixo cando un
fonte de retroalimentación para os primeiros. A
nacionalismo chauvinista e secdereita española e en xeral o blotario se impuxo nos dirixintes
que dominante español debería excroatas, eslovenos,... pero moi
traer algunhas leccións de polo
dereita especialmente entre os serbios.
menos dous acontecementos históA partir de aí non foi posíbel
ricos. A Guerra de Cuba pola súa
utiliza o
ningún proxecto común de conindependencia e a desintegración
vivencia e colaboración mutua.
de Iugoslavia.
nacionalCastela pode ter algúns paraleA coroa española non foi cachauvinismo lismos con Serbia: na nosa atitude
paz de negociar no seu momento
pobo, na nosa capacidade
un réxime de autogoberno sufitransnoitado como
para liderar un proxecto común,
ciente, en consonancia co que dee respectuoso co conxunfendían os republicanos e federapara poñer en solidario
to de comunidades do estado para
listas, cos sectores cubanos que
estaban dispostos a permanecer perigo calquera que as tensións inevitábeis en calquera realidade plural, se canalivencellados ás estruturas do estado, en troques dunha autonomia proxecto común cen política e democraticamente,
que se convertan en coneconómica e política suficiente
de convivencia evitando
flitos de moi difícil solución.
que servise como instrumento paAlgúns quererían, de feito
ra o desenvolvemento da illa e
entre as
estano a inxerir xa dunha forma
permitise a súa ubicación no Novo
Mundo que se estaba fraguando diversas aldeas descarada, que Castela xogue o
papel da Serbia dos anos novendesde mediados do século XIX.
do estado”
ta, coa esperanza, estan convenEsa cegueira levou a unha concidos diso, que sairán vitoriosos
frontación total e finalmente á separación absoluta de Cuba. Unha das persoas nese envide.
Outros queremos que Castela xogue o paque influíu moi significativamente na aplicación desa liña dura, “sen concesions aos na- pel da Serbia dos anos corenta, é dicir, que secionalistas” foi un tal Sr. Aznar, director do xamos a vangarda na construción dun sistema
xornal La Marina de la Habana”, bisavó de
Xosé
José María Aznar. En Canadá ou en Australia,
por pór un par de exemplos, o xefe do estado
segue sendo o titular da coroa británica.
A mais recente experiencia da desintegración de Iugoslavia, salvadas todas as distancias,
desprendéndonos da preguiza intelectual á que
somos inducidos, pódenos facer reflexionar sobre como pode rematar un estado plurinacional
se non se manteñen e actualizan todo un conxunto de equilibrios nas estruturas xurídico-políticas que propician unha convivencia en común, aceptábel para todas as partes.
Esta brevísima consideración xeral sobre
Iugoslavia lévame a reflexionar sobre un xeito
máis particular daquela realidade, o papel de
Serbia na construción do estado iugoslavo moderno, nos anos corenta, e o seu papel na súa
liquidación nos anos noventa e nalguns paralelismos co papel de Castela no Estado español.
A loita do pobo serbio contra a invasión nazi e a súa alianza cos sectores doutras comunidades iugoslavas que apoiaban a resistencia,
foron os cimentos sobre os que se ergueu o estado iugoslavo despois da II guerra mundial.
Serbia foi determinante nese proceso, unha Serbia convencida do seu protagonismo na
construción dese estado, pero convencida ta-

‘A

político, social e económico no que todos os
pobos e sectores sociais non parasitarios, poidamos convivir en igualdade e solidariedade,
compartindo un proxecto común.
Esa é ao meu entender unha verdadeira
atitude patriótica, pór de verdade toda a carne no asador para que iso sexa posíbel, o patrioteirismo, distínguese do verdadeiro patriotismo, pola debilidade e máis pola contradición entre as proclamas e a práctica real.
Non é patriotismo subordinar os intereses do
conxunto dos nosos pobos e os nosos cidadáns ao proxecto Imperial mesmo saltándose
a legalidade internacional.
O patrioterismo non responde aos intereses
colectivos e xerais, senón aos intereses dunha
minoría social, por certo, estreitamente vencellada ás tramas de especulación e corrupción
cada dia mais evidente.
O verdadeiro patriotismo, é dicir a defensa
do común, estivo tradicionalmente sustentado en
Castela e en xeral no Estado español nas clases
populares, que historicamente puideron comprobar como a unha boa parte dos grandes dignatarios lles faltaba tempo para a claudicación, por
exemplo nas chamadas Guerras Napoleónicas.
Ese verdadeiro patriotismo popular non
ten ningunha contradición, moi ao contrario,
coas lexítimas aspiracións de autogoberno dos
diversos pobos do estado. Recuperemos a capacidade de analizar e de razoar, recuperemos
a capacidade de crítica e de resistencia, polo
menos intelectual. Aínda estamos a tempo.♦
LUIS OCAMPO é médico e membro
de Izquierda Castellana.
Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

estando tam só em espanhol e
ainda estariam a mostrar um
respeito para com a nossa língua e cultura atendendo, também, às queixas das que nos fizemos voz.♦
LUÍS FONTENLA
PORTA-VOZ DO MOVIMENTO
DEFESA DA LÍNGUA
(TUI)

A casa de Virxinia
Aínda que todos os días se producen desafiuzamentos, este ten
algo especial, porque a persoa
que van poñer na rúa á unha muller, Virxinia Rivas, que ten gravemente perturbadas as súas facultades mentais e nin entende o
significado de todo o proceso.
O piso da rúa Pizarro, 83, 1º,
estaba alugado a Dª Marina López Suárez, quen convivía coa

súa amiga Virxinia Rivas. Ao finar Dª Marina, Virxinia quedou
sen o dereito a seguir na vivenda, así que a propietaria demandouna, dando comezo ao procedemento de desafiuzamento
0998/2003 do Xulgado de 1º
instancia nº 10 de Vigo.
Cando trataron de notificarlle o asunto déronse conta da
sua deficiencia mental e iniciouse o proceso de incapacitación. Desta maneira podíase
nomear un titor que se fixera
cargo dela. Porén, o preocedemento quedou empanatando no
xulgado nº 5, porque Xulgado e
Concello cúlpanse mutuamente
de non poder entrar na casa da
muller, porque ela non quer
abrirlle a ninguén. Daquela non
é posíbel que entre nin un
asistente social nin un médico
que dea fe do seu estado.
Pero no Xulgado nº 10 non
quixeron agardar máis: o proce-

so de desaloxo continuou e a
sentencia do 8 de xullo de 2003
declarou a inexistencia do contrato de arrendamento e daquela
o lanzamento de Virxinia. De
aquí a poucos días esta muller
atoparase literalmente vivindo
na rúa. Quizais voxtede poda
atopala pedindo esmola nunha
esquina, berrando aos nenos ou
comendo lixo dun contedor, sen
saber que lle pasa nin por que a
trataron así.
E Virxinia ten un irmán, que
non se sabe onde está pero vive
comodamente nun piso que é
propiedade de Virxinia. El non
desexa facerse cargo da súa irmá, nin dá sinais de vida. Total,
para que? Só para crearse complicacións e molestias. Ao parecer, é o que fai todo o mundo alá
de onde el ven
Esta non é unha historia ficticia. O Xulgado lávase as
mans porque formalmente fixo

xustiza, nomeando un defensor
xudicial a Virxinia (claro que o
defensor pouco pudo facer se
nin tan siquera puido coñecer
ao seu cliente). o Cncello di
que non pode facer nada mentres non dispoña dunha orde
xudicial para entrar na vivenda.
pronto non fará falta porque
Virxinia estará na rúa, iso é o
único seguro: que a Policia entrará a executar a sentencia e
botará sen misericordia á rúa,
onde o asistente social quizais
de poda facer cargo. Pola súa
banda, o misterioso irmán de
Virxinia vivie tranquilamente
no seu piso, axudado pola súa
falta de conciencia, agardando
que alguén llo resolva todo.
Outro fermoso día en Vigo,
pergúntome se mañá choverá.♦
FRANCISCO X. MORELL
AVOGADO DE VIRXINIA RIVAS
(VIGO)

cuase secretas, a
estas alturas da
modernidade. Sobre
os lexionarios hai un
libro de José Martínez
de Velasco. Convén
informarse.
Lina Aisa era unha
nena palestina, de
Gaza, de tres anos.
Sufriu un shock neurolóxico despois dun
ataque dos soldados
israelitas.
Impresionada polos
disparos e as mortes,
no colo da súa nai,
non parou de berrar
durante horas:
“mamá, teño medo”.
Despois morreu.
Ningún se atreveu a
saír na procura dun
médico. Os soldados
patrullaban. Morreu
do terror que lle
entrou dentro, que lle
fixo saltar algo no seu
cerebro infantil. En
tres anos de Intifada
finaron 488 nenos
palestinos.
O péndulo pasou á
outra banda. A Tony
King sáenlle agora
crimes de debaixo de
todas as alfombras.
Vai por vinte asesinatos en Inglaterra, talvez máis a esta altura. A prensa e a televisión seguen buscando. Sorte para el que
aínda non nacera
cando mataron a
Kennedy.
As cidades galegas,
que non son tan grandes, nin tan industriais, están cubertas
todo o ano dunha
capa de fume nada
benigno para os pulmóns dos veciños.
Non é un tema que
saia na televisión, nin
en ningún outro
medio. A carbonilla
canceríxena non provén do tabaco, senón
dos tubos de escape.
Pero quen é o atrevido que lle pon o
axóuxere ao automóbil?♦
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Trunfos
BIEITO IGLESIAS

D
José Luis R. Zapatero.

A proposta
de Zapatero

Modelos ou enfermas?
Na imaxe, publicada por La Voz de Galicia (28 de setembro),
vese unha das modelos que desfilaron pola pasarela Cibeles a
pasada semana. “Non é en absoluto saudábel —sinala o xornal— presentar un aspecto como o da rapaza, aínda que paradoxalmente se converte nunha das iconas das adolescentes”.♦

O comentarista Xoán Soto
analiza na súa columna habitual de El Progreso (26 de setembro) a última iniciativa socialista. “A proposta expresada polo líder do PSOE compaxina armonicamente a paralización dos impostos actualmente vixentes cun importante aumento dos gastos sociais
e unha subida do 26,7% en
investigación enovas tecnoloxías”. “A fórmula, engade Soto, que permite gastar máis recaudando o mesmo non está
ao alcance de calquer economista, nin sequera dos expertos en aplicar os principios da
ciencia ficción á factura da
cesta da compra”. “Así pois,
conclúe, atribuimos a anovadora oferta electoral de Zapatero á súa fe na pervivencia
dos milagres como fenómenos de índole sobrenatural”.♦

Viguistas
en Vigo,
coruñesistas
na Coruña
Prensa Ibérica, empresa que
edita en Galiza os xornais La
Opinión de A Coruña e Faro
de Vigo, mantén liñas diferentes segundo se trate dunha ou outra cidade. Un
exemplo é o do 1 de outubro.
Así, en tanto que Faro de Vigo titula en portada: “Os orzamentos inclúen obras para
o AVE a Santiago e só estudos para o de Vigo”, os seus
compañeiros de A Coruña,
cos que comparten moitas
das tarefas de redacción, titulan: “Fomento dedica a A
Coruña seis veces menos in-

A NOSA TERRA
AVISO IMPORTANTE

Pregámoslle aos accionistas de Promocións Culturais Galegas S.A.
que non teñan recibido carta co seu correspondente título,
se poñan en contacto con Lola Fernández
no teléfono 986 433 830.

espois de que Beiras, a UPG e tropecentos independentes
vitoreasen a Quintana, logo de que os melindrosos militantes de Unidade Galega abandonasen ó seu líder, Camilo
Nogueira fica só ante o perigo. Enfréntase a unhos consumados
especialistas en gañar os partidos da casa (pero somente os da casa). A sorte está botada e agárdanos outra victoria pírrica dos que
gobernan o Bloque desde a súa fundación. Escusado é que os columnistas deste semanario se asañen co presunto perdedor,
tampouco se precisan cartas de lectores descualificando ó
candidato non oficial. Perdan coidado que aquí non vai haber surpresas tipo Borrell ou Zapatero, pola boa razón de que todo o
electorado galego é conservador (o do BNG tamén), e sempre
aposta polo cabalo gañador anque logo resulte un faco ruín, un faquitrós como Fraga. O peuple nacionalista irase co postulante
incensado polo mando como o pobo galego se vai co grande
(grandes partidos, gran diñeiro). Espero que Camilo mellore os
resultados que obtiven eu (10% dos votos) cando se me ocorreu,
por ser novo e parviño, encabezar unha lista alternativa. Puxéronme pingando –ó meu compañeiro de fatigas César Cunqueiro chamáronlle rico– e a Nogueira respéctano, algo avantamos. Pero,
unha vez consumada a derrota de quen non ten media losquiada,
os gañadeiros deberían asumir a frase dun personaxe de película
de Tarantino: Aínda non é o momento de chuparse as pirolas. Porque de seguida virán comicios externos e entón, como din os
xogadores de berisca cando van fallos de trunfos, ¡a chorar! A
cousa está como ha de ir, non digo a onde por evitar chabascadas
♦
(groserías), malia que nacín no barrio da Chabasqueira.♦

Ourense

Un pantano
dos de Franco
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

O Ministerio de Medio Ambiente anuncia un proxecto de encoro para levar as augas do río Arnoia
á capital. Pero todos din non: desde Anxo Quintana a Baltar ou Cabezas. E é que a cidade non precisa auga e ademais pásalle por diante o río Miño.
O proxecto do Ministerio de
Medio Ambiente de construír un
encoro no río Arnoia para levar a
súa auga á cidade de Ourense,
quedará na historia desta provincia como paradigma do centralismo na España das Autonomías. Se alguén tiña dúbidas sobre
a necesidade de que Galiza, coma outros pobos españois, asuma maiores cotas de autogoberno para combater o máis absurdo e obsoleto centralismo, co caso do encoro de Ambía, no concello ourensán de Baños de Molgas, terá un argumento de peso
incalculábel.
Foi o BNG o que chamou a
atención do caso. O senador Anxo Quintana explicou as razóns
polas que non tiña sentido o proxecto, pero ningunha de maior
peso ca do sentido común. Falamos dunha presa de 30 metros
cunha lámina de auga na zona
máis estensa de 6,5 quilómetros,
o que levou ao senador a comparala cos “pantanos de Franco”. O
transvase de auga tería unha capacidade de 1.000 litros por segundo, cando a Confederación
Hidrográfica establece o caudal
entre 1.500 e 1.600 litros por segundo. É dicir, transvasaríanse
dous tercios do caudal ecolóxico
que posúe o río Arnoia. Ademais, quedaría asolagada Acea e
veríase seriamente afectada a vila de Allariz.

E a todo isto considerando
que a auga debería percorrer 16
quilómetros de conduccións ata
chegar á capital ourensá. Pero
tendo en conta, ademais, que a
cidade non ten problemas de
abastecemento e que, se os tivera, podería recorrer a un río sobradamente caudaloso e moitísimo máis próximo que coñecemos como Miño. Por se fose
pouco, o presidente da Deputación e do PP ourensán, Xosé
Luís Baltar, declarou aos medios
de comunicación que non era favorábel ao proxecto, pero que o
que máis lle chamaba a atención
era que non tiña nin idea de onde
saíra a idea de facer un encoro no
Arnoia para traer a auga a quen
non a precisa. O propio alcalde
da capital, Manuel Cabezas dixo
exactamente o mesmo, pero que
outras zonas da provincia, en
particular a oriental, tiveron serios problemas de subministro
durante este verán.
En consecuencia, tanto o PP
como o BNG pedirán que se
anule o proxecto, pero que o investimento previsto (72 millóns
de euros) se destine a fins máis
proveitosos. A nota discordante
deuna o grupo de goberno do PP
no concello de Baños de Molgas,
ao rexeitar pronunciarse sobre o
encoro ata non ter máis información. Non sabían que Baltar xa
dixera “non”.♦

Latexos
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Os vintetrés
indicios
X.L. FRANCO GRANDE

D

á mesmo arreguizo ler
ese documento do que
a prensa destes días se
fixo eco, o dos vintetrés indicios nos que se pretendeu
apoiar a culpabilidade de Dolores Vázquez. É un
documento que nos lembra
os procedementos
inquisitoriais ou as recomendacións contidas no “Manual
de Inquisidores,” do Padre
Aymerich. Pero ese compendio de ignominia é do século
XIV. Este ó que nos
referimos é do século XXI.
Porque os tales indicios
pasaron pola peneira do
instructor do caso, do fiscal e
do maxistrado que presidía o
xurado –todos peritos en
dereito–, ós que cómpre
engadir os dous letrados da
defensa e da acusación. Por
forza ten un que se
preguntar que puido pasar
para que esas conxecturas se
estimasen “indicios suficientes” polo xuíz que en abril de
2001 dispón que se abra o
xuízo oral contra Dolores.
Nada máis hipócrita que a
reacción do goberno, e do
mesmo CGPJ, suxerindo
que toda a cadea de erros habida hai que apoñerlla tan só
ó xurado para ocultar a única
verdade: que os erros
determinantes foron policiais
e xudiciais. Non se lles
ocorreu pensar que, ó mellor,
o que cómpre reformar, entre
outras moitas cousas, son as
potestades actuais dos xuíces
de instrucción, excesivas para algúns. Pero non, a pedra
guindámola contra o máis débil, anque sexa o menos culpable.
E reformar tamén en profundidade os sistemas de
investigación policial, que
pola súa ineficacia e mal
facer, xunto coa de algúns
outros, levaron a unha persoa
inocente a pasar 17 meses da
súa vida no cárcere, víctima
dun proceso entre
inquisitorial e kafkiano.
¿Pensarán algún día os
responsables desa desfeita
que nunca se poderá reparar,
realmente de ningunha
maneira, o mal que fixeron?
Parece que non, empezando
xa polo propio goberno.
Prohibir é o máis doado
de facer –como os xuízos paralelos e outras formas innobres de encirrar a visceralidade da xente–, pero non debe
ser ese o camiño que garanta
a independencia e o sosego
de investigadores,
instructores, xurados e
xuíces. Non é nada fácil. Pero estas situacións que tan
graves danos poden causar,
esixen levar adiante reformas
con valentía e con
imaxinación. A sociedade
esíxeo. Pero non fagamos
nunca o que non hai que facer: botar fume para ocultar a
realidade. Porque
agravaremos o problema.♦

Aprobado o borrador da ponencia cun sorprendente consenso

As claves da política do BNG
A. EIRÉ
Os 27 membros do Consello Nacional que participaron na
elaboración das ponencias da XI Asemblea Nacional aprobaron o borrador cun sorprendente consenso, se temos en
conta que participaron todos os grupos integrantes e todas as
sensibilidades. O Consello Nacional do 11 de outubro terá
que aprobar definitivamente o documento. Daquelas, os membros do Consello Nacional poderán presentar votos particulares. Os militantes tamén poderán efectuar emendas. Aínda así,
semella que na asemblea do BNG se vai discutir máis de nomes
que de propostas políticas. ¿Será que non existen diferencias?
A situación política

Considera que o obxetivo de entrar no electorado que noutros procesos apoiou ao PP “non se acadou
na magnitude que poderían facer
pensar as espectativas sociais”.

O Prestige demostrou que os
movimentos sociais activan a
conciencia de país e dan froitos
non só electorais.
As reformas das pensións, a
situación do emprego e a política
internacional son problemas nos
que é preciso incidir.
Acentuarase o perfil nacionalista en datas sinaladas.
Maior respeto pola língua na
base militante. Apoio mútuo entre as distintas organizacións nacionalistas para este cometido.
Non existe oposición entre
unha xestión correcta e a implicación política na xestión. Tampouco existe contradición entre a
organización e atención á “nosa
presenza institucional”. Elaboración de modelos de comportamento para os gobernos.
Integración da mocidade no
proxecto nacionalista.
Preocupación por asentar unha cultura política de base nacionalista: “Para iso é moi importante a claridade coa que o
BNG emita a súa mensaxe”.

Gobernos locais. Ensinanzas.

Os partidos estatais

Abertura real

Necesidade de conxugar a xestión
cun perfil político nídio e unha
acción social máis incisiva. Inserir tamén a acción de goberno no
proxecto nacional para todo o país. Preocupación constante por interrelaccionar a acción de goberno coa base da sociedade.

O bipartidismo transformouse
nun “monopartidismo de dúas caras”, que serve para “consolidar o
proceso de uniformización do Estado impedindo que a pluralidade
nacional teña expresión política”.
A Declaración de Barcelona
representa un punto de encontro
de distintas vías para o recoñecimento dos dereitos nacionais.
Na Galiza a controversia
“non se pode entender só na dinámica dereita-esquerda.
O BNG é unha forza política
“nacionalista e interclasista, que
fundamenta o seu proxecto nacionalista en valores “claramente
de esquerda”, pero que se dirixe
a toda a sociedade e ten vocación
de liderar o país.
Non se trata de substituir “a
dereita española pola esquerda

“Abrir francas as portas “ aos galeguistas, pois o BNG é o único
“referente político correcto dese
sentimento”, impedindo que populares e socialistas consumen
esa “apropiación espúrea”. Ao
tempo reclámanse continuistas
do PG, pois “historicamente, dicíanse galeguistas para significarse nacionalistas”.

O BNG emarca a actual situación
política no “proceso mundial de
globalización, acelerado na súa
vertente militar, cunha inexistencia práctica dos organismos internacionais”. Así mesmo, na remodelación da UE que está a elaborar a súa Constitución.
A respecto do Estado, o BNG
considera que o Goberno central
está empeñado nunha “ampla recentralización” aproveitando a
“atmosfera antinacionalista por
el criada” e o “aliñamento servil
cos EE UU”. Pretende “superar
este marco e contexto antidemocrático” porque o que se discute
é “o dereito á existencia do pluralismo político”.
Eleccións locais

Movimentos sociais
A actividade política non debe
reducirse ao campo institucional.
É esencial impulsar o traballo
nos movimentos sociais, dándolle
reflexo no traballo institucional.
As posibilidades electorais pasan por organizar ao maior número
de xente posíbel dentro do BNG,
pero o esforzo de ampliación “non
pode ser selectivo”. Hai que incorporar á maioría dos votantes.
Retos do proxecto
Distinguir claramente o proxecto
político, do proxecto de goberno:
“teñen dinámicas diferentes e
obxetivos de seu”. O proxecto
político transcende o actual marco constitucional e estatutario.
Manter o proxecto unitario do
nacionalismo, cuxos obxectivos
nunca foran acadados até agora.
Defensa intransixente do pluralismo político e do dereito á discrepancia, mellorando a capacidade
de comunicación coa sociedade.
O nacionalismo debe de ser o
elemento vertebrador do discurso,
non só por un problema de mercado electoral, senón de “conformación e análise ideolóxica”.

Xosé Manuel Beiras.

española”. Galiza precisa un
cambio nacionalista que propicie
unha profunda transformación.
Aposta porque o galeguismo
existente na sociedade vexa no
nacionalismo a súa representación política xenuina, “sen desdebuxar o proxecto político, nin renunciar aos tradicionais apoios”.
Nos próximos meses o importante é consolidarse como a
segunda forza política.

Eleccións xerais
A representación nas Cortes significou un cambio cualitativo no terreo político. Os logros foron froito da presión institucional e do
traballo social. O BNG, “coa súa
forza”, asegura “un cambio de políticas para Galiza, non só un cambio de Goberno” en Madrid.
As candidaturas elaboraranse
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en conxunto, pois as catro circunscricións “constitúen unha
unicidade”. O BNG precisa lanzar un equipo de traballo polo que
as persoas electas “deben reunir:
capacidade de traballo, entrega e
identificación política co BNG”.
Descártanse, polo tanto, fichaxes
de independentes non adscritos.
Elecións europeas
Está disposto a participar “no debate sobre o futuro institucional da
UE”. Non ten claro como posicionarse no proceso de construción europea, agardando pola postura doutros nacionalistas, aínda que semella apostar polo voto negativo.
Tampouco se define aínda
por concorrer en solitario ou en
alianza nas próximos comicios
europeos.
Elecións do 2005
As circunstancias nas que se producirán as vindeiras eleccións
autonómicas “confírenlle unha
relevancia moi significativa para
o proxecto nacional e a súa vinculación cunha dinámica social”.
Trátase de conseguir a perda da
maioría absoluta do PP e que o
BNG supere ao PSdG-PSOE: o nacionalismo como solución democrática do presente e do futuro.♦

Creada a figura
do Presidente do Consello Nacional
No aspecto organizativo, destaca a creación do cargo de
Presidente do Consello Nacional. Será elexido para tal
posto o cabeceira da lista máis
votada entre os 50 membros do
Consello Nacional. Algúns militantes como Camilo Nogueira
defenden que sexa elexido como cargo independente.
Tamén permanece o cargo
de coordenador da Executiva,
instaurado na pasada Asemblea
Nacional.

A executiva amplíase a 15
membros, apóstase pola flexibilidade. Se na anterior Asemblea se
priorizaban as funcións executivas, agora afírmase que ten que
responder “tanto ás funcións
operativas como de reflexión política”, apostando por contribucións que “fortalezan a análise e
o debate político”. Deixase así a
porta aberta a referentes políticos internos como Beiras ou
Francisco Rodríguez, entre outros, aos que poderían non corres-

ponderlle funcións específicas.
O Presidente do Consello
Nacional terá como misión
esencial “as tarefas de arbitraxe,
representación e proxeción do
proxecto estratéxico do BNG”.
Tamén deberá garantir “a adecuación política dos distintos
órganos ao proxecto estratéxico
do BNG”.
Non haberá bicefalia, pois o
portavoz nacional será o encargado da “expresión pública das
opinións orgánicas do BNG”.♦
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As presións da Xunta impedirían un acordo entre PSOE e BNG

O pacto do goberno en Compostela
en punto morto
Outras presións

A.N.T.
Cen días despois de constituírse as novas corporacións municipais, nacionalistas e socialistas aínda non chegaron a un
acordo de goberno en oito
concellos, incumprindo o pacto global que acadaran. O desencontro máis relevante é o
de Compostela. Na capital galega parece que xogan elementos externos a ambas organizacións como a presión da
Xunta sobre o alcalde Bugallo.
O alcalde compostelano Sánchez
Bugallo chamou ao voceiro do
BNG, Néstor Rego, para comezar unha nova rolda de conversas
co fin de chegar a un pacto de
goberno na capital galega. Era
un novo intento de acordo. Un
mes despois, a posibilidade de
entendimento semella tan lonxe
como estaba hai cen días, cando
o PSdG-PSOE comezou a gobernar en solitario. Así llo manifestaron a A Nosa Terra fontes socialistas e nacionalistas.
O goberno de coalición en
Compostela figuraba expresamente nos acordos asinados polas direccións nacionalista e socialista
para os pactos municipais. Desde o
BNG urxiron aos seus socios a que
cumpran o asinado. Desde a dirección do PSdG-PSOE tamén están
interesados en que estes acordos se
cumpran. Tanto é así que o mesmo
Pérez Touriño, secretario xeral socialista, demandou do alcalde Bugallo que chegase a un acordo canto antes con Néstor Rego.
Mentres tanto, o BNG exerce
unha dura oposición que desgasta aos socialistas. Non se trataría
só da “parálise municipal”. Nin
da “ineficacia” de diversos conselleiros socialistas, como denuncian os nacionalistas, convertíndose nunha idea que vai

Xosé Sánchez Bugallo, alcalde de Santiago.

empapando a parte dos cidadáns
santiagueses. O que máis dano
lle fixo ao goberno socialista foi
a denuncia de que a empresa municipal Emuvisa estaba a cobrar
máis do que lle correspondía polas vivendas públicas.
A privatización da gardería
de Conxo e da Escola de MúsiConcellos
sen acordo de goberno
Illa de Arousa
Baltar
Catoira
Cotobade
Neda
Santiago de Compostela
Vilaboa
Vilagarcía

ca son outros dos episodios de
contestación popular contra o
gobero municipal aproveitados
polo BNG.
Ademais, fontes municipais
admiten a dificultades para gobernar sen que se aproben canto
antes uns novos orzamentos. Ao
mesmo tempo, consideran que,
sen chegar a un acordo de goberno, vai ser moi difícil que os
nacionalistas lle dean o seu
apoio, entre outras cousas porque terán que negociar co seu ex
concelleiro Xaquín F. Leiceaga,
agora nas fileiras socialistas,
que semella non estar moito pola labor. Prorrogar os actuais orzamentos confeccionados no
anterior pacto cos nacionalistas
ou recabar o apoio do PP, non
sería rendíbel políticamente para Sánchez Bugallo, admiten
desde o PSdG-PSOE.

Así as cousas, ¿por que non chegan logo a un acordo? Nacionalistas e socialistas admiten que
non son tantas as cousas que os
separan. O alcalde Bugallo considera que o BNG demanda
“máis peso no goberno municipal que o que lle outorgaron os
cidadáns nas últimas eleccións”,
recordándolle aos nacionalistas
que perderon dous concelleiros.
Desde o BNG, Néstor Rego
considera que “se non chegamos
a un acordo de goberno é porque
Bugallo non quer ou non lle interesa”. Rego pon de manifesto como non existindo “elementos insalvábeis nunca se esgotaron as
posibilidades”.
Secadra as razóns habería que
procuralas na especificidade de
Santiago. Compostela é a capital,
co seu propio estatuto e unhas relacións singulares coa Xunta. O
propio Fraga Iribarne ten posto de
manifesto varias veces a necesidade dun entendimento máis directo entre o consistorio compostelano e o Goberno autonómico.
Diversas fontes consultadas
afirman que, nos últimos meses,
foron varias as chamadas desde a
Xunta a Bugallo para que non
chegue a un acordo po BNG antes
de xaneiro. Por un lado, o Goberno autonómico querese asegurar o
apoio de Compostela a Sogama (o
BNG pon como alternativa a planta de Lousame). Polo outro, pretenden deixar deseñados os actos
para o próximo Xacobeo.
No PP consideran que, co
BNG no Goberno é moito máis
difícil pactar. ¿Agardará Bugallo
ao ano que ven para pechar o pacto? O BNG non semella disposto
a agardar. Néstor Rego afirma
que “ou se produce agora ou logo
non ten ningún sentido”.♦

Santiago
Non ben se comeza a falar dos
millóns de turistas que se agarda
cheguen a Galiza polo Xacobeo
2004 (seis), desde a administración local xa se amosan temores
polos rabaños de pobres que
buscarán aproveitar o evento para comer algo mellor que de costume. O único que se pode facer
é controlar que non pidan polas
rúas, seica dixo a concelleira
responsábel de inmigración.
Máis policía, que non veñan
ateigar os semáforos inmigrantes do Este sen papeis, que os
pobres non durman nas rúas. Se
puidesen, proibirían as migracións de mendigos. ¿Cómo se
pode nin pensar neso se o mendigo é por necesidade ave migratoria condenada a moverse
na busca de moeda e pan?
Estivo en Santiago o prestixioso sociólogo Amando de Miguel e dixo ben claro que Galiza
necesita inmigrantes. Entre trescentos e catrocentos inmigrantes sen papeis en regla rondan
pola capital de Galiza, segundo

Captar turistas,
botar pobres
XAVIER LÓPEZ

Entre os millóns de visitantes previstos xa hai
quen amosa temor de que cheguen rabaños de
pobres. Unha concelleira dixo que o que se pode facer é controlar que non pidan polas rúas.
Cáritas, institución onde se lamenta a identificación destas
persoas coa mendicidade; porque son inmigrantes con preparación e capacidade para buscar
e achar traballo.
Inmigrantes, se cadra si se precisan, pero non pobres de pedir;
esa semella ser a opinión dominante entre os que mandan. O medre da mendicidade era xa unha
das principais preocupacións das

administracións públicas hai máis
de dez anos, cando se empezaron
a albiscar as enormes posibilidades de promoción económica que
os xacobeos podían reportar a Galicia; houbo daquela persecución
local (non era Santiago Matamouros, non) contra os pobres e agora
volven tempos duros para eles.
Se cadra, habería que facer
unha guía especial cunha relación de pobres composteláns pa-

ra que non os boten; para advertir aos pobres que veñan de fóra
do que deben facer para sobrevivir en Compostela: pedir de porta en porta, dentro das igrexas e
non nos adros, pasear con bos
traxes e ben aseados. Tamén sería conveniente engadir un anexo
nas tradicionais guías de peregrinos puros con consellos prácticos para evitar que os confundan
con pobres de pedir; ¡que traxedia para un que veña camiñando
desde Roncesvalles se o sorprenden as forzas da orde en posición
petitoria e o obrigan a deixar a
cidade sen recoller a Compostelana! Isto, que pode ser dramático, tamén pode ofrecer lectura
positiva: os peregrinos sen cartos
para volver á súa terra poden pedir (ou facer que peden), buscando que as forzas de seguridade
os adopten e lles paguen un billete cara o seu lugar de orixe.
Seica no Xacobeo imos ter en
Compostela máis de tres mil actos. Enténdase sen contar os de
persecución de pobres.♦

Marcos
Teira
X.M. SARILLE

U

nha guitarra é unha
guitarra, na Punta Umbría, en Alabama ou en
Bouzas. Unha grande
guitarra, claro.
A primeira vez que escoitamos unha soleá foi en
Lugo, tocaba un xoieiro
aprendiz de catorce anos.
Manuel García tensaba
cordas e picaba nos sextos
cando non tiña que ferver ouro para os aneis das vodas.
Sendo un virtuoso afastou a
guitarra para dedicarse á
fotografía, que tamén foi
submetendo á súa disciplina.
Neses anos adolescentes
circulaba pola cidade Cuchús
Pimentel, pegado a outra guitarra e con traza de estudante
aplicado de conservatorio.
Antes de facerse maior
reapareceu con facha de cigano. Vendéralles o corazón por
un fandango aos chachos,
deixou de tocar clásica e fundou un dúo con Marcos
Teira. Pimenteira, o dúo, editou polo menos un disco na
Galiza, flamenco, claro, que
pasou como pasan tantas
cousas aquí, como se non
existisen. Despois Cuchús fichou por unha discográfica
checoslovaca. Ou así.
Quen vexa unha obra de
calquera dos dous notará xa
na disposición gráfica a
profunda reflexión, a paciencia de grandes artistas, a delicadeza e a complexidade
tamén. Na portada de Punta
de Cabío,o último cd de Teira, reprodúcese unha deliciosa táboa de Antón
Lamazares, con algo de montaña, de balea, de cintura de
muller e de guitarra.
Teira, que ten un grande
parecido físico con Jan
Garbarek, parece que quere
arrincar na primeira cun saxo
semellante ao do nórdico,
aínda que despois o tal saxo
non exista. E escrebe todo en
galego, que é a onde quería
eu chegar dunha vez, porque
como saben vostedes, o galego é capaz de expresar
calquer realidade ou
expresión, por complexa que
sexa. E o flamenco é tan
grande que debe ser
reflectido tamén en canto
idioma hai.
A obra é unha maravilla,
dun guitarrista imbricado na
mellor tradición, que ama a
Sabicas, que escoitou a súa
gallegada e que talvez por
iso logra un son tan mesturado de melancolía nosa con
ardentía do sur. E que non
quere fuxir do magnetismo
do patriarca, ou non pode,
porque Paco de Lucía formiguea seguido entre as frautas.
É lamentábel que estas
cousas se compoñan sentindo
desde este país e pasen desapercibidas. Como este vendedor non coñece aos Pimenteira, séntese con licencia para
recomendarlles Punta de Cabío. Bailen uns jaleos para
calmar eses nervos. E Olé!♦
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¿Como resumiría o problema
vasco?
É un residuo do franquismo.
ETA non asimilou a democracia,
cando o resto dos actores sociais si
o fixeron. A dereita renunciou a unha serie de actitudes que tivo durante a época da ditadura, a esquerda á ditadura do proletariado e a
Igrexa a non intervir nos asuntos
públicos. Os únicos que non se decataron de que estamos nunha democracia son os etarras e a parte do
nacionalismo que apoia a violencia.
Semella que en ocasións inclúe a todo o nacionalismo nun
mesmo saco. ¿Non fai distingos
entre o nacionalismo democrático
e o que nega a democracia?
Penso que todos os nacionalismos son malos, o que ocorre é
que os hai graves e leves.
O PNV é un partido democrático, pero con figuras que están a
ser apartadas e substituídas por
outras máis radicais. Por exemplo
Emilio de Guevara ou Joseba
Arregui. O problema é que existe
un sector máis etnicista que se foi
facendo co control do partido, que
é o representado por Arzalluz ou
Ibarretxe. Pero dentro do PNV hai
xente que pensa de xeito diferente
a eles, o que ocorre é que non dan
a cara. Canto máis afastada é a súa
visión da que tiña Sabino Arana,
máis democrática é a concepción
dese sector do PNV.
Tamén se posiciona en contra do nacionalismo español?
Igual. O que ocorre é que o tipo que acepta un Estado das Autonomías, con pluralidade lingüística
é soportábel. Outra cousa son eses
señores que van aos partidos de
fútbol cunha bandeira española...
Non é o mesmo saber que ti pertences a unha nación que ser nacionalista. Igual que non é o mesmo ter apéndice que padecer apendicite. Todos os individuos organizámonos en nacións, que é unha
convención. Pero se convertes iso
na túa razón de vivir e, sobre todo,
de non deixar vivir aos demais, entón o nacionalismo non vale.
Como entende, entón, un
Estado plurinacional sen a
existencia de nacionalismos?
A xente ten que adicarse máis
ás leis e aos proxectos de futuro e
menos ao pasado e as tradicións.
Un constitucionalista vive pensando no que vai facer xunto cos demais e non pensando nas cousas
do pasado que os separan. Penso
que canto menos nacionalismo,
máis posibilidades hai de convivir
nunha sociedade moderna constitucionalista. Habermas fala de patriotismo constitucional, que suporía que a adhesión cálida que se
ten cara a nación habería que pasala discretamente a unha cousa abstracta que é a Constitución.
O plano Ibarretxe pretende
encadrarse dentro dun novo
marco constitucional?
O Plano Ibarretxe coloca a Euskadi nunha estraña situación que lle
outorga todas as vantaxes de pertencer ao Estado español e, ademais,
unha serie de vantaxes aparte, polo
réxime de asociación que recolle.
Ou sexa, propón todas as vantaxes
de pertencer a un Estado moderno,
pero sen ningún dos controis que os
Estados modernos impoñen.
Semella que vostede fala do
conflito vasco en termos éticos
pero non alude ao problema
político e ás súas solucións?
Non, en Euskadi hai un problema político. Igual que Franco ou
Hitler eran problemas políticos.

Fernando Savater
‘Entendo o nacionalismo galego porque é
distinto do vasco e do catalán’
RUBÉN VALVERDE

“Saber vivir”. Este debería ser o título do novo libro do filósofo Fernando Savater. Visitou Galiza co gallo dos I Encontros no Atlántico, organizados pola Fundación Carlos Casares. “É a
mellor conferencia que din nunca, levo catro días metido na piscina e no balneario”. Media hora máis tarde do acordado, tras un longo baño, o filósofo conversou amabelmente connosco.
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Entón a súa solución é acabar co nacionalismo en Euskadi?
Penso que a solución pasa por
converter en demócratas a unha
parte do nacionalismo vasco.
Demócratas ou en españois?
Convertelos ao Estado de
Dereito. Non hai un Estado de
Dereito nacional, senón que
existe un dentro do cal se dan nacionalidades. O que hai é que intentar convencelos de que o Estado de Dereito pode asumir nacionalidades, pero que as nacionalidades non poden asumir
un Estado de Dereito.
Favorece á solución do problema a crecente polarización?
Semella que as regras de xogo
non se poden mudar e que se parten de apriorismos inamobíbeis.
O que agrava o problema é a
impunidade. Durante anos a xente mataba, excluía, impoñía e non
pasaba nada en Euskadi. Agora
chámaselle polarización a que os
oprimidos se rebelen. É como
cando para os patróns é unha crispación que os obreiros se rebelen
en protesta polas súas condicións.
En Euskadi pasa o mesmo, a sociedade non quere aguantar máis
crimes e máis impunidade.
Que fórmulas propón?
Basicamente as reaccións teñen que darse no terreo policial e
xudicial, que vemos que están a

dar os seus froitos. Os Estados
non desaparecen porque un grupo
armado queira desfacelos, máis
aínda cando a poboación non está
a favor. Se o Estado español non
cumpre con esta obriga, iremos a
Europa a que se faga cumprir.
O Plano Ibarretxe é unha
proposta política que non se
discute politicamente?
O Estatuto tamén é unha solución política, a autonomía fiscal
igual, a educación e a televisión
en mans dos nacionalistas son solucións políticas, dentro do Estado de Dereito. O Plano Ibarretxe
tenta rachar co Estado de Dereito.
Se os nacionalistas son tan
perniciosos para Euskadi, por
que despois de 25 anos de Goberno segue a ocupar os primeiros postos en estándares de riqueza dentro do Estado español?
Segue a ser unha parte rica
deste país, pero era máis rica aínda na época de Franco. Agora
ben, se seguen gobernando os nacionalistas aínda é porque nos últimos doce anos máis de 200.000
persoas tiveron que marchar.
Non se pode volver a unha
fórmula de entendemento semellante á dos primeiros anos de
Goberno autonómico na que gobernaban PNV e PSE-EE, como
intento de resituar o problema?
Iso é o que propón agora Ma-

drazo. Consistiría en recuperar
Ajurianea, que era unha época
con moitos máis mortos. Aquela
unión estaba baseada nunha posición non maximalista do PNV
que hoxe non existe. Madrazo
non é máis que o mamporreiro
de Ibarretxe, porque o Goberno
vasco paga as finanzas de IU en
todo o Estado. Ademais, tamén é
un cura, igual que Arzalluz.
Apoia a estratexia de Mayor Oreja en Euskadi?
O éxito electoral do PP é o
máis grande desde que comezou
a Autonomía. Pasou de ter un
parlamentario con AP a ser a única forza capaz de disputarlle o
voto ao nacionalismo. Algo terá.
O que me gustaría a min e que o
PSOE e o PP acabasen formando
unha fronte común, pero até agora, por desgraza, non se produciu.
Entón pensa que é máis importante acabar co nacionalismo que aspectos como a sanidade, a educación, o nivel de vida...
En Euskadi mentres exista terrorismo si. As demais cousas están garantidas porque estamos
nun Estado de Dereito.
Garantidas non están e vemos como a nivel de Estado entraron en regresión...
É certo, pero iso pasa tamén
onde gobernan os nacionalistas.
Efectivamente sería bo que existi-

se unha visión máis pública en todos os aspectos. Pero cando nos
atopamos cun problema tan grave
como o terrorismo pensas que o
demais está practicamente igual
que no resto dos sitios, e incluso
probablemente mellor en Euskadi.
Aquí en Galiza leva gobernando o PPvinte anos e non teñen
mellorado os estándares de vida
con respecto á media estatal...
Por iso eu entendo a existencia
do nacionalismo galego. Teño dito isto nalgunha ocasión e sempre
son entendidas estas palabras con
certo escándalo, pero dáme igual.
Estou de acordo con que ten que
existir este nacionalismo porque é
un nacionalismo de pobres. O intolerábel dos nacionalismos vasco
e catalán é que son de ricos para
excluír aos demais. Mentres que o
nacionalismo galego non é máis
que a protesta de persoas que teñen estado marxinadas historicamente e cuxo país nunca ocupou
un papel de protagonismo nas políticas do Estado. Non comparto
todo o seu discurso, pero entendo
que reivindiquen cousas que sempre se lle teñen negado a Galiza.
O que non pode ser é que os donos do país dende hai século e
medio, agora queiran marcharse
co que sacaron do resto Estado.
Entón comparte que o nacionalismo non só é importante para reivindicar aspectos
identitarios senón tamén mellorar na calidade de vida dos
habitantes dun país?
Toda a base do nacionalismo
está na economía e nos curas. Afortunadamente o nacionalismo en
Galiza ten pouco que ver cos curas,
por iso me cae máis simpático.
Dá a impresión de que ten
unha concepción moi determinista e liñal da historia na que
os Estados e as fronteiras son
inamobíbeis?
Para nada, eu entendo que os
Estados nacen e morren. O día
que, de cara a Europa, a desaparición das fronteiras sexa positiva terá que abrirse o camiño. Hai
mil anos España non existía e
dentro de mil anos probabelmente non existirá. O que un procura
é que eses cambios non veñan
provocados pola violencia.
E non sería igualmente malo intentar manter a situación
actual pola forza?
Evidentemente todos os Estados tentan manter a súa integridade por todos os mecanismos,
igual que a propiedade privada
ou os dereitos humanos.
A propiedade privada é un
dereito individual e a identidade
nacional un dereito colectivo...
Os dereitos colectivos non
existen. Os dereitos téñenos as
persoas ou non os ten ninguén.
E entón o dereito de autodeterminación dos pobos recoñecido polas Nacións Unidas?
Pero só sería aplicábel a países
do terceiro mundo africanos e asiáticos colonizados por potencias europeas, así o din as súas cláusulas.
Países do terceiro mundo
africanos como a República
Checa ou Eslovaquia?
Son casos distintos.
En calquera caso, recoñece
que é a autodeterminación é
un dereito colectivo e que polo
tanto existe?
No fondo existe, pero como
vontade dun agregado de individuos que forman un colectivo.
Primeiro nacen os individuos e
logo as nacións e non viceversa.♦
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“os nacionalismos son mito e literatura”. Naturalmente
isto refírese aos nacionalismos que non teñen estado, non
reza para o nacionalismo francés, castelán-español, italiano, portugués... Polo visto eses nacionalismos que non
se chaman a si propios “nacionalismos”, eses nacionalismos invisibeis son “científicos”, non son míticos e literarios. (Sóprame neste ollo que teño un lixo!)
Claro que eses universitarios a quen aprenden que “lo
único celta que hay en Galicia es el Celta de Vigo, o la churrería Celta” nunca terán a experiencia de ver custionada a
mítica castellana-española, como o reino visigodo que tiña
SUSO DE TORO
a capital no que hoxe é... Francia! (Malditos gabachos!)
Así aprendimos que os nosos antepasados non eran celtas,
non; eran unha cousa rara e distinta para os que lle houbo
que inventar un nome, ben feo: os “castrexos”.
Non poño en dúbida os rasgos específicos da cultura
E o mesmo acontece coa Historia, todos eses reis que
dos castros do NO peninsular, mais arrancalos do confalaban galego pasan a ser “leoneses”, “cristianos”, “astexto da civilización indoeuropea á que pertencen, é puturianos” ou, deixándose xa de mixiricadas, “castellara ideoloxía. É puro odio de colonizador. As culturas do
nos”. E coa Prehistoria? Calquera universitario que se
bronce e do ferro das distintas
iniciase na Facultade de Hisáreas teñen rasgos específicos,
toria de Santiago, supoño que
mais a ese continuo de tecnoa cousa seguirá igual, sabe
anticeltismo
loxías, formas e sustratos linque un rito de iniciación é a
güísticos os europeos chamá“desceltización”. Hoxe, graé un componente especifico
moslle celtas. En toda Europa
cias ás xerazóns de historiadose lle chama celtas, excepto na
res formados alí, ese proceso
para
Galiza
Galiza. E por que non? Pois
xa se inicia antes a través dos
porque ancha es Castilla e
libros de texto que se aplican á
dunha ideoloxía integrista:
aquí só temos dereito a ter un
desceltificar “cientificameno españolismo castellanista.”
rasgo específico, rexional e
te”. O rito iniciador basicapintoresco, dentro dunha Ibemente é aprender a rir da nosa
ria una, grande y libre. (Do
mítica celta, unha desmitificamesmo modo que non podeción do propio. Rir de nós,
mos ser partícipes lingüistica“ay, que cosas te tenemos los
mente dun idioma que salta fronteiras e se estende polo
gallegos”. Facer riso, burla, da mítica que toda nación ten
mundo, só temos dereito a ter unha fala rexional)
dun modo ou outro é parte da loita ideolóxica das nacións
Con todo, e xa postos en rir e desmitificar, algún dos
constituidas en estado contra as que están en proceso de
nosos aplicados desmitificadores debera algún día deser; é un argumento máis para armar o argumento central:
mostrar que realmente existiron os “iberos”, demostrar
que esos poboadores chegados de África realmente construíron un espacio cultural común. Por que vai haber iberos e non celtas? Por que non habemos rir todos de todo?
En todo caso teño moi claro que o anticeltismo que
subxace nos libros de texto nos que educan aos nosos fillos, e co que abren a nosa prehistoria, é un combate ideolóxico iniciado na posguerra contra a construción dunha prehistoria propia, contra Cuevillas. O anticeltismo é
un componente especifico para Galiza dunha ideoloxía
integrista: o españolismo castellanista.
Naturalmente que o celtismo no século XIX, como
moda cultural europea e como argumento ideolóxico
nacionalizador, non ten base científica (véxanse os estudos de Renales Cortés sobre Vicetto e o XIX). Mais
é tanto irracional como a Historia e a Prehistoria que se
facía daquela para argumentar a España castelá, e que
no fondo segue a ser a mesma de hoxe. Porén, a interpretación da cultura castrexa como parte da civiliOVIDADE
zación celta que facían os prehistoriadores galeguistas
é absolutamente razoábel. Pois se non eran celtas indoeuropeos, daquela qué carallo eran: marcianos caídos
nunha nave espacial?
E claro que eran prehistoriadores galeguistas, e pois
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claro que tiñan claro que traballaban para este país. Do
mesmo modo que tiña ideoloxía quen refundou os estudos
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sexa o nacionalismo castellanista. E que non me digan que
os historiadores son científicos sen ideoloxía porque xustamente son os maiores fornecedores de ideoloxía que coñezo. E non debera haber confusión nisto esencial. A mesma ideoloxía esencialista que impartía nas súas aulas de literatura o profesor Moren Báez. Ser boa persoa, posicionarse de parte dos alumnos nun conflito académico, non
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son os seus mestres. É hora de coñecer a procedencia
dos discursos disque científicos dentro dos que se traballa, pois os datos, as investigacións son tixolos que constrúen un ou outro edificio ideolóxico.
Acabando, que si, que ten razón a xente común, que
tiñan razón os nosos prehistoriadores de antes do falanxismo, que os habitantes dos castros eran celtas. Que temos dereito a ter un pasado común con tantos europeos,
non somos tan raros como nos queren facer crer. Que si,
e que o demais é puro colonialismo.♦

n día habería que pararse a facer un traballo interdisciplinar: imaxinar como tería sido a historia da
Galiza e como sería hoxe a nosa sociedade se a rebelión dos militares golpistas tivese fracasado en Xullo do
1936. Reconstruír virtualmente outra Galiza posíbel, imaxinábel. Pois non saberemos ben todo o que perdemos, e
tampouco seremos quen a imaxinar o que é realmente posíbel até que fagamos esa reconstrucción virtual: como terían sido e evolucionado as cousas de termos democracia
e autonomía desde aquela.
O resumo de todas as perdas é a castración da sociedade: o encollemento e a amputación da memoria e da
imaxinación, sustituidas por próteses suministradas polos
verdugos. Hai un ámbito no que a amputación se fixo de
modo sistemático, é na ideoloxía e na cultura en xeral. E
neses ámbitos hai dous discursos, con seguridade máis
ideolóxicos que puramente científicos, que xogan un papel fundamental no caso dunha nación a quen se lle nega
a existencia: a Historia e a Lingua.
A partir do 36 ambas disciplinas pasan a estar dirixidas férreamente desde Madrid, desde a universidade
madrileña, que crea logo sucursais nos departamentos
das nosas universidades. As xerazóns de lingüístas da
posguerra fórmanse nunha desviación castiza do hispanismo, no discurso hiperideolóxico de Menéndez
Pidal: un castellanismo expansivo, no espacio e no
tempo, que fai do castelán o centro a partir do que explica toda a romanística. Do mesmo modo que no seu
libro “Los españoles en la Historia” nos explica que
Castilla é un destino en lo universal que se remonta
aos prerromanos, tamén o castelán é un destino lingüístico e o demais son accidentes, ou anécdotas de
uso doméstico. E así as “jarchas” pasan a ser protocastelán e o que faga falta, e así o galego pasa a ser
cousa separada e distinta do portugués, unha fala interior ao espacio natural do castelán, e, pois logo, estudado a través da dialectoloxía. O galego pasa a ser unha fala que se empezou a escribir o outro día.
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Cámaras ocultas nunha gardaría infantil de Ames
PERFECTO CONDE
Catro cámaras ocultas en distintos lugares da gardería infantil que xestiona a Asociación Teiraboa no Milladoiro, perto de
Santiago, e que foron descubertas durante unha visita a este
centro realizada polo alcalde de Ames, Carlos Fernández, e a
concelleira de Educación, Pilar Candocia, puxeron de manifesto a particular situación na que desenvolven o seu cometido
determinados centros sustentados pola financiación pública.
Estes instrumentos de vixilancia
secreta, do tamaño do botón dunha camisa, camufladas en caixas
de rexistro eléctricas e en tomas
de antena de televisión, estaban
colocados no despacho da subdirectora do centro, Dolores Souto,
nas portas de acceso e no vestiario onde cambian a roupa as empregadas. No primeiro caso encadraban as caras das persoas
que se puidesen reunir no despacho da subdirectora, que é tamén
o da directora do centro, Asunción Varela, muller do anterior

a unha factura que foi presentada
a cobro no Concello. De entrada,
as responsábeis da gardaría trataron de dificultar esta visita ao centro e, cando o técnico observou a
presenza das cámaras, dixeron
que elas non sabían nada delas.
Esta mesma atitude obstrucionista
de cara ao Concello que subvenciona con 48.000 euros anuais a
gardaría Teiraboa, ademais de
prestarlle o edificio no que desenvolve a súa función, volveuse repetir o 29 de setembro, cando a
concelleira de Educación quixo
entrar no centro para indicarlles
aos inspectores da Concellaría de
Familia onde estaban as cámaras,
e non lle foi permitido polas responsábeis da gardaría.
Pola súa parte, Asunción Varela, presidenta da Asociación
Teiraboa e directora da gardaría,
dixo que todo se debe a que hai

Lugo

Contrastes
ANTÓN GRANDE

Comezan as festas de San Froilán coa cidade patas arriba e algúns contrastes para comentar: Puleva compra o leite en Lugo pero envásao fóra e o PP, despois de tantos anos, non se dá acostumado a ser oposición.
Claro que se o fan así, alomenos
coñecerán un pouco mellor a cidade, ainda que é posíbel que non
cheguen en horas ao feiral.
Maraña de contrastes tamén é a
que ten a fábrica leiteira de Puleva, á
que os lucenses seguimos chamando Complesa, que merca o leite en
Lugo pero levao fóra a procesar.
Logo dunha reconversión
feita hai un ano, os sindicatos
descubren agora que esta fábrica
reduciu un setenta e cinco por
cento o envasado do leite nela e
traslada diariamente 300.000 litros fóra de Galicia.
Descubrimos así o que xa sabiamos dende hai tempo: o leite galego véndese fóra da terra por toneladas en tanto que aquí, os prezos
baixan para os produtores e suben

P. VILABARROS

As festas do santo Froilán están
a piques de comezar en Lugo –o
día 4 dará o pregón Carlos Reigosa– aínda que este ano preséntanse cunha dobre vertente: a lúdica e gastronómica, habitual
nestas datas, e a xeroglífica, tanto para os lucenses como, dun
xeito especial, para os visitantes.
Lugo, por unha graciosa concesión do ministerio de Fomento,
tópase en pé de guerra, coa ronda
que bordea á Muralla e outras moitas rúas de acceso á cidade, levantadas dende hai meses sin que se
lles vexa unha solución inmediata.
Os lucenses padecemos isto
con resignación nalgúns casos,
con cabreo noutros pero, maiormente, padecemos a falla de planeamento e de organización do
ministerio que preside o ampuloso Álvarez Cascos.
A circulación pola cidade, a
diario, é para armarse de paciencia pero cando cheguen as festas,
e con elas os visitantes, o caos
póde ser de órdago malia as previsións que tenta facer o goberno
municipal con pequenos remendos que de pouco van server.
Aviso polo tanto aos posíbeis
festeiros foráneos: véñanse en
autobús ou deixen o auto nas aforas senón queren perderse nunha
maraña de rúas durante horas.

alcalde de Ames, Xosé Astrai. As
que estaban no vestiario de persoal dirixían a toma de imaxe cara aos armarios e a cuarta cámara vixiaba a entrada da gardaría.
A cámara escondida no despacho
da subdirectora dispuña, ademais, dunha toma de audio coa
que se podían gravar as conversacións rexistradas naquel local.
O alcalde de Ames firmou inmediatamente un decreto ordenando a incoación dun expediente informativo para aclarar os feitos, e solicitoulles aos servizos

xurídicos do Concello un informe sobre a situación legal deste
asunto. Tamén requeriu á Asociación Teiraboa para que diga
quen ordenou a instalación deste
sistema de vixilancia, se se solicitou autorización ou se puxo en
coñecemento dalgún organismo
ou autoridade competente a instalación, quen e con que fondos
se pagou, e por que se utilizaron
microcámaras e non cámaras de
seguridade debidamente sinalizadas e visíbeis. Tamén emprazou a
Teiraboa para que responda se
considera legal ou moralmente
correcto gravar persoas que non
saben que están a ser gravadas.
Segundo informou Pilar Candocia a este semanario, o alcalde e
a concelleira de Educación, acompañados por un técnico, visitaron
a gardaría para comprobar a instalación eléctrica que correspondía

UXÍA E BRAIS

Guisa e Napo
QUE É PATRIA

pouco tempo desapareceu un teléfono móbil no coche dunha
muller que levaba o seu fillo á
gardaría e que tamén foron roubadas outras pertenzas no interior
do local. Segundo ela, as empregadas da gardaría coñecían o funcionamento das cámaras, pero
outras fontes poñen totalmente
en dúbida esta versión e atribúen
este singular sistema de vixilancia ao clima de desconfianza e
mesmo represión laboral que supostamente reina no centro.
A verdadeira razón pola que
Asunción Varela se quixo converter en espía terana que estabelecer
os organismos competentes. Ademais da investigación aberta polo
Concello de Ames, a Consellaría
de Familia da Xunta de Galicia,
que subvenciona con 89.000 euros este centro, tamén incoou un
expediente informativo propio.♦
cada vez máis nos supermercados.
De momento, os 92 traballadores desta factoría temen o peor: unha nova redución de plantilla ou o peche da fábrica, entanto que leoneses e granadinos seguirán tomando leite galego sen
enterarse do seu alto custe. Aínda que o paguen ben caro.
Para contrastes tamén, o do
PP lucense que agora, dende o
aburrimento que lle debe producir estar na oposición municipal, propuxo no concello que se
premie a empresas que concilien a vida laboral e a familiar, é
dicir, que conten con medidas
que fagan aos traballadores
máis doado ocuparse das súas
familias. ¡Que bonito!
O Partido Popular, que ten
bastante predicamento entre os
empresarios, esquece que é un
dos promotores da liberalización bestial, do despido libre e
dos contratos de vergoña. Agora ven con esta arroutada, propoñendo unha cousa e facendo
o contrario. Dende logo, estar
na oposición cando se estivo
tantos anos facendo e desfacendo a antollo, debe ser bastante
aburrido e desesperante pero
ante todo, non se debe perder o
sentidiño. Mais que nada, para
evitar o ridículo.♦

Subliñado

Figuras e ideário

A TERRA DOS PAIS

SUÍZA?
LOIS DIÉGUEZ

P

ode que as figuras estexan sendo utilizadas agora para desviar o fondo do asunto. Porque o fondo do
asunto, no BNG, agora, non é se un entra e o outro
sai, se queda esta ou aquel se vai (que tamén é importante,
desde logo), senón que a teima dos de sempre (e queren pasar por renovadores) volva para que o BNG se desfigure,
se converta nun partido socialdemócrata e predique ao xeito do PSOE ou do PP, é dicer, repita a história daqueles
anos, nos que, eles mesmos, poñendo en prática este ideário, fracasaran rotundamente na sociedade e no campo eleitoral. Este é o asunto. Que nos metamos de cheo na boca
do lobo e sexamos sistema ao cen por cen, rompendo a sa
rebeldia de querer mudar as cousas na Galiza desde o nacionalismo, única arma para o conseguir. Asi que, “ojito!”,
como di o meu amigo Cosme, non vaia ser que, enredados
no debate das figuras, acabemos caindo nesa sibilina trampa de desnaturalizar-nos. Este si que seria cainismo, pero
cainismo real e consumado. E por certo, moi aplaudido polo españolismo.♦
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Román Cenalmor, ovella negra do PP ferrolán

‘Para dicir a verdade hai que ter 600 euros’
PERFECTO CONDE
Durante moitos anos Román
Cenalmor foi un dos políticos
relevantes do Partido Popular
en Ferrol. Ocupou cargos importantes no goberno municipal da súa cidade, e fíxose notar sempre pola súa independencia de criterio. Logo caeu
en desgraza e perdeu totalmente o apoio de Manuel Fraga,
que chegou a ver nel un perigoso incontrolado. O PP suspendeuno de militancia durante dous anos, sanción que xa
cumpriu, pero el non se dobregou. Acaba de ser condenado
por un xulgado de Ferrol a dezaseis días por unha falta continuada de inxurias ao actual
alcalde ferrolán, o popular Xoan Juncal, e a pagarlle ao inxuriado unha indemnización de
600 euros. O motivo da sentencia, ter dito que Juncal tiña
“unha casa de fulanas”. Referíase ao prostíbulo “Night Caprice”, que está en Barallobre,
Fene.
Vostede métese en líos e logo pasa o que pasa.
O que pasa é que agora, pa-

A.N.T.

ra dicir a verdade, hai que ter
600 euros. Hai quen pensa que
dicir a verdade é custión de pagar. Un amigo xa me dixo que ía

abrir unha conta corrente ao
meu nome para ir xuntando cartos e, por cada 600 euros, imos
contando algunha verdade.

Menos mal que está Nunca Máis
XESÚS REDONDO ABUÍN
Será por sosego. Se é do que estamos feitos os galegos. De chuvia e calma dixo que eramos o universal Miguel de Orihuela. Pero que desacougo
máis negro produciu en nós esta desfeita. Non se
trata dunha catástrofe desatada polas forzas cegas
da Natureza, trátase dunha canallada inmensa,
perpetrada pola gran patronal contra a especie,
contra todas as especies, galegas e non galegas. É a
atroz consecuencia da avaricia capitalista, foi a avidez de plusvalía a que puxo a pan pedir a Galicia e
ó que non é Galicia. O capitán Mangouras ten delito, pero é unha vítima.
Comungo persoalmente con Nunca Máis ó cento por cento. Comungo e agradézolle o xesto de erguer a Galicia contra vento e marea. Que mérito
ten esta xente. Esta nosa xente. Gracias tamén a
Mar de Tinta e a Burla Negra. Gracias a cantas persoas e colectivos lograron que Galicia desta eita
arregañase os dentes. Menos mal. Gracias a eso. Se
chegamos a deixalo en mans deles (dos altos e menos altos cargos de aquí e de alí) as nosas costas
volverían recobrar quen sabe cando o seu verdor
cinguido. Chegaría a saírnos o breu polos oídos.
Aquí cometeuse un crime de lesa nación e de lesa
humanidade e o criminal principal non é Mangouras senon o sistema capitalista.
Digo que menos mal que non o deixamos nas
mans dos altos cargos de aquí e de alí e debería dicir que ogallá se fosen todos ás Quimbambas aquel
día. A cazar ou a tomar por retambufa. Desde o primeiro ó último. O Rei incluído.
O ministro de Fomento chegou ó disparate de
proclamar ós catro ventos que os seus hobbys son a
súa prioridade desde pequeno. Fai falta ter blindados a dobre casco os sentimentos. E segue sendo
ministro. Que quen o nomeu e o mantén se poña un
‘cero patatero’ detrás da orella.
E o Rei e o Goberno insisten a torto e a dereito en que o asunto este é alleo a eles. Que eles non
teñen nada que ver en esto. Fai falta doses descomunais de desvergonza para soster e non enmendar a falsa versión oficial que nos venden dos feitos. Sabendo como saben que era perfectamente
evitable a desfeita. Sabendo como saben que todos o sabemos.

Que esta inconmensurable cabronada contra a
especie, contra todas as especies, era perfectamente evitable ben o saben eles. O que sucede é que
non se atreven a lexislar en función do interese xeral. E prevalece a codicia dos samesugas de plusvalía. A plusvalía é o leit motiv do procaz sistema
capitalista. Si señor: procaz, inhumano, insaciable
e cruel. Aínda que ó Rei ben lle vai con el polo visto. Por eso di o que di. Por eso vén aquí e vai e di
que nigún político veña a aquí a facerse a fotografía. E vai e dío (in situ e vestido de domingo) diante dun enxamio de cámaras sacando chispas. Como
se o seu fose apolítico. Se eso non é demagoxia,
que nolo explique.
Que razón tiña e ten Marx en afirmar que superar a explotación do home polo home é unha necesidade social humanamente humanísima. Que xustificado está que un bo día se cumpra o vaticinio de
Engels e salte polos aires o estado capitalista.
Ó mellor os de Nunca Máis non están por borrar do mapa o estado capitalista. Pero eu si. Esto
non se arregla con chamarlles golfos de mar ós depredadores de plusvalía. Teñen o vicio de amasar
riqueza por conta allea e defenden ese privilexio
con uñas e dentes. Hai que sometelos a golpe de
lei. Sen pausa e de présa. Acordarse de Santa Bárbara cando trona é afacerse ó laio e a queixa. Todas
as alforxas sobran para a viaxe esa. Hai que nacionalizar e distribuír equitativamente a riqueza.
Aquí e agora. No máis alá, se é que o hai, que eu
non o creo, deus dirá. Aquí e agora o que procede
é acabar con este inferno.
Obviamente, as autoridades non están por esas.
Pero hai que traelas ó rego. Hai que obrigar os parlamentos a lexislar en función do interés xeral. Hai
que obrigar a que realmente todos seamos iguais
ante a lei. Hai que acabar coa barbaridade de que
os multimillonarios sigan facendo da súa capa un
saio eternamente. Hai que acabar con eso dunha
vez. Se eu tivese poderes, que non os teño, desgraciadamente, levaríaos a todos por diante unha pandemia virulenta. Sería o humanitario realmente. E
dicir que non se produciu aquí un triste linchamento co do Prestige. Que incongruencia máis grande.
A quen se lle diga.♦

¿Vostede contou a verdade
ou mentiu cando se referiu a
Juncal?
Iso foi o que non se quixo

aclarar no xuízo. Non se entrou
en se era verdade ou era mentira. Só lles interesou atribuírme
o ánimo de inxuria, e por iso
me condenaron. Está demostrado que Juncal formou parte
dunha sociedade mercantil que
se adicou á prostitución, e o
verdadeiramente grave é iso.
Ferrol merece outra cousa que
non sexa un alcalde como o
que ten.
Juncal dixo que pensaba
destinar a indemnización que
lle correspondese a entidades
de servizo social.
En vez de facer obras de caridade á conta dun veciño de
Ferrol que di a verdade, podía
facelas co que lle pagan por ser
alcalde ou co salario da súa muller, que entrou de funcionaria
municipal e perteneceu ao
PSOE até que se deu de baixa
cando o seu home chegou a deputado do PP. Tamén o podía facer coas ganancias da farmacia
da muller, que deben ser abundantes, porque Juncal aproveita
as súas reunións cos alcaldes do
PP para dicirlles que compren
as menciñas nesa botica.♦

Alexandre Bóveda
Na historia do nacionalismo
galego.
X. Enrique Acuña

Un apaixonado percorrido documental e biográfico pola curta vida e
intensa obra de Alexandre Bóveda.
Unha figura mítica da nosa historia, vítima dun fusilamento
en agosto de 1936, que non impediu que a súa obra e mensaxe
chegase íntegra ás novas xeracións do século XXI.

Historias Gráficas

A NOSA TERRA
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Voda
en Lalín
PERFECTO CONDE

C

uíña será un cadáver
político, pero o que
non é un ninguén. Ata
podería dicirse que se trata
dun preclaro patrucio da
Galiza do “tout va bien”, a
xulgar polo rotundo éxito
social que tivo a voda da
súa filla María co
pontevedrés Daniel
Valenzuela. Políticos a
esgalla, banqueiros,
empresarios, pais de truans
(Julio Iglesias dixit), un
bispo de oficiante... Toda
unha boda de aparato e
concurrencia, que ben sendo
o contrario do que se di un
un bodixo ou bodorrio.
Faltou, eso si, o outrora pai
político do pai da noiva.
Manuel Fraga non foi a
Lalín e botárono de menos.
Mariano Rajoy, Romay
Beccaría, Ana Pastor, Xesús
Palmou, Xesús Pérez Varela,
Xaime Pita, Diz Guedes,
Orza, Rodríguez Yuste,
Celso Currás, Miras
Portugal, Barreiro –a Xunta
case en pleno–, os socialistas
José Bono e Francisco
Vázquez, os empresarios
Jesús de Polanco, Isidoro
Álvarez, Roberto Tojeiro,
Santiago Rey...; os
banqueiros Xulio Fernández
Gayoso, Xosé Luís Méndez
e Vicente Arias. Os “primus
inter pares”, vaia. O que non
había eran moitos
intelectuais nin xente da
cultura. ¿Por que será? Co
que adornarían esta voda as
presencias de Suso de Toro
ou Manuel Rivas, por
exemplo, ou a de Teté
Delgado polo menos. Por
este lado, vese que a Cuíña
aínda lle falla a intendencia.
Suxírolle que á próxima
voda que celebre, porque se
lle case outro vástago,
convide a Xosé Luís
Barreiro, para representar o
neopensamento galego, a
Xosé Ramón Barreiro, por
non saírse do “b” e contar co
tempo da historia e o
academicismo, a Alonso
Montero para enlazar co
materialismo dialéctico
“agiornado”, a Yolanda
Castaño para que mostre os
seus ollos da poesía, e
mesmo a Xosé Manuel
Beiras que daquela xa será
presidente do Bloque e
poderá tocar o piano.
Mentres tanto, sigo sen
saber por que Cuíña convidou
á voda da súa filla a Jesús de
Polanco e non a Pedro Jota
Ramírez. Agatha Ruíz de la
Prada sempre ía encher máis
de cor o salón nupcial ca filla
de Eduardo Barreiros.
Tampouco entendo porque
levou a María Antonia
Iglesias, filosociata á fin e o
cabo, e non a Isabel
Sansebastián que cadraba
mellor nestas esmorgas.♦

A cincuenta anos da fundación das Mocidades Galeguistas

Os mil fillos de Castelao
B.C.
Mentres que o rexime de Perón
comezaba a tambalearse e Arxentina aínda laiaba a morte da
súa primeira dama, un grupo de
exiliados galegos e fillos de emigrados artellaban, hai cincuenta
anos na Biblioteca do Centro
Galego de Bos Aires, o que se
coñecería como as Mocidades
Galeguistas, o facho que alumearía as aspiracions nacionalistas que nesta beira do mar tiñan que permanecer agochadas.
Eran os tempos dunha Arxentina
estatalizada, que arrolaba as súas
clases traballadoras con medidas
populares, refugada pola burguesía, dun medrante autoritarismo,
acolledora de xudeos fuxidos do
nazismo, de nazis escapados da
posguerra, de pobres na procura
das américas, de socialistas, marxistas, anarquistas exiliados... Pero, Bos Aires tamén era un fervedoiro do nacionalismo galego, “a
Galiza ideal”, como dixera Castelao. “O ambiente que se respiraba
era do mellor. Alí había nacionalistas dos máis diferentes matices,
dende emigrados da época de
Pondal e exiliados do 36 até mozas e mozos arxentinos universitarios fillos de emigrantes”, comenta o escritor Xosé Neira Vilas.
E entre todos eles, un grupo de
mozos que acudían á biblioteca do
Centro Galego, atendida por Lois
Ares, antiguo militante da Sociedade Nazionalista Pondal. Por alí
pancaba tamén Vidal Pérez Graña
que foi convocando a cada un daqueles rapaces para convencelos
de que había que sacar adiante unha asociación xuvenil. Desta xeira, o 28 de agosto de 1953 celebrouse o acto constitutivo das
Mocidades Galeguistas no Centro
Ourensán, que marcaría un vieiro
na formación do actual nacionalismo galego. Carlos e Demetrio
Abraira, Antón Santamaría, Denís
Conles, Adelina González, Pilar
Xeremías, Antón Moreda ou Neira Vilas eran algúns dos “irmáns”
das mocidades.
O grupo, que se inseriu na Irmandade Galega fundada por
Castelao, constituía un xeito de
xuventudes do Partido Galeguista.
“Pero nós iamos máis lonxe, eramos máis radicais”, lembra Neira
Vilas, “Suárez Picallo díxonos un-
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Otero Pedrayo, Fita e Virxinia de Castelao, en Follas Novas, con xóvenes das Mocedades Galeguistas en 1959.

ha vez que non estaba de acordo
coa nosa radicalidade, pero matizou que se aos vinte anos non se
está máis alá, cando se vai estar”.
Na súa Memoria da emigración, Neira Vilas da conta da heteroxeneidade ideolóxica dos compoñentes das mocidades, aínda
que asegura que nunca tiveron
problemas por cuestións de ideas.
As reunións celebrábanas os sábados alternativamente no Centro
Ourensán, no de Betanzos, no da
Coruña, de Pontevedra; aínda que
gustaban máis de reunirse nos
dous primeiros por seren os máis
afíns á súa causa. Alí, orientados
por Bieito Cupeiro, as mozas e
mozos estudiaron Sempre en Galiza, continuando o labor que Castelao desenvolvera no exilio, debatiron sobre o movemento obreiro, a evolución política internacional ou o clero. Porén o resorte
que movía as súas actividades xiraba arredor da preservación da
identidade cultural galega e o seu
devir histórico: a poesía rosaliana,
o desenvolvemento do movemento galeguista, Basilio Álvarez e a
loita antiforal, as Irmandades da
Fala ou o labor cinematográfico
de Carlos Velo, foron algúns dos
temas que centraron os seus debates. Por iso, a única traba para entrar nas mocidades era a lingua
galega: coñecela e falala.
Cada membro trasladaba o
seu sentimento galego os seus
ámbitos vitais, realizando así un

traballo de difusión por fóra da
propia asociación.
As publicacións
As mocidades pronto se puxeron
en contacto co Grup Juventut
Catalana e coas xuventudes de
Acción Vasca coa fin de reactivar entre os novos a revista Galeuzca (Galiza, Euzkadi, Catalunya), durante algo máis de
dous anos. Neira Vilas e Xesús
Lagoa representaban a Galiza
nos diversos actos públicos realizados, nos que logo de explicar
os respectivos dereitos nacionais
presentaban un espectáculo de
música e danzas galegas, catalanas e bascas. Os programas dos
actos estaban escritos nas tres
linguas, e, nun acto de xustiza
poética, un italiano anarquista
encargábase da impresión.
En xaneiro de 1954 as Mocidades Galeguistas publicaron, a
pesares dos atrancos cos que se
atoparon, o xornal Adiante, “moi
radical” en palabras de Neira Vilas, dirixido por Denís Conles,
arxentino fillo de galegos. Tiña
unha profunda raigame da cultura galega, da historia e da defensa da lingua, aínda que só puideron ver a luz catro números.
Reivindicacións e festa
Pero non todo eran latricadas, análises e revistas. Nas Mocidades ta-

mén había tempo para proselitizar
as ideas nacionalistas en calquera
esquina ou para as accións “subversivas”. Coma cando montaron
un batifundio diante dun cine onde
se proxectaba un filme no que Niní Marshall representaba o papel
dunha galega lercha até conseguir
suspender a función; cando soltaron bandeiras galegas coa frase
“Viva Galiza ceibe” impresa no
Teatro Colón durante o acto central do Día de Galiza, ou cando foron manifestarse diante dun teatro
no que se dicía algún sainete ofensivo cos galegos.
E despois das reivindicacións, as festas. Facendo xustiza
a aquela recriminación que no
seu día o mentor Castelao lle fixera a uns mozos galeguistas preguntándolles que clase de mozos
eran que nin bailaban nin ían as
mozas, as rapazas e rapaces das
mocidades gustaban da esmorga
e dos bailes que se celebraban
nas sociedades e centros galegos.
Seica foi sonada aquela ocasión
na que de regreso dunha xuntanza nas aforas de Bos Aires, estes
mozos se puxeron a cantar o seu
repertorio de cancións populares
galegas nun autobús no que tamén ía un militar ao que non lle
gustou semellante balbordo.
Obrigados a baixar na primeira
comisaría pola que pasaron, despois de que lle tomasen os datos
e de sorprender ao comisario ao
dicir que eran de nacionalidade
galega, prohibíronlle cantar até
chegar a outra xurisdición provincial. E así o fixeron, reanudando ruidosamente o seu canto
no perímetro da Capital Federal.
Comprometidos e divertidos,
así eran aquelas Mocidades,
“vangarda do movemento da
identidade galega”, en palabras
de Neira Vilas. Antón Moreda regresou a Galiza en 1960 e xunto
con Méndez Ferrín e outros crearon grupos nacionalistas que darían lugar ao “Consello da Mocidade”. “A UPG dalgún xeito viu
de América. As orixes do nacionalismo de hoxe viñeron de
Moreda, foi a ponte entre aquel
grupo nacido no desterro e a mocidade concienciada da Galiza territorial. O movemento nacionalista moderno veu da outra beira
do mar”, asegura Neira Vilas.♦
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Un amigo de Chantada foi quen o convencera

O piloto Fernando Alonso recibiu
presións para non levar o adhesivo de Nunca Máis
RUBÉN VALVERDE
Co gallo do Gran Premio de Indianápolis, o piloto asturiano de
Fórmula 1, Fernando Alonso, decidira levar a bandeira de Nunca
Máis. “Un amigo meu galego coméntame con frecuencia que as
praias seguen tendo fuel, e quixen
facerme eco dos seus comentarios
poñendo no casco o símbolo de
Nunca Máis, para que se saiba”,
declaraba o piloto uns días antes
do Gran Premio. O amigo galego
do que fala Fernando Alonso é Alberto Fernández Alvilares, nado

en Chantada. Coñeceu o asturiano
cando ambos eran aínda uns cativos e competían xuntos nas pistas
de karting que o tío de Alberto,
Ánxel, rexenta.
Fenando Alonso comentoulle
nun dos frecuentes e-mail que se
intercambian que “se me mandas
un adhesivo, pégoo”. Alberte
Fernández levaba varios meses,
case dende o comezo da catástrofe do Prestige, incluíndo o lema de Nunca Máis ao final de todos os correos electrónicos que
lle enviaba. A intención de Alon-

so era “lembrar que hai praias
que non están aínda limpas na
costa norte da Península”.
Sen embargo, un día despois
de facer público este anuncio, o piloto da escudería Renault deu marcha atrás e decidiu non levar finalmente a insignia “para evitar malos entendidos”. “A miña intención non era facer política con este asunto. A min a política nin me
vai nin me ven”, explicou o asturiano. Sen embargo, semella que
as causas reais polas que finalmente non correu co lema Nunca

Máis hai que buscalas na boa relación entre o xenro de José María
Aznar, Alejandro Agag, e o director da escudería Renault, Flavio
Briatore. Agag tería mediado, segundo esta versión, para que Briatore disuadise ao novo piloto de
mesturarse en temas que transcenden do mundo automobilístico.
Outra versión, ofrecida pola
Plataforma Nunca Máis, defende
que as presións viñéronlle directamente dos patrocinadores de Alonso. “En ningún momento tivemos
nada que ver coa decisión do pilo-

to para que levase o adhesivo. Polo tanto, non sabemos o motivo
polo cal finalmente decidiu non
tomar a saída con el. En calquera
caso agradecémoslle a intención e
pensamos que os motivos que o levaron a reconsiderar a súa postura
hai que buscalos na presión recibida por parte dos patrocinadores”,
indica un dos responsábeis da Plataforma, Rafa Villar.
Finalmente Alonso non rematou unha carreira marcada pola chuvia e que foi gañada polo
alemán Michael Schumaquer.♦

A Plataforma Nunca Máis
convoca unha manifestación para o 16 de novembro
R.V.
“Non se pode esquecer que aínda non se lle deu unha solución
definitiva a un petroleiro que
leva afundido case un ano”, explica Rafa Villar, representante
da Plataforma Nunca Máis. Este é un dos principais motivos
polo que a organización convoca unha nova concentración en

Santiago coincidindo co aniversario do afundimento o vindeiro
16 de novembro ás 12 da mañá.
De momento, non está definido
o lema que encabezará a mobilización.
“Pasado un ano todo segue
igual. Non se produciu unha recuperación económica, nin ecolóxica, nin se depuraron respon-

sabilidades políticas, nin parece
que o Plano Galicia estea recollido nos Orzamentos Xerais do
Estado”, afirma Villar. En termos semellantes posicionouse o
representante do BNG, Xabier
Macías. “A Xunta e o Goberno
central levan un ano impedindo
que se coñezan as causas reais
do sinistro. Algo que é impres-

cindíbel non só para que non se
volva repetir, senón tamén para
que se determinen as responsabilidades políticas. É importante
que a cidadanía galega se mobilice porque xa se demostrou que
serviu para que o Goberno non
botase terra sobre o sucedido”.
Os sindicatos CIG, UGT e
CC OO apoian a mobilización.

Estas organizacións coinciden
en afirmar que “somos integrantes da plataforma e polo
tanto apoiamos a mobilización e
as causas que definiron os representantes”. Quen polo momento non se quixo manifestar
foi o PSdeG-PSOE, cuxos representantes aínda non tomaron
postura ao respecto.♦

O xuíz admitira a trámite unha denuncia sen probas

Dous profesores que se manifestaran contra a guerra e
o Prestige absoltos dun delito de desobediencia
RUBÉN VALVERDE
Manuel Ayán e Fernando Pérez,
catedráticos de instituto de Filosofía, foron absoltos nunha segunda vista no Xulgado nº7 de
Pontevedra, tras seren acusados
dun delito de desobediencia á
autoridade. Os feitos tiveron lugar o pasado 10 de febreiro durante unha concentración celebrada co gallo da visita do Ministro de Defensa, Federico Trillo, á cidade do Lérez. Segundo
relatan os acusados, “acudimos
á manifestación porque nos
opoñiamos á guerra do Irak e tamén para reclamar solucións á
crise medioambiental do Prestige. Ambas as dúas reivindicacións forman parte dos contidos
transversais do ensino, como a
educación para a paz e a defensa do medio ambiente”.
Ao principio da manifestación
os policías pedíronlle a algúns
manifestantes que se identificasen. Tanto Pérez como Ayán pediron a cambio que o axente se
identificase. “Por iso sabemos
que o noso denunciante e agresor non é un policía calquera, senón un tenente. Tras uns minutos de axitación, a policía comezou a alporizarse e sen provocación previa cargou contra os manifestantes”, relata Fernando Pérez. Nesa primeira carga policial
foi fortemente golpeado Manuel

Ayán. Ante o temor de que o
acusado puxese unha denuncia
por abuso de autoridade e agresión, o policía denunciou a ambos os dous por desobediencia.
“Fomos ao hospital e o doutor certificou as contusións, o
que ocorre é que o lugar onde
foron recibidos as marcas tardan menos en pasar e finalmen-

te decidimos non presentar demanda. Tamén porque sabemos
que estas case nunca van adiante e ademais a policía utiliza a
contradenuncia como mecanismo de protección. É dicir, sempre denuncia para que o xuíz
decida que hai empate, como
nos partidos do Celta”, relata
Fernando Pérez.

A demanda presentada polo
tenente de policía -que non acudiu a ningunha das dúas vistas
que se celebraron de xuízocontiña diversos efectos de forma, como explica a avogada dos
profesores. Na mesma dicíase
que os feitos ocorreron ás 18,00
horas, cando a manifestación
comezou ás 18,20 e os feitos

‘Diríjase a mi en cristiano’
O acontecido a estes dous profesores non é un caso illado
tras as manifestacións contra a
Guerra e contra a xestión do
Goberno durante a catástrofe
do Prestige. Un caso semellante aconteceulle a unha rapaza
que tras dirixirse a Manuel
Fraga en ton despectivo, foi
ameazado por este. O caso foi
arquivado pero pode volver ser
rescatado cando o xuíz o considere conveniente. Un suceso
recente ocorrido en Santiago
ilustra a técnica utilizada pola
policía para defenderse dos
abusos de autoridade. O agredido, neste caso, foi Roi Carrera, un arquitecto santiagués.
Os feitos ocorreron coincidindo coa entrega das Medallas
Castelao. Carrera acudía a unha
cita cuns amigos á praza da

Quintana. Na súa chaqueta levaba unha escarapela de Nunca
Máis. Varios policías negáronlle o acceso á praza sen aducir
razóns. O acusado non quixo
discutir e decidiu dar volta á
Catedral e entrar polo acceso
traseiro da Quintana. Alí, novamente unha policía –esta vez
muller– volveu impedirlle o paso. “Non entendo porqué non
podo pasar. Quedei cuns amigos na cafetería e non teño maneira de avisalos. Se quere
acompáñeme vostede onda eles
para facerlles saber que non podo acceder á Quintana”, interpelou Carrera. A policía tras unha pequena deliberación accedeu a acompañalo.
De camiño, o arquitecto dirixiuse á policía de xeito máis
relaxado: “menos mal que é

vostede máis dialogante que os
seus compañeiros. Estiven varios minutos falando con eles e
non entraban en razón”. Nese
momento, segundo a versión
do acusado, a policía abalanzouse sobre el e botouno contra
a parede. “Ya está bien de hablar así. A mi se me dirije en
cristiano”, berrou a policía
mentres esposaba ao detido.
Na denuncia, a demandante
fixo constar que se tratou dun
caso de desobediencia. Na primeira vista, celebrada hai uns
días, tanto o acusado coma o
xuíz insistíronlle ao acusado
que se declarase culpábel, segundo a versión dun achegado
a Roi Carrera. Nesa vista non
se presentou a demandante, algo ao parecer habitual neste tipo de xuízos.♦

non tiveron lugar até transcorridos dez minutos. Tamén que
ocorreron na rúa Bravo Murillo,
cando en realidade aconteceu
nunha rúa situada a varios quilómetros de distancia. O policía
asegura na denuncia que lles pediu os carnés de identidade,
cando o que lle achegou Fernando Pérez foi unha fotocopía.
Igualmente, declaraba que os
manifestantes impedían o paso
aos transeúntes, cando os denunciados presentaron como
testemuña a un rapaz que está
en cadeira de rodas e que certifica que puido circular pola rúa
con normalidade.
“O que nos indigna é que o
xuíz aceptase a denuncia a trámite sabendo que era falsa. Só
lle tomou declaración a unha das
testemuñas das moitas que presentamos e, para máis, permitiu
que o denunciante non se presentara en dúas vistas distantes
no tempo”, denuncia Manuel
Ayán. Na sentencia, o xuíz declara que se tratou dun “enfrontamento entre o axente denunciante e o señor Ayán, en termos
non suficientemente acreditados”. “Unha sentencia que demostra a complicidade entre o
maxistrado e a policía porque
esquecía que eramos dous os
acusados e que o xuízo era por
desobediencia”, conclúe Ayán.♦
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A supresión do
imposto de sucesións
MANUEL CAO

Granxa ecolóxica en Bangladesh.

Lindo Cancún
XOSÉ MANUEL FIGUEIRAS
A agricultura foi a nai de todas as polémicas. En
Luis Ernesto Derbez, ministro de asuntos exteriores mexicano decidiu, o 14 de setembro, durante as agosto, europeos e americanos deseñaron un plano
complexas negociacións da OMC en Cancún, que para liberalización do comercio agrícola, no cal non
non había unha mínima base para achegar un acor- se excluíu a posibilidade de subvencionar as expordo fructífero de mellora das relacións comerciais tacións. Indignados por este tímido avance interainternacionais –en particular, os intercambios entre tlántico, un grupo de países en vías de desenvolvepaíses ricos e pobres–, e polo tanto, a reunión dá- mento decidiu formar un grupo de presión dentro da
OMC e denunciar a conivencia entre europeos e
base por rematada .
Algúns, sorprendidos, viron a man do demo ame- americanos, que tanto lles prexudicaba. O Brasil, a
ricano turrando da gravata do ministro para evitar que China e a India foron as voces cantantes deste grupo
as negociacións continuasen en detrimento dos inte- pioneiro (o G21) que sería clave nas negociacións. O
reivindicación era clara. Os
reses iankis. Outros responricos teñen que esforzarse
sabilizaron o ministro de
máis no recorte das axudas
querer acabar demasiado
agrícolas á exportación. Depronto un asunto de pazo...
alvez sexa prematuro
manda recibiu a maior parte
e cualificaron a súa rección
afirmar a reunión de Cancún da atención.
de resposta inmatura e inesembargante, ouperada. Houbo quen criticomo fiasco cando a rolda do trasNon
alianzas relevantes recou os estrategos europeos
colleron o relevo. As ex
por falta de visión e previUruguai durou 8 anos”
colonias europeas temeron
sión, e os americanos por
perder as preferencias no
falta de interese. As organiacceso ós mercados eurozacións non gobernamenpeos, sobre todo co comertais culparon os países ricos
de facer naufragar as negociacións presionando os pa- cio do platano. Os países da África Ocidental desíses pobres e dando poucas concesións no ámbito confiaron respecto das repercusións no mercado do
agrario. Pola contra, aínda que certos países pobres algodón, fortemente subsidiado nos EE UU. Os xaforon loitadores incansables, outros non pasaron dun- poneses non quixeron avanzar nas negociacións
ha simple toma de posicións, e as organizacións non sobre o mercado do arroz, e Europa permaneceu
gobernamentais xogaron un papel radicalizador que como o máximo doante de axudas á agricultura.
Talvez sexa prematuro afirmar a reunión de
tivo mais que importantes repercusións.
Moitos intereses estratéxicos estaban en xogo. Cancún como fiasco cando a rolda do Uruguai duCerto. Ninguén quixo dar o brazo a torcer. Certo ta- rou 8 anos. Tamén é innegable a influencia da polímén. É difícil dicir quen tiña mellores escusas. Pe- tica interna de cada participante, pois os EE UU
ro si queda claro que un sistema de negociación ba- achéganse á tempada de eleccións presidenciais e
seado no consenso, non pode dar froitos a curto os europeos concentrámonos na adhesión dos noprazo con tan grande diverxencia de posturas. vos membros. Non obstante, o protagonismo dos
Nembargantes, algúns países pobres semellaban acordos bilaterais parece rexurdir coa administrasatisfeitos polo acadado, mentres o ministro do ción Bush, fracturando o sistema de intercambios
Bangladesh afirmaba con bagoas nos ollos, “este é internacional onde o réxime de preferencia tería que
o peor resultado que os países pobres podemos ser igual para todos os países da OMC, permitindo
explotar as vantaxes comparativas de cadaquén.♦
achegar”. Quen é logo o culpable?

‘T

O Sindicalismo Nacionalista
Galego (1972-1982)
BERNARDO MÁIZ - BIEITO ALONSO
A cuestión sindical galega na década 1972-82.
Dez anos que conformaron as bases do que é hoxe
o sindicalismo nacionalista e a propia CIG.

A NOSA TERRA

En xeral, o mercado político valora positivamente a redución de
impostos. Calquera grupo político que pretende gañar o apoio
da clase media dominante ten que ofrecer no seu programa de
goberno reducións ou mantemento da imposición quedando, iso
si, a posibilidade para os grupos de esquerda de prometer reducións específicas para os máis pobres e manter ou aumentar a
presión sobre as rendas altas. O alto nivel de fraude e a influencia política dos poderosos aconsella modular tales propostas nas sociedades democráticas desenvolvidas e velaí a coincidencia programática en materia de política impositiva entre os
principais partidos, observándose só certas diferenzas nas políticas de gasto público. O uso dos recursos públicos por parte dos
decisores políticos é un dos factores que deslexitima a detracción directa de máis fondos aos cidadáns e empresas tendo que
recorrer aos impostos indirectos para obter con maior facilidade
e menor desgaste político os recursos necesarios para o funcionamento do Estado. A veces, tende a esquecerse que os cidadáns
prefiren pagar menos impostos aínda que teñan menos servizos
públicos e, en xeral, tenderán a valorar como excesivas as súas
achegas concretas en relación ás prestacións recibidas. Por razóns diversas, aquel principio non cooperativo de que todos me
deben e ninguén me paga ten cada vez máis adeptos nas sociedades modernas, sendo, probablemente, un dos factores máis
importantes o mal funcionamento dos mecanismos de control
das institucións políticas e orzamentarias.
Neste contexto, aparece unha oferta preelectoral que promete a supresión do imposto de sucesións e que é recibida moi
positivamente pola opinión pública dominante de xeito que case todos os partidos políticos se ven na obriga de incluíla nos
seus programas. Ao tratarse dun dos tributos cedidos ás CC
AA, dende Catalunya producíuse algunha reticencia inicial
–superada rapidamente polo temor a perder clientela electoral–
dado que era unha oferta que se facía en base aos recursos propios autonómicos minorando a capacidade impositiva das CC
AA sen contrapartida de maiores transferencias estatais.
Dende o punto de vista do contribuínte, este imposto penaliza o aforro e a formación de patrimonios inducindo unha
maior propensión ao gasto. De feito, os detentadores de grandes
patrimonios tenden a utilizar mecanismos legais que permiten
eludir o imposto de xeito que só algúns grupos específicos se
ven obrigados a satisfacer a débeda tributaria o que explica a
baixa capacidade recadatoria efectiva fronte ao seu potencial.
Globalmente, a supresión do imposto ten escasa repercusión recadatoria pero o seu mantemento, en caso de estar ben
definido e xestionado, sería útil como indicador da distribución da riqueza e fornecería unha información valiosa para reducir a fraude. Dado o estado de funcionamento da economía
e a organización da Axencia Tributaria en España, suprimir o
imposto pode reducir os custos de transacción, aflorar activos, dinamizar os intercambios e diminuír os incentivos a traballar na economía sumerxida.
Dende o punto de vista político, a desaparición do imposto
de sucesións é unha clara concesión ás políticas da dereita clásica, sobre todo, naqueles territorios nos que a distribución da
riqueza é moi desigual. O feito de que os grandes propietarios
territoriais poidan transferir as súas herdanzas gratuitamente
pode ter unha mala imaxe máis, na realidade, tales contribuíntes só o son potencialmente polas estratexias de evasión.

‘Acabar con esta taxa pode reducir os
custos de transacción, aflorar activos e
dinamizar os intercambios”
Nas sociedades tecnoloxicamente desenvolvidas a igualdade de oportunidades ten menos relación coa herdanza familiar e máis co investimento en capital humano e novas tecnoloxías mentres nas moi desigualitarias e menos desenvolvidas é moi recomendable redistribuír a propiedade territorial e
acometer cambios institucionais máis ambiciosos.♦
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Os traballadores de Gonzacoca protestan contra o cerre da empresa e critican o BBVA

Peche obreiro contra peche patronal
MARÍA BOULLOSA
O embargo e a posterior venda
da empresa Gonzacoca de Vigo,
deixan na rúa a 69 traballadores. Segundo os afectados esta
situación é froito das “prácticas
fraudulentas” dos xestores e
dunha manobra especulativa
na que sae beneficiado o BBVA.
A sede de Vigo forma parte do
desenrolo empresarial que Gonzacoca mantiña en toda Galicia;
sedes na Coruña, Lugo, Lalín e
outras que foron pechando nos
últimos anos.
A sede viguesa, concretamente o grupo administrativo
OSP, presentou o pasado 16 de
setembro a rescisión de todos os
contratos. A decisión afectou a
69 traballadores que reclaman o
pago de mensualidades atrasadas, a liquidación e as indemnizacións correspondentes, unhas
débedas que supoñen máis de
dous millóns de euros. “Chegaron o día 15 de setembro para
mandarnos á rúa. Durante todo
o ano foron despendindo os
membros do plantel. Algúns en
marzo, outros en abril, até quedar unicamente nove traballadores que tampouco se salvaron
deste fraude”, declara Francisco
Lago, representante dos operarios de Gonzacoca.
Os afectados negociaran hai
pouco a rescisión de contratos
coa Xunta, e lograran un acordo. “O plano era recibir compensacións pola venda da nave e
dos terreos. Acordamos recibir
o pago de 10 días por ano traballado, sen límite de anos, ademáis dos 20 días por despido
obxectivo”, di Francisco.
Estes días, os traballadores
están a centrar os seus esforzos
en facer cumprir o acordo, ademáis do pago das mensualidades
atrasadas. “O problema é decidir
quen é o responsábel deste pago”, enuncia Francisco.
Hipoteca co BBVA
O día 17 de setembro, despois
da rescinsión dos contratos, o
banco BBVA executou o embargo do patrimonio real da
empresa debido a unha hipoteca. Segundo os traballadores, a
nave e os terreos foron adquiridos por esta entidade bancaria
por 2,4 millóns de euros aproximadamente. “É un prezo menor
do custe real, unha cifra xusta
rondaría os 5 millóns”, declara
Francisco. O banco executou o
embargo e dous días despois xa
obtivo comprador; os operarios
reclaman que se esclareza a
cantidade que pagou este último adquiridor. “Pensamos que
isto xa estaba pactado dende hai
tempo, que o comprador xa estaba decidido antes da rescisión
de contratos”, afirma un dos
afectados.
O BBVA non é o único involucrado. O grupo OSP, encargado da xestión da empresa, tamén aparece na lista. “Estes
xestores e o anterior Consello
de Administración de Gonzacoca, dirixido por Eduardo Gonzá-

Traballadores de Gonzacoca frente as instalacións da empresa.

lez, foron os principais responsábeis da situación actual”, declara un dos empregados. Segundo fontes próximas á empresa, as negociacións do grupo
OSP poderían estar relacionadas
cos intereses do BBVA e do anterior departamento de administración. “No banco dixéronnos

que foron os do OSP os que lle
levaron o comprador. Tamén
sospeitamos que Eduardo González estea detrás destas negociacións”. Suposicións que aínda non teñen probas reais, pero
que se perfilan como posíbeis
razóns do peche da empresa.
Polo de agora, os traballa-

PACO VILABARROS

dores permanecen pechados nas
instalacións da empresa. Sesenta e nove traballadores que se
reparten en tres quendas de mañá, tarde e noite, acompañados
incluso dalgúns membros das
familias afectadas. “Ficaremos
aquí até que sexan atendidas as
nosas demandas e se impoña

unha verdadeira xustiza”, conclúe un dos traballadores. As
manifestacións que organizaran
nas sucursais do BBVA quedaron de momento paralizadas.
“Estamos vendo a posibilidade
de chegar a un acordo, logo xa
veremos que facer”, sentencia
Francisco. ♦
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Ibarretxe propón unha reforma do Estatuto para
que ‘os vascos se sintan máis cómodos no Estado’
DANIEL ÁLVAREZ. GASTEIZ
Foi un ano de moita tensión política, despois de que o lehendakari
amosara a intención de levar adiante un novo pacto de convivencia con España, e o venres, 26 de setembro no Parlamento, Ibarretxe fixo a presentación oficial do seu texto, que se viña coñecendo a poucos debido ás filtracións da prensa. Nin Estado Libre Asociado, nin Plan rupturista, secesionista ou independentista, nin o
Plan da ETA, como repite día si e día tamén o Partido Popular.
O que Ibarretxe formula é unha relación máis “cómoda” dos
vascos con España, e unha “profundización” na identidade do
pobo vasco. Tras ler detidamente o proxecto de novo Estatuto queda claro que estamos ante unha proposta aberta e non excluínte.
A exposición de Ibarretxe –por
certo, cunha dialéctica moito
máis fluída do que nos ten afeitos, e cun euskera máis traballado– constou de dúas partes. A
primeira foi unha contextualización do seu Plano. Pretendía demostrar que a política do PP no
caso vasco cada día está máis
lonxe da sociedade, e puxo como
exemplos a Lei de Partidos, a ilegalización de Batasuna, o proceso contra o Parlamento vasco e a
querela contra o seu presidente,
Juan María Atutxa, o peche de
Egunkaria e a denuncia de torturas contra o seu director, a guerra
do Irak ou a xestión do Prestige
(a Adminsitración española débelle á vasca 40 millóns de euros
das tarefas de limpeza que non
asumiu o Goberno Aznar). Esas
son probas fundadas para o lehendakari de que a política de

Aznar se afasta cada día máis
das solucións.
Pacto de respecto mutuo
Ese contexto, unido á reivindicación maioritaria da sociedade de
máis autogoberno leva a Ibarretxe a propoñer a reforma estatutaria. Se o pacto político para a
convivencia se aprobase, o resultado sería o seguinte: Euskadi tería dereito a decidir o seu futuro,
e pasaría a ter as seguintes características:
–Un Poder Xudicial autónomo, en cuxa cimeira estaría o
Tribunal Superior de Xustiza do
País Vasco, con todas as competencias, incluídas as que agora
ten a Audiencia Nacional. Estaría regulado por un Consello Xudicial propio.
–Nacionalidade vasca: son

Juan José Ibarretxe é o político mellor valorado en Euskadi.

vascos todos aqueles que sexan
veciños administrativamente de
Euskadi. A nacionalidade vasca
sería compatíbel coa española,

para quen a solicitara, en igualdade de condicións. Non serían
excluintes.
–Euskadi tería os seus propios orzamentos en Seguridade
Social que incluirían a recadación.
–Presenza nos foros europeos de debate para a defensa dos
propios intereses, na maioría das
ocasións xunto coa delegación
española.
–Liberdade de relacións con
Navarra e Iparralde. Segundo a
proposta de Ibarretxe, os cidadáns de Navarra poden escoller
libremente que relacións queren
manter cos de Araba, Biscaia e
Guipúscoa (tal e como hoxe recolle a Constitución e os Estatutos, que permiten, se así o
queren os navarros, a súa integración na Comunidade Autónoma Vasca). No caso de Iparralde, que non conta con Departamento propio en Francia
–aínda que a reivindicación é
maioritaria– a idea de Ibarretxe
foi acollida con receptividade.
En Navarra, a xunta de voceiros
do Parlamento cos votos de
UPN/PP, PSOE, e CDN apresurouse a votar o luns unha resolución que lle nega a Ibarretxe
capacidade de intervir nas decisións dos navarros.

Competencias do Estado
Quedarían reservadas ao Estado
as competencias de nacionalidade española, dereito de asilo e inmigración, defensa e forzas armadas e certas lexislacións sen
prexuízo do dereito vasco.
Como vemos, esta proposta é
unha ampliación do Estatuto. Nin
Euskadi estaría por riba de España, nin ao revés. Estamos ante un
pacto de “respecto mutuo”, que
se alicerza na capacidade do pobo
vasco de “decidir o seu futuro”, o
que queira ser, en virtude á Declaración Universal dos dereitos
humanos, e até catro pactos máis
de ámbito internacional, todos
eles ratificados polo Reino de España. O lehendakari citou unha
resolución do Tribunal Supremo
do Canadá, que interpreta que
non se debe exercer de xeito unilateral o dereito de autodeterminación, senón que hai que abrir
un proceso negociador co Estado.
Prazos
E que pasa a partir de agora? Este novo Estatuto, segundo Ibarretxe, vai ser aprobado o 25 de
outubro en Consello de Goberno,
e será enviado como proxecto de
Continúa na páxina seguinte

Non se parou o mundo
D. ÁLVAREZ
Nin se parou o mundo nin se desataron os peores cataclismos de Nostradamus. Ibarretxe falou, propuxo, e agora estamos en tempo de debate. O que se propón non é nada disparatado, e menos se temos en conta que desde a era Aznar
Euskadi está máis lonxe de España ca nunca. A pesar diso,
menten, sementan odio contra os vascos. De novo tapan as
súas vergoñas con Euskadi. Como lle fixeron a Julio Medem polo seu documental. Como lle fixeron antes á Igrexa,
á Ertzaintza, á Universidade…♦
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Vén da páxina anterior

lei de reforma do Estatuto de
Gernika. O trámite e votación no
Parlamento de Gasteiz será en setembro do 2004 e, seguindo a
idea do Tribunal Supremo do Canadá, de aprobarse, comezaría o
tempo de negociación co Estado,
tras pasar polas Cortes. Esa negociación duraría seis meses como
moito, segundo formula Ibarretxe. E case igual que no acordo de
Stormont no caso irlandés, serían
os vascos das tres provincias
quen refrendarían ese novo pacto
co Estado nun referéndum na primavera do 2005, “en ausencia de
violencia e sen exclusións”.
“Facémoslle dano a alguén?”,
preguntaba Ibarretxe nun momento da súa intervención. Debater
con naturalidade é o obxectivo,
conseguilo, vistas as reaccións,
case imposíbel. O lehendakari
amosouse convencido de que este
novo pacto axudará a expulsar a
ETA das nosas vidas. A decisión
está agora na man dos vascos.
Un dos argumentos máis re-

petitivos do goberno español contra o vasco é que non fai todo o
que pode na loita contra a ETA.
Iso tamén foi desmentido por Ibarretxe: lembrou a apertura da Oficina de Atención ás vítimas do terrorismo que dirixe Maixabel Lasa, a viúva de Juan Mari Jauregi;
a mesa de coordinación para a
protección de cargos ameazados e
a próxima creación do Observatorio de Dereitos Humanos, dirixido por Federico Mayor Zaragoza.
Na súa exposición, Juan José
Ibarretxe apoiuse nos últimos resultados electorais como respaldo do seu plano, e asumiu o compromiso de levar adiante o programa co que gañou as eleicións.
Ademais, lembrou que aínda por
riba da campaña do medo que fai
o PP contra as súas ideas, a economía vasca segue medrando, e
está á cabeza do Estado. Pero, sobre todo, o lehendakari non deixou de incidir en que a proposta
se facía en termos de convivencia
e non de ruptura, e que era un
texto aberto ao debate.♦

Un proxecto
que encaixa
na Declaración
de Barcelona

O representante popular acusou a Ibarretxe de recoller a herdanza que deixa unha ETA debilitada, e pediulle que adiante os prazos para que acabe a incertidume.♦

Os partidos asinantes da Declaración de Barcelona (BNG e
CiU), alén do PNV, defenderon
a idoneidade do Plano Ibarretxe
para conseguir o recoñecemento dun estado plurinacional, un
dos principais obxectivos do
acordo tripartito. As formacións nacionalistas, nun documento redactado en Bilbao o 28
de setembro, gabaron a atitude
dialogante do proxecto do lehendakari. “É lexítima e ten un
amplo sentido democrático.”
Tanto CiU como o BNG consideran que a vía vasca é unha
opción baseada na estrutura política e social de Euskadi e que
se adapta ás demandas do pobo
vasco, pero que de ningún xeito
se pode facer unha translación
cara a Galiza ou Catalunya.
Ambos os partidos criticaron
a postura belixerante do PSOE,
por considerala incoherente.
“Non se pode criticar un proxecto de reforma política ao tempo
que se presenta un proxecto de
cambio territorial como peza
fundamental do programa de
goberno de cara a marzo”. Para
a Declaración de Barcelona, os
socialistas temen implicarse na
dinámica parlamentaria por seguidismo da liña do PP.

Patxi López (PSE) ‘É reaccionario e excluínte’

Camiño propio para Galiza

Arnaldo Otegi (SA) ‘Gañamos o debate’
O voceiro independentista asegurou que, tras 25 anos, a esquerda
abertzale gañara o debate, porque é o tempo que levan dicindo
que o Estatuto non serve para solucionar o conflicto vasco. Nunha intervención clara, Otegi dixo que a consulta á sociedade vasca era a solución, en referencia á actividade armada da ETA.♦

J. Mayor Oreja (PP) ‘É a herdanza do
terrorismo’

Para o PSE non hai nada que debater sobre o Plano Ibarretxe porque
o Estatuto de Gernika é o único que chega a un consenso tan amplo.♦

Oskar Matute (EB-IU)
‘Apostamos polo federalismo’
Oskar Matute, representante de EB/IU dixo que compartía grande
parte do plano, pero apostou polo seu propio proxecto de Federalismo de Libre Adhesión como punto de encontro para os vascos.♦

Gorka Knörr (EA) ‘O obxectivo último
debe ser a independencia’
Gorka Knörr asegurou que apoiarán o Plano Ibarretxe por “responsabilidade de país”, pero que non renuncian ao seu obxectivo
último, a soberanía plena e a independencia.♦

Xabier Arzalluz (PNV) ‘Isto non o para ninguén’
O líder do PNV cre que este proceso “non ten volta atrás”, e que a consulta ao pobo só a poderá impedir o PP se “saca á Guarda Civil”.♦

Os contrarios ao plano cualificárono de “chantaxe” nunha recente manifestación.

O Bloque Nacionalista Galego
considera que o Plano Ibarretxe non se pode aplicar para
Galiza. A formación relembrou
a súa propia idea de autogoberno, que pasa por unha profundización
do
Estatuto
existente e no traspaso de todas as competencias que permanecen en poder de Madrid.
O portavoz do BNG no
Congreso, Francisco Rodríguez, salientou a necesidade de
debater as propostas de Ibarretxe desde o diálogo sen exclusións e aberto a calquera solución para os problemas de
Euskadi. Malia todo, non
adiantou cal sería o seu voto
cando o proxecto de reforma se
debata nas Cortes.
Catalunya, máis rápido
Para o líder de CiU, Artur
Mas, a proposta de Ibarretxe é
coherente co xeito de pensar do
nacionalismo
democrático,
“que busca vías para o entendemento e non gaiolas para a
liberdade de acción”, como se
pretende moitas veces “desde o
poder central”.
Contodo, o candidato a president lembrou que a reforma
do Estatuto catalán que o seu
partido planifica sairá adiante
moito antes ca o plano vasco.
Mas argumentou que xa existe
consenso no Parlament sobre
este asunto (só o PP rexeita este programa), cohesión social e
a ausencia de violencia, factores todos que axudan a “facili♦
tar as cousas”.♦

“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)

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
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Bolivia vive
MONCHO LEAL

C

ando falamos de
neoliberalismo,
neste curruncho do
mundo no que estamos a
vivir, ficamos lonxe de
imaxinar os efectos reais
que ten sobre a economía
dos países expoliados, do
chamado terceiro mundo.
Bolivia ten a segunda
reserva de gas natural de
América do sur e ten
recursos naturais de
abondo para que viva
toda a poboación sen
problemas de
subsistencia. É, non
obstante, un país onde
convive a oligarquía
cunha pobreza extrema
que chega ao 90 % nas
zonas rurais. Unha
minoría branca domina
sobre a maioría, que é
aymara e quechua. O
actual presidente, o
multimillonario Sánchez
de Lozada, Goni nos seus
coctails, fixo o gran
negocio privatizando as
empresas públicas, que
eran orgullo dun país que
as fundou na década dos
50. Bolivia é, por outra
banda, o país que máis
golpes de estado sufriu no
mundo. Cando se
escriben estas liñas
Bolivia está pendente
dunha convocatoria de
folga xeral. A protesta
comezou pola decisión de
venderlles ás
multinacionais o gas, o
que vén significar un
negocio que lle deixa moi
poucos cartos ao país
andino e róuballe o
control dunha fonte
enerxética de gran valor
no futuro.
Bolivia é o exemplo
máis actual do que
significa na práctica a
política mundial
imperante –de imperio–
que despreza a consulta
popular, que fai a cada
máis difícil a
participación, que
beneficia
economicamente só a
unha minoría e que
agocha a situación,
aproveitándose da
incomunicación que
caracteriza este principio
de século. Que o
gobernante leve setenta
mortos en protestas
desde hai un ano ás súas
costas e que isto sexa
descoñecido pola
inmensa maioría da
poboación europea, onde
se vai pola rede
informática de xeito tan
rápido coma polas
autoestradas, amosa que
esta sociedade non é
quen de mirar para
outras beiras. Os mortos
bolivianos non cotizan
igual que os contras
♦
cubanos.♦

Camilo Alonso, cámara da TVG

‘No Iraq os soldados españois
son máis razoábeis que os americanos’
H.V.
Na segunda quincena de agosto, xunto a un redactor e un
produtor, o cámara da TVG
Camilo Alonso acudiu ao Iraq
a cubrir información sobre os
soldados galegos dentro do
destacamento español. Alí
comprobou cómo o Exército
norte-americano está tan crispado que resulta perigoso mesmo para a prensa.
Camilo Alonso conseguiu dúas
exclusivas mundiais ao obter as
primeiras imaxes dun atentado
contra un convoi norte-americano e as do atentado contra o líder
chií Baqir al Hakim, no que faleceu o imán así como outras oitenta e unha persoas.
Entre un e outro atentado pasaron tres días e no primeiro deles, acontecido na autoestrada
entre Bagdad e Diwaniya, o cámara da TVG filmou imaxes de
soldados norte-americanos feridos ou mortos. “Eran as primeiras imaxes deste tipo que se conseguían –explicou Camilo Alonso–, até o momento só se viran
mortos iraquianos, os norte-americanos non permiten imaxes dos
seus mortos, aínda que xa levan
máis de oitenta”.
A política do Exército norteamericano no Iraq fai fincapé na
seguridade propia. “Apuntan a
calquera automóbil que saia ao
paso dos seus convois; no Iraq os
momentos de menor seguridade
son cando pasas xunto aos soldados dos Estados Unidos”, explica o reporteiro. Isto eleva o grao
de crispación e enfronta aínda
máis á poboación iraquiana co
Exército dos EE UU. “Ademais,
nos atentados págase por cada
morto americano”, indica.
Pola contra, a política que de-

PACO VILABARROS

senvolve o Exército español é a
contraria, opta pola distensión.
“Cando nós chegamos a mediados de agosto, acababan de chegar e ían tomar o control sobre
unha zona do país –relata–, a súa
atitude era outra, estaban quitando os arames de espiño e negociando coa xente de alí para evitar
incidentes. Quen mandan son os
imáns e eles poden decidir un
atentado, de modo que hai que falar con eles”. Sobre a atitude destes relixiosos fronte aos españois,
Alonso asegura que “é positiva”.

Camilo Alonso coñece bastante ben as posicións do Exército español trasladado ao Iraq
porque o motivo da viaxe do
equipo da TVG era cubrir a actividade dos soldados galegos
dentro do continxente español,
que está destacado na localidade de Diwaniya. “Nós non faciamos información diaria, senón máis ben reportaxes sobre
os galegos”, conta.
De todas formas, o feito de
coincidir perto de dous atentados levou ao equipo da TVG a

cubrir estas dúas noticias e conseguir imaxes que ningunha outra televisión filmou. “Pero non
era o obxectivo da viaxe, por
iso, aínda que estabamos coa
prensa española en Bagdad, non
cubríamos as mesmas noticias”,
indica. Sobre este aspecto Alonso asegura que “en xeral ao estar sempre xuntos os medios de
comunicación españois tamén
coincidían as noticias que chegaban á Península e nalgúns casos as cousas chegaban a ser
moito máis escandalosas”.♦

Pilotos israelitas
protestan contra os bombardeos a civís
CÉSAR LORENZO GIL
A obxección de consciencia de
27 pilotos militares israelitas,
nove deles en activo, a bombardear obxectivos civís nos territorios palestinos ocupados abriu
unha estreita fenda na ideoloxía
de enorme cuartel que serve de
piar para o estado hebreo. A pesar de que as autoridades militares e políticas do país insisten en
colocar o conflito estritamente
no plano da disciplina, na sociedade creouse un debate de fondo
calado sobre as reais consecuencias da guerra directa sufrida pola cidadanía a través dos atentados suicidas.
O documento enviado aos
medios de comunicación sorprendeu a maioría da poboación. Moitos israelitas consideran que os seus niveis de moralidade militar son superiores aos
dos seus veciños, sempre consi-

derados como estados brutais
nos seus ataques. O choque social é meirande se se ten en conta que a esencia do estado está
cimentada na xerarquía militar e
que a forza aérea é, para a maioría, a elite responsábel da subsistencia do país.
Mais este exemplo de insubmisión non é novo en Israel nin
illado. Xa na invasión do Líbano, no 1982, moitos altos mandos do Exército se negaron a
atacar campos de refuxiados e
varios oficiais moi ben colocados na carreira política (en Israel case todos os primeiros ministros foron xenerais) perderon a
súa oportunidade pola súa postura naquelas datas. A día de hoxe, aínda que as Forzas Armadas
se negan a dar unha lista oficial,
sábese que ao redor de cen soldados desertaron por considerar
inmoral atacar civís e outra du-

cia fixo informes contrarios á
ocupación israelita.
Algúns destes obxectores
son honrados nas moitas marchas pacifistas que percorren Tel
Aviv case todas as fins de semana. Os organizadores contabilizan ao redor de 2.000 persoas en
cada mobilización, pero admiten
que o recrudecemento da guerra
non consegue conscienciar
maioritariamente a sociedade.
“Os atentados suicidas crean
traumas persoais que cegan a
percepción da realidade da cidadanía”, refire Itzaak Baremboim, un dos activistas pola paz.
Con certeza, esa ameaza é
utilizada habilmente polo poder
político para xustificar as actuacións militares. “Se a idea de non
bombardear se acepta, Hamas
estará feliz de poder mater nenos
xudeus nun autobus en Xerusalén sen medo a represalias”, es-

cribiu o prestixioso xornalista
Dan Margalit no diario Maaliv.
Para o coronel Uri Dromi,
da forza aérea, non existe un
compromiso político sobre a
moralidade dos ataques, senón
un simple problema individual.
“Outros haberá que se neguen a
desaloxar os colonos ilegais no
futuro.”
De momento, os 27 pilotos
quedaron suspendidos de labor e
prevese que en poucas semanas
sexan xulgados por desobediencia. Con total seguranza, perderán os seus cargos e serán expulsados do exército. Até agora, só
un capitán, nomeado como
Alon, fixo declaracións á prensa. Este piloto xustificou o documento na propia consciencia de
quen se sabe instrumento dunha
barbarie da que non quere participar por moita patria que se invoque para xustificalo.♦
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Aquí fóra

Servizo de limpeza
privatizado
(Mercenarios)
SYLVIA GÓMEZ SABORIDO
A fuxida da ONU do Iraq vén confirmar en certo modo a tese estadounidense –cando o xogo se fai duro, os duros comezan a xogar– sen, por outra banda, ser precedente de nada (retirada do persoal da ONU do Timor Leste en 1999). A febleza da ONU, mesmo coma ONG humanitaria, e o feito de que as forzas ocupantes
permanezan no Iraq á marxe da legalidade, afortalaría a posición
dos que defenden a superioridade práctica das compañías privadas como alternativa ás forzas de “pacificación” tradicionais. Na
privatización da violencia estatal, as forzas asalariadas non gobernamentais presentan certas vantaxes sobre os exércitos regulares; a máis importante é recoñecida sen pudor: non están vencelladas aos estritos códigos de conduta militar no que atinxe aos
Dereitos Humanos e actúan con impunidade total no estranxeiro,
libres dos controis parlamentarios dos países contratantes. Unha
convención internacional de 1989 prohibe o recrutamento, uso,
adestramento e financiamento de mercenarios, pero estes, din,
non o son, son PMC´s (compañías militares privadas).

‘Pódense contabilizar un cento de
consultoras militares na elite dos 100.000
millóns de dólares ao ano.
Delas, 30 traballan actualmente
para o Pentágono”
As firmas de asesoramento militar –mercenarios corporativos–
son presentadas polos seus defensores, nomeadamente neoconservadores estadounidenses, como a solución para intervir en países onde
os estados do Consello de Seguridade non queren implicarse de xeito público e onde a situación humanitaria é definida coma “fráxil”:
África, Asia, Balcáns e América Latina nos que, de feito, actúan dende hai máis dunha década sen maior noticia entre a opinión pública.
Entre bastidores, as novas multinacionais pseudo-militares axudaron
a envorcar rebelións en África e a permitir que gobernos como os de
Arabia Saudita, Sudán ou Etiopía retivesen o poder, pero tamén, como é o caso da UCK en Cosova, a mudar a situación.
Máis alá da función tradicional como pistolas de alugueiro, pódense contabilizar un cento de consultoras militares na elite dos
100.000 millóns de dólares ao ano. Delas, 30 traballan actualmente
para o Pentágono e, delas, as máis selectas proporcionaron os plans
de apoio á invasión do Iraq baixo contrato co Departamento de Estado dos EE UU, anticipando a sinatura dos contratos de reconstrución (os exemplos máis coñecidos a Kellog, Brown&Root e a DynCorps). Se durante a Guerra do Golfo, 1 de cada 100 soldados traballaba na rexión para as milicias privadas, en 2003, no Iraq, 1 de cada 10 pertence ao sector. A ninguén escapa que estas compañías actúan tamén como gardiás de seguridade do persoal da ONU.
A semellanza das súas matrices históricas –as empresas transnacionais–, as compañías militares privadas perpetúan a violación dos Dereitos Humanos: na India, as empresas da seda mercan familias e utilizan centos de milleiros de menores en condicións de semi-escravitude; na Indonesia, as papeleiras confiscan
as terras dos indíxenas coa axuda das Forzas Armadas locais;
Sandline International vendeu armas en Serra Leoa violando o
embargamento da ONU co pleno coñecemento do Ministerio de
Exteriores británico; nos Balcáns, a consultora DynCorps tivo como segunda liña de negocio a prostitución infantil. Tamén, durante a guerra de Cosova, sóubose que soldados de varios países
pertencentes ás forzas da ONU e persoal de ONGs, enleáronse no
comercio “sexo por alimentos” abusando da súa posición como
protectores dos refuxiados dos campamentos da ONU. Para iso, e
máis coa protección dos acordos bilaterais de inmunidade estadounidenses, non fan falla os mercenarios.
Os novos mercenarios non fan nada que antes non teñan feito
os exércitos regulares; ambos actúan baixo os mesmos mandos.
Aínda máis, respecto á función lexitimizante da violencia son
moito máis eficaces os exércitos tradicionais. Atópanse ben nos
mostradores dos quioscos, ben nas campañas publicitarias do Ministerio de Defensa para calquera consumidor, mozo xeralmente,
que queira fantasear sen riscos (no primeiro caso).♦
SYLVIA GÓMEZ SABORIDO é analista do Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional (IGADI), www.igadi.org

A CONSEO reúnese en Sardeña

As nacións sen estado reclaman o
seu encaixe na Constitución europea
A.N.T.
A V Asemblea da Conferencia
de Nacións sen Estado de Europa celebrouse en Sardeña o
último fin de semana de setembro para reclamar o encaixe
das nacións na nova Constitución que se aprobará en Berlín
en 2004. Máis de cen delegados participaron no encontro.
Máis de cen persoas participaron
no encontro, celebrado do 26 ao
28 de setembro en Cagliari, capital da illa de Sardeña. O papel da
nova Europa no mundo saído do
once de setembro centrou a
axenda dunha Asemblea que tamén denunciou a crecente represión dos dereitos das nacións sen
Estado. A Asemblea da CONSEO destas non contou con participantes galegos. O BNG manifestou a súa adhesión aínda que
tivo que escusar a súa asistencia.
A CONSEO non discute a necesidade da elaboración dunha

Constitución para Europa e aplaude aspectos como o recoñecemento da pluralidade, a personalidade
xurídica da Unión e os principios
democráticos e de participación
política, pero non está conforme
coa filosofía estatalista borrador
do texto que se aprobará a finais
de 2004 no Consello de Xefes de
Estado e de Goberno da Unión
Europea a celebrar en Berlín.
Por esta razón, prepara un calendario que levará a convocar a
VI Asemblea da CONSEO para o
outono de 2004. A idea é presentar unha alternativa ao documento constituínte e realizar actos
que permitan difundir estoutro
punto de vista. Así, está previsto
algún tipo de manifestación coincidindo coa Cimeira de Berlín.
Paralelamente ao feito de realizar unha comparativa entre as
distintas filosofías constitucionais, a que manifesta o proxecto
de Giscard e o da propia CONSEO, a Asemblea das Nacións

sen Estado tamén abordou en cinco grupos de traballo cinco dos
retos aos que se enfrontan estas
nacións na nova construcción da
Europa da globalización. Os conferenciantes atenderon a cuestións institucionais, de representación electoral, lingüísticas, de
inmigración e de defensa das
identidades culturais.
Como obxectivo concreto
máis inmediato na axenda da
CONSEO figura a denuncia do
incremento da vulneración dos
dereitos das nacións sen estado.
Tanto é así que para decembro
deste mesmo ano vaise crear en
Bretaña un grupo de traballo con
representantes das nacións sen
estado máis dous avogados especializados no recorte de dereitos
por cada unha das nacións sen
estado. A meta é constituír un
grupo de presión que poda responder con rapidez aos casos
concretos de vulneración de dereitos que se produzan.♦

Autodeterminación e Cámara dos Pobos
Para “reforzar” o carácter “democrático” da Unión a CONSEO
propón introducir unha serie de
aspectos que garantan a existencia das nacións sen estado e que
en primeiro lugar se introduza o
dereito de autodeterminación de
todos os pobos de Europa, así como a creación dunha Cámara dos
Pobos que asegure aos seus representantes democráticos poder
participar no corpo lexislativo.
Cos mesmos obxectivos de sal-

vagardar os dereitos das nacións, a
CONSEO tamén pretende que se
cree unha Conferencia de Nacións
que comparta certos poderes executivos coa Comisión en lugar de
facelo a Conferencia Intergobernamental e o Consello de Ministros.
Da mesma forma, as Nacións
sen Estado queren desposuír de
capacidade lexislativa á Comisión e á Conferencia de Xefes de
Estado para que ostenten en exclusiva este poder as cámaras de

representación democrática, incluída a Cámara dos Pobos.
No que atinxe á pluralidade
cultural, reclama igualdade no tratamento dos dereitos das linguas e
culturas dos pobos de Europa e,
nunha fase transitoria, a creación
dun Comité de vixiancia para garantir a non discriminación.
Por último, a CONSEO pretende que a Unión Europea funcione
con normalidade democrática plena na lexislatura 2004-2009.♦

Os reis de Galicia
Anselmo López Carreira
● Unha historia descoñecida
narrada a través dos seus
principais protagonistas.
● Textos breves e amenos,
magnificamente ilustrados
e ao día das últimas
investigacións históricas.
● Unha obra de gran
formato a toda cor, en
edición rústica e de luxo.
A NOSA TERRA
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Cadro do Leite Río Breogán 2003-2004
Nome

Lugar e ano de nacemento

Posición

Danny Lewis
César Sanmartín
Esteban López
Nacho Biota
Ricardo González
Rubén Garcés
Jorge Racca
Pedro Fernández
Joseph Gomis
Devin Davis

Michigan (EE UU), 1970
Base
Barcelona, 1975
Aleiro
General Pico (Arxentina), 1984
Base
Huesca, 1975
Aleiro
Santander, 1975
Pívot
Colón (Panamá), 1973
Pívot
General Pico (Arxentina), 1971 Aleiro
Murcia, 1978
Pívot
Evreux (Francia), 1978
Base
Florida (EE UU), 1974
Ala-pívot

Felipe Reyes contéstalle a Juamma Iturriaga na presentación da liga ACB 03-04.

A ACB negocia coas televisións
un contrato que garanta a súa supervivencia

Ofrécese liga de básquet
para retransmisións en directo
CÉSAR LORENZO GIL
A pesar de que os clubes fixeron o meirande investimento
dos últimos anos e os analistas
consideran que os planteis
son os máis compensados da
historia da ACB, a liga profesional de básquet aínda non asinou un contrato televisivo que
garanta a súa supervivencia.
O 4 de outubro bota a andar a
tempada ACB 2003-2004. Esta
liga que agora se inicia está considerada como a máis importante
da historia des que a selección
española gañara a prata en Los
Angeles 1984. A segunda praza
no Campionato de Europa de
Suecia e a confirmación no éxito
da denominada xeración de ouro
do baloncesto español foron engado suficiente para que todos os
clubes aumentasen os seus gastos na busca de mellores xogadores que convertan a liga na máis
importante do continente.
Mais horas antes da competición, a ACB descoñecía se podería comezar a liga na data prevista, á espera de asinar un contrato
televisivo economicamente interesante. Aínda que a primeira
pretensión da asociación de clubes era conseguir que Canal Plus
negociase ben con TVE ou coa
Forta –que une as canles públicas autonómicas– compartir os
dereitos nun sistema semellante
ao que regula o fútbol, tanto unha coma as outras canles prefiren
comprar en exclusiva os dereitos
de emisión, pagando ademais
unha cantidade moito menor.
O certo é que a audiencia do
baloncesto reduciuse notabelmente nos últimos anos e o seu
impacto comercial está a ser valorado moi negativamente polos
patrocinadores, principal fonte
de ingresos de cada orzamento.
Incluso algúns, como o Forum
Filatélico, que esponsoriza o Valladolid desde hai lustros, comezan a reformularse o futuro desta
colaboración, conscientes de que
os patrocinios noutros deportes
poderían ser máis rendíbeis (no
caso desta empresa financeira,

decatáronse de que patrocinar
unha embarcación de vela daba
meirande prestixio no seu público comercial obxectivo).
Mais a distancia que se creou
entre o público e o básquet ten
moito a ver coa exclusividade que
mantivo sobre as imaxes Canal
Plus en emisións de pagamento.
Xustamente, a queda de atención
televisiva respecto a este deporte
comeza ao tomar conta a televisión de Prisa a ACB e repunta ano
tras ano cando se emiten en aberto os encontros da selección. Non
en van, a audiencia do pasado Europeo alcanzou niveis case homologábeis co fútbol.
Era por iso que os clubes
buscaron durante meses volver

colocar o básquet ao alcance de
todos, nunha manobra semellante á que seguiu a Fórmula Un:
mellor renunciar a parte dos ingresos a cambio de fidelizar a
atención a este deporte. Arestora
non se pode saber se a ACB conseguirá o seu obxectivo e pretende achegar o público dun xeito
máis directo, amosando as fichaxes e o alto nível dos equipos como adubío significado á hora de
pensar en acudir aos pavillóns.
Figuras como Dejan Bodiroga
(Barcelona), Felipe Reyes (Estudiantes), Walter Herrmann (Málaga) ou Davin Davis (Breogán)
parecen atractivas abondo para
facer aumentar o número de socios de cada clube.♦

O Breogán, con tacóns altos
A presentación do Breogán
diante dos seus siareiros terá
un acompañante de luxo, o
Barcelona, actual gañador da
Liga ACB e da Copa. O conxunto que dirixe Andreu Casadevall preparou a campaña
como unha loita pola subsistencia na liga pero sen renunciar a volver dar a sorpresa e
acabar entrando nas eliminatorias polo título. A tempada
pasada a piques estivo de conseguilo e moitos en Lugo pensan que se os celestes estivesen cohesionados desde o
principio, ben poderían acabar
dando a sorpresa.
Este ano, moitas confianzas están depositadas na dupla de estadounidenses,
Danny Lewis e Devin Davis e
mais no panameño Rubén
Garcés. Alén deles, nomes
como os dos arxentinos Jorge
Racca e Esteban López poden
dar moito que falar nos próximos meses.

O falido soño do Obradoiro
En contraste coa lóxica ilusión
dos lucenses, a decepción do
Obradoiro de Santiago é natural. Logo de conseguir que a
xustiza lles abrise a porta da elite tras seren atropelados os seus
dereitos, a incapacidade para
reunir o diñeiro requerido pola
ACB frustrou o seu desexo de
traer a Compostela o mellor
básquet de Europa.
En realidade, o exemplo
dos santiagueses ilustra perfectamente as dificultades de
lanzar unha proposta deportiva profesional sen o apoio social empresarial das cidades
das que xorde. A capital galega demostrou desinterese por
propostas de elite nos deportes maioritarios, o que ben
podería significar que se prefire investir nun deporte activo no que os cidadáns participan e non son simples espectadores.♦

PUBLICAR
SEN LIBROS
Foro Negro
da cultura
A Plataforma contra a Burla Negra prepara
para os días 22 e 23 de novembro a celebración dun Foro Negro da cultura que terá lugar no Intituto Galego de Información en
Compostela. Trátase, segundo informan nun
documento, dun “diálogo da sociedade da
cultura” para desenvolver un debate sobre a
situación actual e o futuro da propia plataforma e da cultura. Queren analisar o estado da
creatividade en Galiza. Para inscribirse activan o correo foroburlanegra@yahoo.es.♦
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Quico Cadaval
conta en Beja

Mala Rodríguez.

Vense de celebrar na cidade portuguesa de
Beja “Palavras Andarilhas. V Encontro de
aprendizes do contar” que contou coa participación de Quico Cadaval. Organizado pola
Biblioteca Municipal, ao encontro asistiron
uns 50 contadores nel implicáronse por volta
de trinta bibliotecas. Con espacios especiais
para os máis cativos como a “Gruta dos encantos” ou a “Tenda das mil e unha noites”,
na cita dos contadores houbo espectáculos
para todas as idades. O propio Cadaval viuse na obriga de repetir o relato no que lle explica á nai o que é o complexo de Edipo.♦

Rock e hip hop
en Santiago
O 31 de outubro e 1 de novembro celebrarase no Multiusos do Sar unha nova
edición do SantiRock, que quere ser referencia dos festivais de inverno. Entre os
participantes atópanse Placebo, Frank
Black & The Catolics, Deluxe, Elbow,
Serafín, Luxury 54, Juniper Moon, Second e Dorian. O segundo día a cita será
con Suede, La Buena Vida, Chucho,
Ellos, Hoggboy, Clovis, Ama, Heike,
Buenavista DJ e Grado 33. O mesmo escenario será o que o 8 de novembro acolla o festival de hip hop e novas tendencias “Micro” con Mala Rodriguez, Os
Violadores do Verso e Black Shadows.♦

PACO VILABARROS

mposíbel non mirar para o sur nesta
semana na que están de xira Maria
Bethânia e Gilberto Gil, nuns concertos especialmente esperados. Despois
de Lisboa, o día 6 e 7 cantan o seu repertorio bahiano en Porto e o 8 rematan
en Coimbra. En cambio, o portugués Alberto Augusto Miranda trasládase estes
días a Galiza para participar o día 3 nun
“filo-café” no pub Dado-Dada de compostela xunto a máis de cincuenta poetas
e para asistir o día 4 na Estrada á estrea da
obra Agnus Patris de Teatro Bruto á que

I

el mesmo lle pon a música. O deputado
do PSOE, Antón Louro interesouse por
dous dos temas máis espiñentos da política cultural da Xunta. Reclamou un ditame do Consello da Cultura sobre a Cidade da Cutlura como días antes esixira
outro sobre a programación cultural da
CRTVG. O Conselleiro mandouno consultar a páxina web e o Consello da Cultura aínda non se pronunciou. A semana
acollerá tamén a celebración do festival
de títeres Galicrekes en Compostela e,
como as inauguracións non paran, unha
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O chat dos novos escritores
Participan nel 74 autores através da Biblioteca Virtual Galega
CARME VIDAL
Máis de setenta autores publican a súa obra, reciben críticas e comunícanse a través da Biblioteca Virtual Galega, o portal de literatura da Universidade da Coruña. Para participar na Sección
de nov@s só se require non ter ningún libro individual publicado.
O escritor colga a súa obra no portal e espera os comentarios e
valoracións dos compañeiros. Alberte Momán é o primeiro autor
que pasou da sección de novos ao catálogo xeral de autores.

colaboracións novas e entre
os participantes xa comezaron
varias amizades virtuais-literarias. Desde a BVG están a
estudiar algúns cambios para
que a sección “sexa máis foro”.
Detrás de pseudónimos

Desde que a Biblioteca Virtual
Galega
(wwwbvg.udc.es)
abriu as súas portas en febreiro do 2002 naceu tamén un
novo espacio para os escritores que queren dar a coñecer a
súa obra. Na Sección de
nov@s permitíaselle “publicar” a súa obra e expoñerse
ademais ao xuízo público dos
visitantes do portal. Desde entón son 74 os autores que participaron da iniciativa, maiormente poetas pero tamén narradores e algún autor teatral e
de literatura infantil e xuvenil,
apartados nos que se divide a
sección. Moitos deles publican baixo pseudónimo e tamén hai un feixe de autores
que empregan varios nomes á
hora de asinar a súa obra. Á
hora de entrar a formar parte
do listado da biblioteca cobren
unha pequena ficha na que
constan uns datos mínimos como son idade, localidade ou
teléfono. Son referencias que
desde a Biblioteca Virtual Galega gardan en segredo pero
polas que se pode saber, por
exemplo, que xa hai autores
con catorce anos.
“A de novos é unha das
seccións máis activas, con
moitos comentarios fundamentalmente dos propios autores que teñen obra colgada”
di Carlos Caetano Vizcaíno,
un dos responsábeis da BVG e
coordinador desta sección.
Arredor de sesenta escritores
asinaron textos poéticos e uns
trinta son autores de narrativos, son máis as mulleres que
os homes e móstranse tamén
máis participativas. “Se tivese
que definir a obra diría que é
moi heteroxénea. Como esta é
unha porta aberta por ela entra
todo desde poemas moi dignos e de calidade ata comentarios que son case crueis” di
Carlos Vizcaíno. De entre os
autores da sección hai algúns
nomes que xa comezan a soar
en actos literarios e libros colectivos. É o caso de Carlos
Callón, de Rosa Lois, de Negreira, que participou xunto
outras catro rapazas no libro
Cando as luces rebentan o silencio ou de Xabier Castro
que ten obra na antoloxía Xuro que nunca volverei pasar
fame, das Redes Escarlata. A
este colectivo tamén pertencen Elvira Riveiro e Alberte
Momán, primeiro escritor que
pasou esta mesma semana
desta sección ao catálogo xeral de autores despois de gañar o premio Narrativas
Quentes de Positivas que con-

leva a publicación dun libro
individual. Cada semana entran arredor de cinco ou seis

Unha das activas escritoras da
BVG é Elvira Riveiro, de Pon-

tevedra, que con 32 anos decidiu hai só dous dar a coñecer a
súa obra. “Pensaba que o que
escribía non valía e gústame
que sexan outros os que valoren a miña obra” comenta. Da
súa participación no portal literario tira en especial un beneficio, o ter coñecido a compañeiros literarios cos que, en
persoa ou virtualmente mantén unha relación de amizade.
PACO VILABARROS

‘Non escribas máis!’
“Que soñe canto queira pero,
por favor, que non escriba
máis!”. Marta non é nada
condescendente co autor dun
texto narrativo sobre un soño. Pídelle de vez que deixe
de escribir e non será a única
que chegue a esta radical
medida nos comentarios que
os visitantes verten na sección dos novos da Biblioteca
Virtual Galega.
Hainos de ánimo, de impulso, de corrección –fáltache
un verso, merece outro final...–, de afecto ou mesmo
provocativos. Arredor de cada composición literaria nace
unha sorte de debate no que,
moitas veces, os protagonistas son os outros autores
que enchen a páxina de poemas ou narracións. Dean, por
exemplo, espétalle a Elvira
Ribeiro diante dun poema:
“Non me gusta, síntoo. Creo
que estás mellor cando te universalizas”. En cambio, el
mesmo dálle un 9 a “Presa”,
da mesma autora, que, polo

visto, tivo que gustarlle ben
máis. Ramiro Vidal bota en
falta un final brillante en “Tripas”, tamén de Elvira, e afirma que, se o chega a ter, ponlle un 8 ou un 9 en lugar do 6
que lle deu. Máis xeneroso é
con “Rebelión da Palabra”,
ao que lle outorga un 10, ao
igual que Oriana Méndez,
que valora o poema por varias
razóns, entre outras, por ter “a
estirpe enchoupada nas brañas”. Da autora é tamén o poema titulado “Digo Prestige e
basta”, composición na que
ecoa Celso Emilio e moi
aplaudida polos novos escritores. Recibe Vidal como autor un 0 de Javier Miratorro
porque, segundo di, “non se
preocupou pola amenización”
pero diante desta observación
responde Xeloísa preguntándose: “Que amenización? Ten
que tocar a gaita ou algo así?”
e espétalle un 10 por se había
algunha dúbida da súa debilidade pola composición de
Ramiro Vidal.

Despois de moitos comentarios sobre a calidade literaria e lingüística da súa
obra, métese no debate o propio autor Xosé Ruiz Leivas e
responde a cada un dos que
se achegaron a súa obra, con
tranquilidade, asumindo críticas e respondendo ás observacións. Son os autores os
máis activos dinamizadores
da sección. Rosa Lois puntúa
cun 10 un poema de Ramiro
Vidal porque nel atopou a
“verdadeira beleza” e este
dálle un 6 á poeta porque a
súa composición “transpira
devoçom”. Pero tamén están
os que teñen que soportar os
máis insidiosos comentarios
do tipo “respecta a patria,
respecta a lingua, respecta a
literatura. Non escribas panfletos” que lle apuntou Emilia Freire a un autor, diante
do incomodo de Ramiro Vidal que para remedar no posíbel a inxustiza decidiu premiar ao malferido autor coa
máxima nota.♦

Entre eles mándanse correos
electrónicos,
intercambian
obra e mesmo chegan a recitar
xuntos como lle pasou a Elvira con Alizia ou Xabier Castro. Elvira Riveiro é unha das
escritoras mellor puntuadas no
portal. Os comentarios que recibe son maiormente laudatorios e as notas tenden a ser altas, ás veces mesmo máximas.
Por se o seu nome estaba xa a
producir prexuízos, a escritora
experimentou empregar un
pseudónimo co que publicou
algúns poemas e co que se demostrou a si mesma que era
igual valorada que cando usaba o seu nome verdadeiro.
Non era difícil tampouco
intuír que detrás de Martín
Nick había unha persoa de nome diferente. Así era. O escritor ponse ao teléfono e de seguido ofrécese a dar a súa oficial maneira de chamarse.
¿Por que tan rápido? “Porque
xa me descubrín nun debate
polo tema da normativa e agora dá igual que saiban quen
son”. Non só iso. Martín Nick
di chamarse Xavier Chantres
e empregar tamén o pseudónimo de Dean. É de Mondoñedo, vive en Compostela e pasou un tempo preparando oposicións a notarías. Gústalle escribir para expresar o que sinte e ten a ilusión de publicar
un libro pero seméllalle un
obxectivo distante. “Non me
considero escritor, os meus
textos son un divertimento
que fago para comunicar os
meus sentimentos. Do portal o
que máis me gusta é a complicidade que tes coa xente” comenta.
“Interesábame máis difundir os meus textos que recibir opinións. Quería que o que
escribía chegara ao público e
esta era unha boa maneira” comeza Ramiro Vidal, un dos
máis entusiastas autores e “comentaristas” da BVG. Ten trinta anos e escribe desde moi novo aínda que hai cinco se dedica á literatura de forma sistemática. “Teño bastante obra
inédita, supoño que publicar
en editoriais é difícil. Internet
é nese sentido democrática xa
que non dependes do criterio
duns poucos” defende. Comeza a facer reconto e saen ata
cinco os nomes dos novos autores que coñeceu a través da
súa participación nun portal
que inauguraron os poemas de
Carlos Callón, que levan na rede case desde o comezo. “As
novas tecnoloxías dan aos autores a posibilidade de dialogar co público. Agora mesmo
os libros traen os enderezos
electrónicos dos autores para
dirixirse a eles” afirma Callón,
un escritor que ten na gabeta
un libro rematado desde hai un
ano pero que, segundo indica,
ten algo abandonada a súa carreira literaria.♦
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A Fundación Carlos Casares e edicións
A Nosa Terra asinan un convenio de colaboración
A.N.T.
Co obxectivo común de
“manter unha relación estreita
e a longo prazo de colaboración e co interés común de
dar a coñecer e divulgar o
máis amplamente posíbel a figura e a obra de Carlos Casares, a través de diferentes libros e publicacións realizados
en réxime de coedición”, a
Fundación Carlos Casares e
Edicións A Nosa Terra veñen

Marica Campo
e Rosa
Aneiros,
premiadas
por escritores
e estudantes
A.N.T.
A novela Memoria para Xoana
de Marica Campo é o libro do
2002 escollido polos autores como gañador do premio da Asociación de Escritores en Lingua
Galega. Os estudiantes de ensino medio do xurado do premio
Arcebispo San Clemente escolleron en cambio a novela de
Rosa Aneiros Resistencia como
merecedora do seu galardón.
Con só un día de diferencia
as dúas autoras tiñan coñecemento dos premios as súas novelas
publicadas xa bastantes meses
antes. O xoves día 25 daba a coñecer o xurado do premio San
Clemente o seu fallo que recoñecía a novela de Rosa Aneiros na
categoría de literatura galega
mentres que Almudena Grandes
con Los aires difíciles e Jonathan
Coe por El club de los canallas
serían recoñecidos como os autores dos mellores libros en lingua
castelán e outras linguas. Entre
as particulares características
deste premio está o ser concedido
por rapaces de ensino medio. O
San Clemente ten relevo tamén
por lograr traer a Santiago algúns
dos máis prestixiosos escritores
de todo o mundo nas xornadas literarias organizadas para a entrega do premio. Dúas narradoras
entran nesta novena edición no
listado de premiados polo San
Clemente despois de que o ano
anterior foran mulleres as gañadoras en todas as categorías, Marilar Aleixandre, Laura Restrepo
e Amélie Nothomb.
Resistencia de Rosa Aneiros
era unha das finalistas ao premio da AELG que foi entregado
o venres día 26 en Compostela
no transcorrer dunha cea literaria. Competía con Gameleiros
de Miro Villar, con O libro dos
aparecidos de Xerardo Quintiá
e con Memoria de Xoana, a novela de Marica Campo.♦

de asinar un convenio de colaboración. O acordo contempla
a saída programada de varios
libros e publicacións conxuntas nos próximos anos.
O primeiro froito desta
colaboración será a publicación dunha biografía de Carlos Casares, escrita por Ramón Loureiro, dentro da Colección Esencias de Edicións
A Nosa Terra, que sairá no
vindeiro mes de novembro e

se apresentará en Ferrol, cidade que o ano pasado adicou
unha praza ao escritor ourensán.
O plano de publicación
previsto inclúe unha colección monográfica de diferentes ensaios que sairán a partir
de Outubro de 2004. O primeiro libro será O Ourense de
Carlos Casares, escrito por
Marcos Valcárcel, e sucesivamente editaranse Carlos Ca-

Kazan
RAMIRO FONTE

O

meu vello compañeiro de aulas
mercedarias, Eduardo Galán, un
dos máis competentes cinéfilos deste país, opina que Elia Kazan regaloulle dez
obras mestras ó mundo. Poida que aquel leve razón. Intento que me saian as contas e,
sen apenas esforzo, véñenme ó maxín escenas das películas de Kazan. Non só iso:
recordo incluso a qué altura da miña vida as
visionei, razón suficiente para escribir un
artigo que non sexa unha necrolóxica. Os
tellados que miran o porto de Nova York, a
morte de Emiliano Zapata, a aula na que
unha adolescente le o poema de
Wordsworth... e, ó cabo, Talberg-Star ou o
que é o mesmo Scott Fitzgerald-Elia Kazan,
unidos nunha obra inacabada, O último
magnate, que versa sobre o cine e o poder.
O meu amor polo cine serio ten que
ver con algunha película de Kazan que
puñan na televisiva “Sesión de Cine” e
con aquela tarde na que me deixaron pasar
a unha para maiores de dezaoito, na ferro-

sares e a literatura por Xosé
Manuel Enríquez; Carlos Casares na prensa por Iago Martínez; Carlos Casares: a política e a cultura por Damián
Villalaín; A obra literaria de
Carlos Casares por Silvia
Gaspar e Carlos Casares: a literatura e a vida por Manuel
Rodríguez Álvarez.
Tamén se inclúe neste
acordo de colaboración a realización dunha Fotobiografía

lá sala do Madrid-París. Tratábase d’O
compromiso, un filme de narrativa moi
complexa, co que o director trataba de
trasladar moitas das súas obsesións persoais. Visioneino outra vez o pasado verán,
volvín recrearme nos sorrisos louros de
Faye Dunaway. Era, seguramente, moi
moderno para o seu tempo.
Elia Kazan foi, en esencia, un home do
teatro e da literatura. A diferencia doutros
grandes, non medrou como creador a medida que medraba a técnica e a arte
cinematográfica. Achegouse ó mercado
onde se vendía mentiras, ese é Holywood
no verso de Brecht, o número once dos
dez por certo, como tantos intelectuais neoyorkinos que sustentaban ideas propias.
O americano de primeira xeración
movérase entre o Actors´ Studio, as
bambolinas de Broadway e os círculos
chamémoslle liberais. Evidente compañeiro de viaxe, claro que sabía cousas.
Convertido en cineasta, Kazan foi un
dos máis grandes narradores e un magnífico director de actores. En certo senso, el
creou a Brando, o que xa sería suficiente
para consideralo un mestre. Pero tamén a
Kirk Douglas, Montgomery Clift, Warren
Beatty ou Robert de Niro lles sacou as súas mellores olladas. E qué dicir de Nataly

de Carlos Casares en data por
determinar.
Todas estas obras serán distribuídas polo Consorcio Editorial Galego, empresa coa que
a Fundación Carlos Casares
manifesta a súa vontade de
chegar a un acordo para distribuír todas as súas publicacións,
incluídas as Obras Completas
de Carlos Casares que comezarán a saír do prelo en Maio
de 2005.♦

Wood: a adolescencia ferida dunha mulleriña sempre será o que Kazan quixo que
fose esta actriz en Esplendor na herba. O
cine de Kazan é un auténtico monumento
do social-realismo. Mentres moitas
creacións desta corrente envelleceron, aí
está, poderoso e vivo. Malia levar Kazan
o estigma de delator. Como se non fose o
único. ¿Cantos artistiñas de terceira
división prosperan, xustamente aquí, hoxe
en día, como delatores?
Arthur Miller recolle nun momento da
súa biografía unha conversa co seu amigo
Elia Kazan. Este confésalle que está
disposto a testemuñar no Comité de
Actividades Antiamericanas. A resposta de
Miller é esta: “Voume a Salem”.
Dez obras mestras no cine, pero quen
pode esquecer que Elia Kazan é un extraordinario adaptador de novelas e, mesmamente, un magnífico escritor. Persoalmente xulgo que unha das súas obras mestras
é o monumental libro de memorias Unha
vida. Lino con verdadeiro interese hai
anos. Intentei entender as razóns do autor,
imaxinei as entreteas deste amante do
amor... E quedeime cunha opinión que ben
puidese conformar unha interesante poética. Nun escenario hai zonas quentes e zonas frías. Como na mesma vida.♦
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Nacionalismo
contemporáneo

Versos amatorios para ler a calquera hora
Buhigas presenta Poemas para Emilia
Título: Poemas para Emilia.
Autor: Mon G. Buhigas.
Edita: Follas Novas.

Estas páxinas de Poemas para
Emilia, primeiro título de Mon
G. Buhigas (Vilagarcía, 1965) é
un dos preciosos traballos da colección Libros da Frouma que
edita a librería Follas Novas de
Santiago de
Compostela.
Porque será Poesía
que, estetica- con aire
mente, os li- de canción,
bros de poesía para ler e
soen ser máis reflexionar,
belos que os para
de prosa?
Os Poemas calquera
para Emilia es- instante,
tán ben lonxe nada
do fervor inxé- culturalista.
nuo que ás veces tingue moitos poemarios
iniciáticos. Esta é xa unha poesía
madura, na que pode haber defectos, pero nunca froito da precipitación. Nin é poesía de vangarda
rompedora, nin é poesía maldita,
nin poesía experimentalista (aínda que si conteña certo pouso,
certo chisquiño experimental).
Simplemente é poesía, con todo o
que iso significa. Poesía autoasumida, con evidente querencia polo ritmo ondulante, nunca estridente, que foxe das monotonías
pero tamén de contrapés.
A obra móvese arredor de
contidos amatorios con tres destinatarios basilares (alén do lector) que son Ana, Isabel G. e
Emilia, quen dá nome ao poema
e a quen se dirixen boa parte do
total (para Ana e Isabel G. son
un reducido número). Lirísmo
claramente intimista, sen disimulos, pero non unicamente poesía declarativa, senón versos
que foxen do sentimentalismo
choqueiro á vez que da paixón

Historia
do galeguismo

Mon G. Buhigas, de negro, na presentación do libro en Vilagarcía.

sen medida, e que tamén acepta
preguntas existenciais (cantas
veces o existencialismo non nace do amor?). Poesía de silencios, melancolía e sombra, de
fulgores e perfume, de soños e
bicos, de preguntas, de respostas, de uvas e riso, do sublime e
do áureo, escarlata, de noites e
ausencias que todo ocupan.
Os Poemas para Emilia de
Mon G. Buhigas teñen estruturas simples, a primeira vista, e
materialízanse en estrofas que
tenden a ser períodos sintácticos
únicos aínda que de certa complexidade. É unha poesía moi
descritiva (mais non unicamente) na que a imaxe é fundamental, pero con capacidade para o
substantivo. Na que se nota unha moi clara tendencia á brevidade: son realmente moi poucos
os poemas que sobrepasan a me-

dida dunha páxina. Non abondaría isto para falar, no xénero poético, da tendencia á brevidade,
pois son moitos os poemarios
que, ao longo da historia cumpren este requisito. O que nos
motiva a falar dela é a capacidade epifánica, a capacidade de suxestión, unha suxestión á que se
convida pero nunca se forza,
nunca se obriga. Moitas veces,
neste poemario, os poemas admitan tamén lectura non só de
arriba abaixo, senón tamén outra
inversa de abaixo arriba, o que
revela a procura de segundas
lecturas propia da epifania, a
síntese que provoca a aparición
da análise, pero xa na mente do
lector, como culmen do acto creador e tamén lector.
Poesía con certo aire de canción. Para ler e reflexionar e reler, para o sofá, para antes de

durmir, para o autobús, para
agardar, para calquera instante.
Nada culturalista (haberá quen
lle faga de menos referencias
deste estilo), que entra moi ben
e enche, moi axeitada para o ensino medio (onde debe xogar un
importante papel). Poesía moi
traballada, cunha mínima actuación sobre a puntuación, que
xoga constantemetne co espacio
en branco, nótaselle nisto, sen
embargo, unha obsesión polo
centrado das liñas, censurábel
por canto afecta ao ritmo, sobre
todo para quen non estea afeito
a este tipo de marxinacións. Unha prometedora presentación,
esta de Mon G. Buhigas un poemario moi homoxéneo, sen
alardes, sen virtuosismos epatantes e tamén sen fisuras.♦
XOSÉ M. EYRÉ
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“ANXOS DE GARDA”
DE

A formación do nacionalismo
galego contemporáneo (19631984), de Manuel Anxo
Fernández Baz, é o
resultado
dun
traballo
predoutoral
na
Facultade de
Ciencias Políticas. O autor percorre
as opcións
políticas
nacionalistas
desde a creación da UPG e o PSG na
década de 1960 (en plena
clandestinidade) até a
formación do Bloque
Nacionalista Galego. Análise
das tendencias de cada unha
das ideoloxías e actores duns
tempos políticos cambiantes.
Edita Laiovento.♦

ANXOS SUMAI

VENRES 3 DE OUTUBRO ÁS 20 HORAS
NA CASA DO LIBRO COA INTERVENCIÓN DE
X. ENRIQUE ACUÑA,
MARGA DO VAL,
ARTURO L. REGUEIRO,
NATACHA ROIBÁS E MÁIS
A AUTORA.

N

FICCIÓN

NON FICCIÓN

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

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

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

2. GUÍA DOS CASTELOS
MEDIEVAIS DE GALICIA.
Ramón Boga.
Xerais.

3. TARXETA VERMELLA.
Xosé Miranda.
Xerais.
4. A ESTRAÑA ESTRELA.
Xabier López López.
Galaxia.
5. O SOÑO DO FALCÓN.
Xavier Iglesias.
Toxosoutos.

3. AS MARÉS NEGRAS.
Adela Leiro (Coord.).
A Nosa Terra.
4. ÁNXEL FOLE.
101 ANÉCDOTAS.
Ángel de la Vega.
Xerais.
5. NUNCA MÁIS.
GALIZA Á INTEMPERIE.
Suso de Toro.
Xerais.

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

A Fundación Galiza Sempre
vén de editar Democrácia e
país. A aportación do
nacionalismo galego, o resultado bibliográfico dunha
exposición que pretende
difundir a evolución do
galeguismo desde o seu
momento fundacional na
Revolución do 1846 até os nosos días, pasando polas Irmandades da Fala ou o
Partido
Galeguista da II
República.
Volume
ateigado de
material
gráfico das
diferentes
épocas que
retrata, no
que colaboraron moitos persoeiros e medios baixo o guión de Xusto
Beramendi. Coordinaron o
traballo Xabier Macías e Sandra González.♦

Enciclopedia
das tradicións
Calixto Albán Laxe acomete
en O saber do pobo.
Enciclopedia do traxe,
danza e música tradicionais,
un ambicioso
proxecto
para
describir
nun só volume as
tradicións
da
cotidianidade en
Galiza.
Inclúe as diferentes partes dos
traxes, as danzas máis importantes, as familias das
cantigas, os instrumentos
musicais xurdidos ou
desenvolvidos no país.
Ademais ven acompañado
dun amplo vocabulario de
termos relacionados co
estudo dos costumes. Edita
Xerais.♦
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Galicia
Nº 680. Xuño de 2003.
Dirixe: María Mirta Vázquez.
Edita: Centro Galego de Buenos Aires.

A revista é un compendio de
actividades do propio centro
nos últimos meses. Recórdase
a entrega do Premio Otero Pedrayo 2002 e varias
sinaturas
co goberno galego.
Na axenda
cultural,
dáse conta
da celebración do 53º
cabodano
de Castelao
ou a morte
de Ricardo
Flores, galeguista de Sada,
emigrado na Arxentina desde
1929. Tamén se inclúen algunhas leccións de lingua e incluso a receita da rosca de
Pascua.♦

A esmorga
Revista mensal
da movida galega
Nº 6. Setembro de 2003.

Nun ton de humor irreverente,
inclúense temas como as
“vantaxes de ser muller”, por
Helena Ayape. Inclúense poemas, como

Esqueça...,
de Jamile Saba e relatos como
A corda e Na festa de L.K.
Durán, Histórias inconclusas,
de Mara, Comunité
Helvetique, de Paulo Trompeteiro, Conto para nenos
limpos, de Xosé Antón Seoane
ou A fraga dos fraguinháns,
de X.A.R. e Igazu. Ademais, o
humor gráfico de Raid&onis,
Alex e Pelucas e Shelton Pic,
entre outros. Tamén se inclúe
As páxinas marelas, un percorrido acedo pola actualidade.♦

Cartafolk
Nº 1. Ano 2001. Prezo 2,10 euros.
Dirixe: Óscar Losada.
Edita: Adega.

Esta nova publicación bota a
andar como referente para os
amantes da música tradicional.
O protagonista deste número
é a banda
escocesa

Capercaille,
xa un clásico da música folk.
Inclúese unha crónica do
seu labor artístico, unha entrevista co grupo, un percorrido por cada un
dos seus discos, con especial
atención aos seus últimos traballos e á banda sonora de
Rob Roy. Finalmente, inclúese a discografía dos

A maxia do derrotado
A vinganza de Atahualpa fronte a Pizarro
Título: Memorial do infortunio.
Autor: Francisco Castro.
Edita: A Nosa Terra.

A forma do recordo que precede á existencia
LUZ POZO,
Códice Calixtino
A colección de Relatos Históricos que inaugurara a obra de Riveiro Coello coas ilustracións
dun inspiradísimo Pepe Carreiro estase a consolidar coa publicación de dous
novos volumes Esta novela
que manteñen
curta
os obxectivos
iniciais da co- é froito da
lección, con- reflexión
xugar calidade sosegada,
literaria coa do comprobeleza, resulta- miso,
do da laboura non
de deseño e do
pretende
coidado das
i l u s t r a c i ó n s ser un
que enrique- libro
obxectivo,
cen o texto.
O verso nin
de Luz Pozo aséptico.
pertencente
ao poemario
Códice Calixtino “a forma do recordo
que precede á existencia”
pode resumir con fondura e
precisión a novela curta, Memorial do infortunio, ata o de
agora última obra de Francisco
Castro, narrador, porque o autor é fundamentalmente, no seu
cerne un narrador, comenzou a
súa andaina literaria coa novela Amor de Cinema, seguida
pola case inatopábel Playback,

Francisco Castro.

debido ao bon facer de distribución da Deputación, feito
magoante ao ser unha obra premiada co Lueiro Rei. Narrativas Quentes, o premio de narrativa erótica patrocinado por
Edicións Positivas, permiteulle
reunir nun volume, Infidelidades, un monllo de relatos
con temática amorosa.
O autor mete de cheo os pés
na pucharca da historia con Memorial do infortunio, narrando

de xeito destemido a morte do
derradeiro soberano do Imperio
Inca, capturado por Francisco
Pizarro na batalla de Cajamarca
e axustizado ao ser acusado de
perxuro. Esta novela curta é
froito da reflexión sosegada, do
compromiso, non pretende ser
un libro obxectivo, nin aséptico,
si metafórico, de actualidade,
confirmando a teoría de que a
historia sempre se repite cando
menos nos grandes feitos, como

é neste caso a conquista dun imperio e que os libros poden ten
diferentes niveis de leitura dependendo do grao de compromiso do leitor. Francisco Castro
muda a épica desta epopea pola
voz íntima e arrepentida do
protagonista-narrador, Toribio
de Celanova, señor de Gomesende, a personaxe máis importante da obra por que todo o que
conta ten que resultar convincente e críbel. Segundo o sabio
chinés Meng Hsich “todo home
ten dereito a estar a solas fronte
á morte sen que o importunen
estranos”. A narración arrinca
coa voz do anciá señor de Gomesende que reverdece as lembranzas agochadas para descreber a morte do derradeiro caudillo inca, Atahualpa, contada en
voz alta ante o notario don Carlos de Balboa para dar fe da veracidade das súas palabras e do
Memorial, facendo que fique na
acordanza a inxustiza cometida
cun ambicioso compañeiro de
armas, queimado na fogueira
pola inquisición, instrumento
implacábel de control relixioso
e ideolóxico tentando desterrar
a superstición, o máxico e fantástico que tamén atopamos na
obra.
Escrebeu Vargas Llosa “no
embrión de toda novela ferve
unha inconformidade, bate un
desexo insatisfeito” neste caso
Francisco Castro ceiba ese desexo de favorecer aos desfavorecidos, aos esquecidos pola
historia, dese desexo nace Memorial do Infortunio.♦
XOSÉ FREIRE

Yolanda Castaño, talento con carencias
Título: O libro da egoísta.
Autora: Yolanda Castaño.
Edita: Galaxia. 2002.

Durante séculos, a verdade é
que dende a súa orixe, a poesía
procura mostrar, interpretar ou
comprender sensacións, sentimentos ou ideas, pero a partir
dunha data, que se pode situar
nunha etapa indeterminada da
segunda metade do século
XIX, xorde unha ampla corrente rupturista e experimental
que, a soas coa palabra, xa non
aspira a explicar ou expresar
emocións ou conceptos, senón
máis ben a que a linguaxe se
mostre sobre todo a si mesma:
a lírica xa non sería o reflexo
dunha realidade máis ou menos
matizada ou complexa, senón a
fala como pura sustancia poética. De aí ao automatismo ou ás
posturas herméticas hai tan
pouco treito que, con todas as
matizacións e excepcións perti-

nentes, a distancia de seguida
se cubre no século XX.
E ao día de hoxe, esta postura ten moitos adeptos no noso país: un deles é Yolanda
Castaño.
Herdeira dunha dilatada
tradición, Castaño pretende
converter os seus versos nunha
longa sorpresa, nunha se- A primeira
dutora secuen- parte da
cia na que
sons, imaxes e obra recrea
sensacións se versos
e n s a m b l e n ambiguos,
lonxe da suce- voluntasión temporal riamente
máis realista, escuros.
que dunha singular conxunción de palabras e ritmos xordan un feixe
de suxerencias que sumerxan
ao lector na maxia da lingua:
moito temo que, neste sentido, o poemario non resulte

excesivamente estimulante.
O que poderíamos chamar
primeira parte da obra recrea
versos ambiguos, voluntariamente escuros, a fuxir da rotina
e á procura da imaxinación e
do pracer textual. Son versos
frecuentemente interrogativos,
case automáticos, fronteiros
con espazos oníricos e a especulación formal, pero que non
conseguen alcanzar o preciso
poder de seducción, a suxestión verbal e a forza evocadora
capaces de xerar o son e o ritmo especial propios da poesía
máis intensa. Falta o último
signo, o equilibrio final da palabra e da forma, a definitiva
imaxe da sombra. Algún enredante que só lese esta sección
podería titular a obra O libro
da autista, polo seu radical ensimesmamemnto e a escasa capacidade para facer efectivas
as súas propostas poéticas.
Non obstante, como á auto-

ra non lle falta talento, ás veces
abrollan frases, fragmentos,
pequenos poemas dotados de
cadenciosa sonoridade e dunha
singular atmosfera persoal:
“Que nos salve tanta enfermidade, que insista na miseria
que nos nega, que corra a borrar todo asideiro e nos poñan
en lugar de todo asombro. Que
este aínda nos fecunde”, etc.
Avanzada a lectura, en
cambio, a partir de “Eu son a
que nin agarda” até o final coa
fermosa carta a Chus, Castaño
revela un talento singular, evidente nunha serie de poemas,
con moi atractivos versos e
textos, dotados dunha ironía
que non é quen de ocultar o
sentimento que zumega a palabra: o son entón e a emoción
penetran no poema e aflora
unha voz tan persoal como
creadora.♦
XOSÉ MARÍA COSTA
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Santiago Jaureguizar gañou coa narración Casa Skylab o Xerais de novela neste ano. Poucas semanas an-

tes da súa publicación, adiantamos
un fragmento dunha obra que pretende ser transgresora e posmoderna.

A porta da Casa Skylab
JAUREGUIZAR
– Antón, meu rei.
Cando dona Presentación Díaz Salgueiro chama por el, o paifoco está distraído, nun novo intento por albiscar ese punto claro
na teitume de lousa que abeira a
Terra, ese punto que el identifica
co Skylab. Antón Duracell está
sentado, como adoita, a carón do
cadáver da morta que en vida estivo casada co panadeiro, dando
as costas ó cigano que agarda a
que lle soe o espertador para
acordar da morte; o reloxo é un
modelo antigo, de latón pintado
en verde e con dúas campaíñas
na parte alta, cunha asa no medio. Soamente emite un
tic
tic
tic
viúvo porque perdeu unha
das manciñas, pero o seu propietario confía en que o espertará de calquera xeito cando lle
chegue a hora; non deixa de ser
algo simbólico. Está convencido de que iso é cousa de Deus,
pero o reloxo ha informalo da
decisión divina. Polo de agora,
o xitano limítase a tusir de cando en cando. Antón ignora a
teima dos falecidos de presentárenselle en porrancho sobre
as campas dos seus sartegos
nestes meses de friolencia.
–Antón, meu rei.
–Diga, dona Presentación.
–¿ Como vai o bar ese que
montaron na casa do meu avó?
–Ben, dona Presen. Vai
ben; si, moi ben.
–¡ Sempre en Galiza! ¡Vaia
nome para unha baiuca. Sempre en Galiza. ¿E onde habiamos estar? Negueira foi sempre
Galicia e os que nacemos acó
estamos, e acó estaremos, viviremos sempre en Galicia. Que
Asturias é de Vilauxín para aló.

Santiago Jaureguizar.

¡Ai, mi madriña! ¿En que andará pensando o meu fillo para
alugar unha casa da familia a
unha xentalla así? Que isto que
che vou preguntar quede entre
nós: ¿De quen foi, en realidade,
a idea de poñer un bar nas cortes, no sitio mesmiño onde
abeberan as bestas? ¿Non sería
do meu fillo, verdade que non?
Eu non o eduquei así, que o
mandei ó seminario de Lugo.
–Non sei, dona Presen, pero
o bar vai ben, moi ben.
–¿ E é certo iso que me
contaron de que poñen películas de separatistas?

A señora Díaz Salgueiro refírese a uns hologramas que os
siameses proxectan no pub e nos
que se pode mirar as recreacións
en tres dimensións de Alfonso
Daniel Rodríguez Castelao vestido de traxe e paxarela proclamando a súa Alba de groria en
Bos Aires no Día da Patria de
1948 ou, de moito antes, a primeira intervención pública en
galego que fixo Ramón Otero
Pedrayo, en Vilagarcía de Arousa no ano 1921. Case que nin se
recoñece a don Ramón porque a
súa figura é menos reboluda cá
que todos nos representamos.

Os dous estranxeiros encomunados, Mick e mais Helmut,
beberan varias botellas durante a
súa xolda na baiuca Sempre en
Galiza, pagando co que cobrara o
cantante dos Falling Stones na
Fonsagrada. Puxeran as gafas de
Castelao unha e outra vez, pasándoas dun ó outro tras cada grolo
de Cepas Vellas pousándoas entre
as migallas que o inglés arrincara
do molete servido xunto co polbo; migas douradas de viño branco salferido polo entusiasmo, sobordado en cada brinde. Poderían
contarse coas dedas dun pé as
ocasións en que Ludo e Reces
consentían que alguén tirase a reliquia do sagrario. Mick e Helmut
solicitaran a Alba de groria que
proclamaba o intelectual rianxeiro. O atractivo de mirar aqueles
hologramas de políticos nacionalistas era a posibilidade de silenciar a súa voz e lelos coa propia
na tira con texto de karaoke que ía
correndo anteposta á imaxe tridimensional. A escusa para que os
estranxeiros botasen man das lentes gardadas na vitrina foi imitar
axeitadamente a Castelao; afirmárono con chanza, esborranchado o respecto polo alcol. Os siameses, molestos porque ridiculizaran ó parteiro da conciencia nacional, miraron para os comuneiros con temor a que llelas romperan; mesmo Reces debeu de tirar
da parte do corpo compartido na
que gobernaba o seu irmán cando
se decatou de que Ludo ía arrincar cara a eles e pediulle paciencia en voz baixa.
Ambos sabían que esas gafas abrían as esclusas da mente
a estados de coñecemento que
xeraban tanta fascinación como
desconcerto. Os irmáns xunguidos contaran que nalgunha desas viaxes sobrevoaran aero-

portos de nomes galegos ateigados de aparellos que imitaban modelos da década de 1950
e trens, tamén da época, que
lles pasaran por diante nun suspiro; que descubriran bibliotecas nas que resultaba unha sorte achar unha cadeira ceibe de
estudiosos e obras de teatro representadas por colectivos dramáticos de labregos, e tamén
pazos de propietarios discretamente adiñeirados no canto de
chamizos de caseiros. Visións
da cidade- xardín que propoñía
o rianxeiro miope con visión
de raios (Malcolm) X, imaxes desa urbe ansiada que descansa sobre a santísima trindade
galega: a vaca, o peixe e mais a
árbore. ¡Quen sabe o que contemplaron o inglés e o alemán
naquela noite! O que se miraba
nunca era idéntico porque disque
Castelao se interesaba por asuntos diversos. Tal vez non viran
nada, porque estaban demasiado
bébedos; pero Ludo aceptou. Reservaron as ganas de berrar con
eles atendendo ó medo de Reces
a importunar a aqueles dous esmorgueiros que, nun descontrol
fermentado, eran capaces ata de
romper as gafas de Alfonso Daniel. Malia os seus augurios, nada aconteceu: o inglés e mais o
alemán abandonaron o Sempre
en Galiza pousando as gafas de
Castelao enriba dos restos de molete e polbo. Abriron a porta e tiveron que pechar os ollos ás luces tenues que anunciaban o día,
incapaces de camiñar por unha
rúa de atletismo en liña recta. Deron chegado ó embarcadoiro para montar na lancha e cruzar.
O acontecido
na seguinte media hora
soamente Helmut Grosse
pode aclaralo.♦
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O título O que se espera de nós
pode dar idea das expectativas
sobre as novas xeracións.
Pode pero a intención é que
falara da pertenza a un grupo.
Trata sobre as regras que cada
un ten que adoptar dentro dun
colectivo.
Por que lle preocupa tanto o tema da colectividade?
Está moi presente na miña
obra pero sempre dentro dos
meus traballos hai algo que se
escapa das normas dadas polo
grupo, que marca as diferencias.
As personaxes das súas
creacións manteñen a individualidade.
Pero tamén dalgunha forma
están anulados porque nos
meus vídeos non existe identificación cos personaxes, non
tes unha relación afectiva con
eles, sempre están estáticos como se formaran parte do escenario. Interésame xogar coa narración pero é o espectador o
que a constrúe. O fílmico, o vídeo, normalmente ten unha narración que é propia, que ven
dada. Cando imos ver unha película temos un proceso de
identificación cos personaxes.
Nos meus vídeos trato de interromper esa narración. Parece
que vai pasar algo pero é o espectador o que ten que sacar as
súas conclusións.
Esas condicións fan que a
súa obra sexa moi literaria,
ten narratividade, evoca e
conduce a construír historias.
Interésame que o espectador
sexa activo. Estamos afeitos a
que nos dean todo feito e o espectador ten que atoparse consigo mesmo e sacar as súas propias conclusións. Todas son válidas na medida en que lle sirvan
ao espectador. A arte ten que ser
algo que nos active e por iso
costa tanto traballo, sobre todo a
arte contemporánea porque dalgún xeito estamos afeitos a que
nos dean todo feito. Non hai goce da arte, a xente coñece a Picasso pero moitas veces o valora en canto mito pero non polo
que se podan emocionar con el.
Utiliza moitas técnicas, en
especial, as novas tecnoloxías.
Pero tamén outras tradicionais como o debuxo. Cada un
dos elementos que forman parte da exposición son como un
anaco de información e trato de
que todos conflúan para que o
espectador cree a súa propia
conclusión do que está a ver.
Aquí está o vídeo, o mural, as
fotografías... que compoñen un
recorrido no que o espectador
vai tendo máis elementos para
completar a narración.
¿Xa non se pode falar de
destreza na arte? Dá a impresión de que é máis necesario
o dominio das novas técnicas.
A destreza está desterrada.
O importante non é debuxar
ben senón ter boa cabeza. A técnica suplantou á destreza que,
de todos xeitos, era só un mito
porque artistas como Miguel
Anxo tiñan os seus asistentes.
O virtuosismo está sobrevalorado na sociedade con respecto á
arte cando en realidade xa non
ten ningún tipo de valor.
O pop é unha referencia
da súa obra.

Vicente Blanco
‘Non é lóxico que a xente guste
da música moderna e da arte antiga’
CARME VIDAL
Para celebrar o seu décimo aniversario o centro Galego de Arte Contemporánea puxo a andar
un programa especial que inclúe a realización de seis proxectos individuais que estes días se
mostran ao público. Na entrada, a artista alemana Karin Sander converte aos visitantes en figuras a escala 1:9, o portugués João Onofre ofrece a súa colección de vídeos que se suman á proposta de Teresa Hubbard e Alexander Birchler; Roland Fischer mostra o seu traballo sobre as
catedrais do Camiño de Santiago e os rostros dos peregrinos e Marina Abramovic presenta o seu
fastoso libro. Xunto eles abre Vicente Blanco (Compostela, 1974) a súa exposición O que se espera de nós, que se instalará posteriormente no centro de Arte Reina Sofía. Vicente Blanco é tamén
profesor no campus de Lugo da Universidade de Santiago e o seu é un dos nomes de máis forza da
nova xeración de artistas galegos que xa se formaron na Facultade de Belas Artes de Pontevedra.

A. PANARO

Entendido como que uso
elementos propios do cine, da
televisión, das imaxes que forman parte do imaxinario colectivo. O pop trataba de meter no
mundo da arte todo aquilo que
non formaba parte del. Cando
comeza a posmodernidade, a
partir dos sesenta, o artista era
de estudio, unha persoa que estaba pechada no seu taller. Todo
o que formaba parte da vida, que
era externo, non entraba na arte.
O pop o que fai é traballar con
elementos propios dos medios
de comunicación, por exemplo.
Eu boto man da publicidade pero tamén se poden atopar re-

ferencias a moitos outros estilos.
Da chamada cultura popular, cómic, televisión, cine...
É vontade de moitos artistas actuais. En cada elemento
da exposición trato de utilizar
as máximas linguaxes posíbeis. Estamos afeitos a asimilar imaxes rapidamente e iso
crea un imaxinario que funciona como referente.
Ata o punto de elaborar
unha recreación, por exemplo, das series para adolescentes como fixo no vídeo Temida mamá.
Interesábame o mundo da
adolescencia, ese momento no

que os rapaces xogan coas convencións, queren ser adultos
pero aínda non o son e recollen
todas esas influencias que usan
de xeito esaxerado. Gústame
porque tratan de construír a súa
identidade.
Estamos a falar de televisión pero vostede pertence á
xeración de artistas máis académicos. Case todos son licenciados en Belas Artes.
Así é, pero a formación é
necesaria. Estou totalmente en
contra desa idea de que o artista é alguén tocado pola man divina. Non é certo. O artista faise e a educación é necesaria.

Canto máis coñezas a arte do
teu tempo máis consciente es
do momento no que vives. Non
hai outra musa que non sexa o
esforzo, o traballo e a reflexión.
Isto é unha profesión. O artista
ten que estar aberto e coñecer o
mundo no que vive. Todos somos contemporáneos e vivimos
o presente pero o triste é que
moita xente descoñece a arte
contemporánea. Nas clases pídolle aos meus alumno que
traian música e imaxes de arte
que lles gusten. Toda a música
que escollen é contemporánea,
de artistas vivos e en cambio a
arte que traen é do renacemento. O desfase é grande, non coñécen o que se está a facer e iso
provoca que o concepto de arte
que existe é moi estereotipado.
Tamén ten criticado vostede a desconfianza e escepticismo que provocan aos artistas.
Un pouco é culpa tamén dos
medios de comunicación. A min
non me gusta o fútbol pero teño
coñecementos porque todos os
días sae pola tele. De arte só se
fala cando hai unha anécdota,
non hai interese por formar. Só
é noticia cando hai unha tomadura de pelo ou así se presenta.
Ou existe un mundo especializado ou anécdotas como a de
dous rapaces que entran no
Guggenheim e colocan algo para que pase por obra de arte que
só pon en evidencia que a xente
pensa que é arte todo o que está
nun museo. Eu gozo coa arte
contemporánea e sinto que a
xente non teña as ferramentas
para facelo. Dáme pena que a
xente nova teña unha concepción de arte que non se corresponde coa que está a vivir.
¿Para vostede entón a arte é goce?
É, pero o goce está tamén
na cabeza. A arte axúdanos a
cuestionar o mundo no que vivimos. Normalmente asumimos as convencións e a arte trata de ensinarnos as cousas doutra maneira, por iso costa tanto
traballo, porque a maioría non
estamos dispostos a trastocar o
que aprendemos. Por iso moitos artistas estamos traballando
con referencias próximas, do
cotiá. A arte é comunicación e
dáse cando se consigue que o
espectador se faga preguntas.
Formáronse coa Facultade
de Pontevedra, agora vostede
é un dos convidados ao aniversario do CGAC, será o segundo artista galego do Reina Sofía despois doutro da súa idade, Salvador Cidras,... non se
consideran privilexiados?
O panorama cambio para
mellor, hai centros como a Facultade, o CGAC ou o Museo
de Arte Contemporánea de Vigo
que están comunicando á xente
coa arte e potencian tamén que
a xente mire o que se fai fora.
Os centros que ofrecen información artística levan a que a xente se aproxime á arte contemporánea pero creo que para os artistas é igual de difícil agora que
antes. Ningún de nós, aínda que
expoñamos no CGAC ou no
Reina Sofía, pode vivir do seu
traballo artístico cando, por
exemplo, curiosamente os de
Atlántica si o facían.♦
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Seguro Azar

Tony Blair

Burla Negra felicita
a Luís Tosar pola Cuncha de Prata
A.N.T.
A Plataforma contra a Burla
Negra felicitou ao actor Luís
Tosar pola Cuncha de Prata
que lle foi outorgada na 51
edición do Festival de Cine
de Donostia. O actor foi premiado pola súa interpretación no filme Te doy mis ojos
de Icíar Bollaín e recolleu o
galardón cunha bandeira de
Nunca Máis visíbel no peito.
O actor Luís Tosar facía gala en
Donosti do seu compromiso coa
Plataforma Nunca Máis a case
un ano de que o Prestige naufragara na nosas costas de igual
xeito que en marzo remataba
con ese berro o seu discurso ao
recoller o Goya ao mellor actor
de reparto por Os luns ao sol.
Luís Tosar xunto coa actriz Laia
Marull –os dous protagonistas
de Te doy mis ojos– foron os

Luís Tosar.

máis aplaudidos dos gañadores
desta polémica edición do festi-

val na que se concedeu a Concha de Ouro á mellor película a

DAMIÁN VILLALAÍN

‘F

Schusangst no canto do filme de
Bollaín, preferido polos críticos
e tamén polo xurado segundo
eles mesmos comentaron posteriormente. A xustificación de
non premiar Te doy mis ojos debíase, segundo dixeron, a que as
condicións do festival impiden
que unha película teña tres galardóns. Con Iciar Bollaín o actor Luís Tosar xa traballara nas
películas Flores de ouro mundo
–polo que foi nominado aos Goya como actor revelación no
2000– e Amores que matan. Títulos da filmografía deste actor
son, entre outros, Os luns ao
sol, Trece Badaladas, O lapis
do carpinteiro, O regalo de Silvia ou Sei quen es. Luís Tosar
recibirá o próximo día 4 de outubro o premio Ramón Piñeiro
en Láncara, un recoñecemento
que foi concedido o ano anterior
a Isaac Díaz Pardo.♦

Cine social amábel
A violencia contra a muller nunha película de Iciar Bollain
Directora: Iciar Bollaín.
Guionista: Iciar Bollaín e Alicia Luna.
Intérpretes: Laia Marull, Luís Tosar, Rosa

María Sardá, Candela Peña, Kiti Manver,
Sergi Calleja e Nicolás Fernández Luna.

Contra a vaga de cinema ocupado da problemática social que
comeza a asomar e ser premiado no Estado cómpre apor, para
evitarmos pasmonerías, numerosas cuestións. De entrada, o
paradoxo: o compromiso adoita
manifestarse no fondo mais rara
vez na forma. Filmes teoricamente enfrontados á lóxica do
capital rematan en lide polo
Óscar. Por que a ninguén amola
o novo cinema social das Hespañas? Abofé que non vivimos
os días de cando a estrea de
Acoirazado Potemkin (Bronenosetz Potiomkin, Segei M.
Einsenstein, 1925) en París.
Aquela proxección desembocou en disturbios e barricada,
onde rebulía, entre outros, Luis
Buñuel. De tan alto nó de arte e
política restan, se cadra, as boas
intencións de cineastas como
Fernando León ou Iciar Bollaín.
Precisamente Iciar Bollaín
vén de presentar no 51º festival
de cinema de Donostia a súa ter-

ceira longametraxe, Douche os
meus ollos (Te doy mis ojos,
2003), protagonizada por Laia
Marull e Luis Tosar –quen obtiveron ex aequo a Cuncha de Prata á mellor interpretación. A obra
de Bollaín expón, con Toledo
coma paisaxe urbana, un cadro
de violencia
doméstica den- O
tro dun matripersonaxe
monio máis ou
menos mozo. de Tosar,
Do pouco sa- apoucado e
lientábel no co- tormentoso,
rrecto desen- conforma o
volvemento da único trazo
narración re- arriscado
sulta a tentativa
dun filme
da directora de
se achegar á que transita
e n c e r e l l a d a os lameiros
psicoloxía do da falta de
agresor –no fil- brillantez.
me, Luis Tosar.
O personaxe de
Tosar, apoucado e tormentoso,
conforma o único trazo arriscado
dun filme que transita os lameiros da falta de brillantez, cinematográfica e ideolóxica. Alén,
Douche os meus ollos intérnase
nunha historia na que nada, ma-

lia ao esgrevio e actual do material tratado, conturba o espectador. A cámara navega na convencionalidade absoluta, axudada polo andazo da música extradiexética, que pon inecesariamente ao axexo a quen mira segundos antes do acontecemento
diexético.
O posicionamento político
da fita evita calquera indicio de
radicalidade –de viaxar ás raizames- e fica nunha postura aceptábel dende toda óptica. Eis o pe-

rigo do novo cinema social español: a neutralidade. Tal Os luns
ao sol (Los lunes al sol, Fernando León, 2002), Douche os meus
ollos desaproveita metros de celuloide positivado con coartada
progresista sen provocar máis
que inmobilidade emocional.
Substitúe a axitación, que non
propaganda, pola amabilidade
dunha solución que non remata
de se enchoupar na realidade.
Este cinema social non acode ás
causas sociais das contradiccións finxidas na pantalla. Así,
topa coa gabanza, aínda sen o
pretender, dos mesmos que
perpetúan as situacións denunciadas. O filme de Bollaín non
morde, non fura epiderme, non
excede as menos de dúas horas
gravadas. Non convoca a rabia,
senón a bágoa. Pide para si propio o adxectivo social, pero nunca ataca o desaxuste estructural
da sociedade que terma da inxustiza. En Douche os meus
ollos apenas se entorna a dependencia económica da víctima. O
patriarcado que manda en occidente fica ileso.♦
DANIEL SALGADO

Teatro Bruto estrea na Estrada un ‘Edipo invertido’
A.N.T.
A compañía Teatro Bruto estrea o próximo día 4 de outubro
na Estrada a obra Agnus Patris
de Alfonso Becerra de Becerreá, texto premiado co Álvaro
Cunqueiro do 2001. Dirixida
por Pablo Rodríguez, a montaxe centra o peso no traballo dos
actores que poñen en escena

esta historia dun novo Edipo.
Para o director Pablo Rodríguez, en Agnus Patris Alfonso
Becerra crea un “Edipo invertido
xa que relata a relación dun pai co
seu fillo baixo o nexo dunha nai
morta pero omnipresente”. No
seu traballo de dirección agradeceu a construcción do texto no
que se adiviña a relación do autor

co teatro e dirixiu aos actores o
peso fundamental do espectáculo.
Xulio Lago, Gloria Rico e o propio Pablo Rodríguez poñeranse
no papel das tres personaxes do
dramático relato de Becerra que
se poderá ver por vez primeira o
próximo día 4 á 21 horas no teatro
Principal da Estrada. “O traballo
dos actores foi complexo porque a

obra empeza nun realismo case
naturalista e remata nun teatro
achegado ao simbolismo o que
complica a interpretación” comenta Pablo Rodríguez a respecto
dunha montaxe na que, como
adoita, traballou cos mínimos elementos. O escritor e polifacético
creador Alberto Augusto Miranda
ponlle música a Agnus Patris.♦

aríao de novo”, díxolles
Tony Blair aos seus
compañeiros de partido.
Non se refería a unha noite de
luxuria con Sharon Stone,
senón á guerra preventiva contra Irak e a todas as mentiras,
suposicións falsas,
esaxeracións conscientes e
informacións sesgadas que esta
conlevou. Blair, que nun tempo
chegou a parecer un home sensato e pacífico, decantouse pola
contumacia, pola obcecada perseverancia no erro. Os políticos
agasallados con maiorías absolutas acaban arribando sempre
a ese punto autócrata e
soberbio. Nalgúns casos
convértense en aprendices de
Macbeth e poden chegar a
alcanzar un aire de personaxes
tráxicos na súa miseria rodeada
de mutilados sen causa.
Noutros casos semellan só
remedos de Ubú Rei, tan indestructiblemente ridículos na súa
bigotuda seriedade. Pero Tony
Blair non encaixa en ningunha
destas dúas imaxes. Ao final,
rematou facéndolle os honores
ao seu rostro dickensiano de
dono de barraca de feira, ao
seu sorriso de ventrílocuo ou
de animador de circo pobre, ao
seu aspecto de charlatán
escapado dunha pintura de Hogarth. Nin tráxico nin parvo,
Blair sitúase no espacio penoso
e mesquiño do timador de pouca monta, do vendedor de
crecepelos que non admite devolucións e que, ante as
reclamacións dos usuarios estafados, insiste nas bondades do
producto: “Faríao de novo”, di.
Probablemente ningún outro político lle inflixiu nos últimos anos tan graves danos á
esquerda europea. O seu método foi o de vender a vella pócima dereitista da disciplina, o
deber e o realismo, todo en beneficio dos ricos, no frasco novo e atractivamente deseñado
do “new labour” e a “terceira
vía”. Blair logrou durante un
tempo confundir e facer pasar
por esquerda renovada o que
non foi máis que o habitual neoliberalismo pasado pola
peneira do conservadurismo
británico máis tradicional e
moralista, unha ideoloxía
abandonada polos neolib
auténticos, só interesados no
bisnes, e recuperada agora por
este gran hipócrita.
Sen embargo, unha longa
tradición democrática fai posible no país de Tony Blair a actuación incontestada dun xuíz
Hutton, a existencia dunha televisión pública que non abdica
do seu deber de informar con
independencia e a emerxencia
crítica dunha cidadanía que
non acepta de boa gana o engaño e a manipulación.
Envexable visto desde aquí,
desde unha España na que, co
fiscal Cardenal e o xornalista
Urdaci desempeñando en clave
grotesca os papeis de Hutton e
a BBC, a cousa democrática
empeza a exhalar un
desagradable olor a pechado.♦

O manifesto tribalista
CÉSAR LORENZO GIL

Música espontánea, sinxela, feita na casa. Sons ao estilo de
tres dos máis famosos compositores brasileiros para crear
A penúltima
xeración
de xenios

PACO VILABARROS
Carlinhos Brown no concerto oferecido en Vigo no pasado mes de agosto e capa do disco Tribalistas.

Talvez Carlinhos Brown, Marisa
Monte e Arnaldo Antunes nunca
pensaron que aquelas dúas semanas que pasaron xuntos dese como froito un dos discos máis vendidos en todo o mundo. Tribalistas
naceu por casualidade e en só un
mes, había un CD e un DVD na rúa
que xa leva vendidos máis de dez
millóns de discos en todo o mundo.
Tribalistas é un concepto efémero, nado para expresar a amizade entre os tres cantores e
darlle forma a unha filosofía poética e musical marcada pola sinxeleza, a confianza na fraternidade universal e certa inxenuidade nihilista. “Os tribalistas já não
querem ter razão / não querem
ter certeza, não / querem ter juízo nem religião”, di a canción
que leva o nome do álbum e do
propio proxecto.
Conta Marisa Monte, a produtora do disco e impulsora do proxecto, que a gravación foi case
improvisada. Entrementres Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes
preparaban a gravación do último
disco deste último, Paradeiro, a
carioca achegouse a Salvador de
Bahia para saudalos. Esa mesma noite, entre brincadeiras e as

lembranzas comúns de tres amigos e compañeiros que se coñecen á perfección, prenderon a lapa do proxecto.
En trece días remataron os
preparativos e dúas semanas
despois o disco estaba gravado.
Esta marca foi posíbel grazas á
simplicidade da música, ao pouco custo da produción (só dous
músicos acompañaron o trío) e a
un estilo ‘caseiro’ que impregna
a gravación e lle dá un toque “pequeno e amoroso”, en palabras
de Brown. Nótase tan feito na casa que incluso a filla de Carlinhos Brown, Dora Buarque –neta
de Chico Buarque– pon a voceciña no tema Anjo da guarda.

Éxito inesperado?

Unha vez preparado o traballo, Antunes, Brown e Monte decidiron
desmontar o movemento tribalista.
Comprometéronse a non dar concertos xuntos e rapidamente pasaron aos seus propios proxectos en
solitario. Arnaldo Antunes acabou
de gravar Paradeiro e Carlinhos
Brown culminou Carlito Marrón. A
idea era que aquela homenaxe á
súa propia amizade e á maneira
algo franciscana de entender o
amor que compartían seguise o
seu ritmo sen promoción.
Mais a Rede Globo considerou que o material do disco era
interesante de máis como para
deixalo no aire. Já sei namorar
converteuse na canción máis famosa do Brasil durante varias
semanas, grazas a que foi banda
sonora da telenovela que emitía

daquela a Globo en horario de
máxima audiencia. A partir dese
momento, a edición esgotouse
nas tendas e a produtora recibía
constantemente preguntas sobre
a xira en directo dos Tribalistas.
Marisa Monte fixo referencia á
canción Tribalistas para xustificar
a ausencia de recitais. “O tribalismo é um antimovemento / que vai
se desintegrar no próximo momento”. Mais incumpriu a súa promesa. No pasado verán, o trío deu
un concerto en París, convidado
pola comunidade brasileira en
Francia e precedido por moi boas
críticas na prensa gala. Até o momento, a que se considera derradeira actuación pechou a gala dos
Grammy latinos, o 3 de setembro,
logo de que o grupo perdera o
premio ao mellor CD do ano.♦
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Carlinhos Brown, Marisa
Monte e Arnaldo Antunes
pertencen á penúltima xeración de grandes cantautores
brasileiros, aqueles que se
fixeron coa fama na década
de 1990 e que xa agora se
consideran xenios clásicos,
mestres dos novos artistas
que xorden nesa inesgotábel
canteira das rúas de Salvador ou São Paulo.
Por idade e experiencia,
Marisa Monte é a súa líder.
Cantante destinada á lírica,
desistiu da frialdade da ópera
e iniciou, aos 19 anos, unha
xira por teatros e salas de
concertos ateigados de admiradores que a consideraban
como a máis revolucionaria
cantante desde Gal Costa e
Maria Bethânia. No 1988 publica o seu primeiro traballo,
MM, e só coñece o triunfo
desde aquela. Cada vez que
edita un disco, as radios mudan a súa escaleta e varios
críticos téñena chamado “ingrata” por obrigar a facer fila a
grandes autores que queren
colaborar con ela. A súa voz
xa cantou a Caetano Veloso,
Jorge Benjor, Nelson Cavaquinho ou os propios Antunes
e Brown, por exemplo.
Arnaldo Antunes é un torrente de voz. O seu timbre é
inconfundíbel, co ton grave
que o fixera famoso cando
estaba no grupo Titãs, unha
banda de culto hai unha década. Xa daquela iniciou a
súa carreira como compositor. Hoxendía xa leva publicadas 150 cancións, que xa
cantaron Gilberto Gil, Ney
Matogrosso e Barão Vermelho, entre moitos outros.
O anfitrión desta experiencia, Carlinhos Brown,
comparte con Antunes o papel de compositor de grande
éxito, nun estatus de gran
gurú da nova música baiana
durante anos. Finalmente,
no 1996, publica o seu primeiro disco, Alfagamabetizado, unha declaración de
principios sonoros que o encumiou en todo o mundo da
ethnic music. Arestora, compaxina a súa xira transmutado en Carlito Marrón con temas de Tribalistas, tal e como fixo no concerto que deu
en Vigo o 1 de agosto.♦
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CORENTA COITELADAS E
UNHA ZANFONA
MAR BARROS

“POÑAN ATENCIÓN, / IREILLES CONTANDO/ A VIDA PRIVADA/ DE MANUEL DO CAMPO...”.
COMO VESTIXIOS DOS XOGRARES MEDIEVAIS, OS CEGOS AMBULANTES CORRÍAN AS FEIRAS CO SEU VIOLÍN E CON COPLAS TRUCULENTAS POR CATRO PATACOS. TODO UN ESPECTÁCULO ESQUECIDO QUE SE VOLVE DESCUBRIR EN ROMANCES, COPLAS E CANTARES, DE ‘MINI’ E ‘MERO’.
“Estaba abraiado. Eran festas en
Lugo e na muralla asentárase o
cego co seu violín e co moinante
que o axudaba a recoller na pelica da boina as perras chicas das
coplas. Aqueles ollos brancos,
incapaces de focalizar que se
perdían no enorme cartelón con
debuxos do relato, mesturábanse
cun cheiro rancio, a miseria e
cunha memoria portentosa que
deixaba pampa a miña mente de
cativo. Entón Eladio, o cego de
Aldixe, comezaba o seu cantar:
Voulles contar unha historia...”.
Así recorda Baldomero Iglesias,
un dos compoñentes da Quenlla,
aqueles últimos encontros cunha
das músicas máis ricas do noso
país, os cantares de cego, que foron correndo por feiras e romarías até ben entrada a década dos
sesenta, dando conta de asasinatos, amoríos, males e das historias máis escabrosas. Agora,
cunha acollida moi favorábel,
vén de ser publicado o segundo
volume de Romances, coplas e
cantares de cego, no que se edita o traballo de investigación e
recollida desenvolvido por el e
por Xosé Luís Rivas, máis coñecidos como ‘Mero’ e ‘Mini’,
“para reivindicar unha das músicas máis ricas do país pero tamén unha das máis marxinadas
polos estudiosos”.
Antes de Interviú, Hola! ou
El Caso, os nosos paisanos tamén tiñan coñecemento dos sucesos máis extraordinarios, con
todo tipo de detalles, sen necesidade de prender a televisión ou
apegarse a radio. Eses músicos
ambulantes fixeron o labor de
xornalistas ao seu xeito, cambiando a reportaxe polo romance e o ordenador por un violín
ou unha zanfona. Con todo,
compuñan historias terríbeis,
con adxectivos horripilantes e
con reviravoltas gramaticais para que casaran os versos, que interpretaban, ante o abraio de feirantes e dos curiosos que se
arremuiñaban ao seu redor.
“Creábase unha atmosfera
moi especial naquel recuncho. O
cego tocaba e cantaba co seu estilo particular e traía noticias e
historias, pequenos reflexos da
sociedade daquela época, que ti
escoitabas sen ter que pagar nada”, explica Baldomero Iglesias.
Por tres perras chicas, un patacón ou medio real comprábase
unha daquelas coplas impresas
en papel de cores, nas que se incluían as letras das cantigas.
“Temos coplas a vender...”

anunciaba o moinante ou a muller do invidente e ao seu redor,
os que podían e sabían ler, achegábanse co patacón na man para
mercar un daqueles papeis vermellos ou verdes. Até tal punto
eran demandados que co tempo
nin Manolo Escobar nin Antonio Molina puideron resistirse a
meter as súas letras de moda cos
romances deste músicos ambulantes, pero por entón xa custaba unha peseta cada copla. Había que adaptarse aos tempos
que corrían.
A capacidade de engaiolamento que durante séculos caracterizou este xénero musical
non esmoreceu co tempo. “O público cando incluímos nos nosos
concertos algunha destas pezas,
queda espantado, -comenta Mero- porque a través da música e
das letras reiterativas, con castelanismos e con esa particular forma de narrar, devólveselle a imaxe dos xograres medievais. É como chegar a tempo no pasado,
como ver os últimos vestixios
dos trobadores da Idade Media,
pero tamén os inicios do xornalismo e da divulgación”.
‘A televisión roubounos
o dereito a soñar’
A historia de tres mulleres que se
vingan do mozo que as engana
mutilándoo no muíño, o romance da Rosiña, que casa cun rapaz
impotente ou a do home que mata “con corenta coitelada a súa
muller” para lle facer comer o
seu corazón a outro mozo da vila convertéronse nunhas das coplas máis coñecidas no país.
Outra falaba, con tremendismo e ateigada de adxectivos
arrepiantes dunha besta indómita
e salvaxe que estaba a arrasar
Europa. Ese animal que foi percorrendo de feira en feira toda
Galiza a través de romances satíricos, en boca dos cegos, non era
máis que a representación metafórica dun Hitler crecido que ía
invadindo todo ao seu redor.
Como se dunha crónica amorosa ou de sucesos se tratase, a
través das cantigas de cego pode
facerse un seguimento histórico
dos principais aconteceres da
época. Pero “a convulsión social
que provocou a radio fixo desaparecer o xénero radiacalmente.
A televisión e a imaxe roubounos o dereito a soñar, o dereito a
recrear coa mente as historias
que nos contaban aqueles cegos
nas feiras”.♦

Acordeón na Ponte Vella. Ourense (ca. 1965-70). Fotografía de Eduardo Blanco Amor.
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MÁQUINAS
MAR BARROS

‘Máis que
a composición,
do BNG destaca
o aumento
de votantes’
A.N.T.
Vense de publicar o seu ensaio A formación do nacionalismo galego contemporáneo (1936-1984) en
Laiovento. ¿Que tenta achegar de novedoso?
O material publicado sobre o nacionalismo é moi escaso e, en ocasións partidista. O obxectivo central do libro é dar resposta ao por qué
e ao cando xorde o BNG,
dando a coñecer a evolución
do nacionalismo galego contemporáneo, situando ademais os seus actores.
¿Que fontes seguiu?
Dende a propia organización facilitáronme información, documentos dos partidos e voceiros, pero tamén me
interesou a experiencia persoal, datos que fun recollendo a
través de entrevistas con persoeiros destacados do BNG.
Aborda en profundidade a organización interna do partido nacionalista. No contexto europeo a
composición do BNG é
moi diferente?
Aínda que existen outros
grupos nacionalistas en Europa, pódese dicir que a organización do BNG é moi
característica. Non segue o
modelo habitual, pero si que
se atopan outros exemplos
cunha estructura que se aproxima ao Bloque. Porén, o
que fai característico ao partido nacionalista non é tanto
o modelo organizativo como
o ascenso electoral que experimentou dende 1995.
Pódese dicir que o BNG
é a continuación directa do
galeguismo da II República?
Hai unha parte do Partido Galeguista, na que se enmarcarían Castelao, Suárez
Pícallo ou Alexandre Bóveda, da que é herdeira o Bloque, daquel galeguismo dos
trinta, de esquerdas e nacionalista. Aínda que despois se cubrise nos sesenta
cunha roupaxe marxista.
Os conflitos internos da
organización están de actualidade.
O proceso sucesorio dentro
dun partido é algo normal, pero
no caso do Bloque os medios
estanlle buscando polémica.
Non embargante, a discrepancia pública estase a converter

CABOS, FERRANCHOS, VÍDEOS, ORDENADORES, LÁSERES, ESPIRÓMETROS, A MOSTRA MAQUINACIÓNS, NA VIGUESA
SALA DOS PEIRAOS, DESCUBRE A TRAVÉS DAS OBRAS DE OITO CREADORES UN NOVO MUNDO DE CIENCIA FICCIÓN.
As campás soan a morto, mentres
unha lámpada non deixa de moverse polo teito. Os arames ensarillados describen bustos de persoas
ao seu redor, e como espectros, as
súas sombras percorren as paredes
escuras da Sala dos Peiraos. Como se dos fotogramas centrais
dunha das películas que máis recada en Estados Unidos se tratase,
a obra do novo artista Isaac Cordal abre Maquinacións, unha nova mostra incluída no proxecto artístico que se ven desenvolvendo
durante todo este ano baixo o título de Malas Artes’03.
Maquinacións aposta polas
máquinas e os trebellos sen impor límites a imaxinación. Nun
momento de explosión da tecnoloxía dixital, os novos creadores,
case todos estudiantes de Belas
Artes, falan a través das súas
obras da relación do ser humano
coa máquina, de aparellos que revolucionarán o cotiá, das posibilidades e das imposibilidades da
tecnoloxía. Coma se dun laboratorio de experimentación se tratase a sala viguesa dos Peiraos énchese de sons inquietantes, de
imaxes electrónicas, de luces e de
computación para dar conta da
visión particular sobre o eido tecnolóxico de oito artistas noveis.
A crítica ao imperialismo económico de Xosé Antonio Rey Fraga, a través da creación dun mundo asentado sobre fontes de Cocacola, o particular “xardín das delicias” de Carlos Gómez Martín no
que presenta todo un rebumbio de
creacións imperfectas xeradas pola tolemia dun xenetista diabólico,
con mutacións, animais transformados, ou un carriño feito con
caixas de froita e cun espello no
que se reflicte o ceo e que ao tempo pode ser unha fonte, creado por
Ana Fernández Grueiro, ou a representación dos Fusilamentos do
3 de maio, de Goya, sobre cabaletes e con punteiros láser son algunhas das obras que se poderán
ver en Vigo até o 12 de outubro.
Entre cabos e ferranchos, luces e sons, tamén teñen cabida as
máquinas máis peculiares, de nova creación. A respiración chamou a atención de José Javier Caballero Orio e fíxoo maquinar até
dar coa idea xenial que prendeu a
lámpada. Conseguiu crear unha
sorte de espirómetro e a representación do resultado en cristal e
burbullas. E a limpeza cotiá do lixo das rúas levou a Berio Molina
Quiroga a fantasiar cunha máquina que emitía a súa propia voz.
Maquinacións é a nova proposta organizada pola Concellería
de Cultura de Vigo, e que se inclúe no proxecto Malas Artes’03,
coa que se pretende “enfrontar os
creadores plásticos con aqueles
temas sociais, políticos e culturais
nos que se atopa mergullada a nosa sociedade cultural”, como indica o comisario da exposición,
Xosé Manuel Buxán Bran.♦

Xosé Caballero Orio.

Xosé Antonio Rey Fraga.

Manuel Anxo
Fernández Baz

Xosé Antonio Rey Fraga.

Carlos Gómez Martín.
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Sociedades
corruptas
XURXO LEDO

H

ai cada vez maior
corrupción nas
institucións públicas e
esta é cada vez máis
manifesta, até o punto de
verse como algo normal.
Políticos corruptos,
fiscais, xuíces,
aparelladores, funcionarios,
construtores, etc. Todos
coñecemos alguén pero o
curioso é que non vemos a
corrupción en nós mesmos e
nos nosos amigos ou
familiares.
Vemos de dentro a fóra e
nunca somos obxecto de
introspección. Os corruptos
son os demais e ao mesmo
tempo prodúcese o seguinte
curioso fenómeno:
afirmamos que se non nos
vendemos nós vaino facer
algún outro; que todos
facemos o mesmo e que
tonto é o que non se
aproveita das situacións.
Un exemplo curioso do
establecemento na
sociedade da corrupción é o
que aconteceu na
Comunidade de Madrid ou
mesmo no Estado español.
Mariano Raxoi postúlase
como novo presidente sen
importaren as mentiras
relativas a catástrofe do
Prestige, ou a súa
afirmación tallante de que
sería retirada a peaxe na
ponte de Rande en Vigo (as
hemerotecas están aí para
comprobalo).
Na comunidade de
Madrid os promotores da
trama inmobiliaria,
intimamente relacionados
co Partido Popular, e senón
véxase o tal Romero de
Tejada, secretario xeral do
partido en Madrid, cun
contrato en fraude de lei
nunha empresa ilegal; son
os claros favoritos para
gañar as eleccións que
deberán repetirse por causa
da corrupción.
A xente xa non lle
importa a corrupción,
valora outros elementos nos
que a honradez non é
importante, así parece máis
decisiva a imaxe pública
que se transmita a través
dos medios de
comunicación, as cifras de
paro publicadas polos
organismos oficiais, ou a
idea de poder chegar a ser
unha persoa de éxito.
Corrupción e excelencia
conviven pero non como
caras opostas da mesma
moeda, senón como partes
dun todo que cada día
parece máis inevitable. Xa
todos empezamos a creer
que é posible vivir
enmerdados na corrupción
porque é a natureza
humana e contra iso non se
♦
pode loitar.♦

Sitios

Mar Barros

A Revolta dos independentistas
A zona vella de Vigo conta dende hai seis meses cun novo local
que pouco ten que ver cos bares
de viños que o rodean, A Revolta, un espacio no que se poden
expresar os diferentes grupos
nacionalistas, “sen nos casar
con nengún”. Un debuxo de
Castelao na fachada, as bandeiras nacionalistas penduradas no
interior e exposicións permanentes aseguran a entrada nun
garito pouco habitual, “aberto a
todos eses colectivos aos que se
lle foron pechando as portas nos
medios de comunicación” e que
xurdiu paralelamente á asociación do mesmo nome.
Presentación de libros, charlas, música, proxección de películas, biblioteca, A Revolta
ofrece ademais de cañas e licores, un grande abano de actividades, todas elas cunha única limitación, a da lingua. Todo gratuíto agás as copas. E é precisamente nas asembleas da asociación, que en pouco máis de
seis meses conta xa con máis de
cen socios, onde se deciden as
actividades que se van celebrar
no local durante todo o mes. Por
tan só tres euros no caso de ser
estudante ou estar no paro ou
cinco se traballas, tes voz e voto
nas reunións d’A Revolta e ademais podes participar nos seminarios de historia que se cele-

PACO VILABARROS

bran dous sábados ao mes e desfrutar do servizo de préstamo.
Mentres se toman unhas
cervexas ou outro tipo de bebida, calquera pode facer uso da
biblioteca do local, que se atopa
na planta superior. Libros en
galego e algún en castelán vanlle dando forma a unha incipiente colección gracias a doazóns de editoriais e doutras persoas, entre as que se poden atopar as lecturas máis insospeitadas e que probabelmente non
estean entre os libros de cabeceira dos independentistas de

AMI ou de Nós-UP.
Preocupados pola política
do país e os problemas que
afectan a Galiza e ao mundo, os
d`A Revolta dan a coñecer a realidade desde unha óptica distinta á dos medios de comunicación. Todos os xoves desenrólanse charlas no local a cargo de
persoeiros destacados no ámbito político ou social. En novembro Dionisio Pereira falará de
sindicalismo no país e Enrique
Acuña abordará a esquecida figura de Alexandre Bóveda. Pero tamén moito cine, todos os

Meu Santo, Miña Santiña

¿Por que se meteu
a cura San Francisco de Borxa?
Seguramente, Francisco de Borxa,
marqués de Lombai, cuarto duque
de Gandía e vicerrei de Cataluña,
sempre quixo vestir os hábitos relixiosos, pero os deberes sociais e
políticos adiaron durante longo
tempo tal decisión. E ao final non
está moi claro se se meteu cura por
vocación, por resignación diante
da morte, porque había que limpar
a mala famados seus antepasados
ou porque era un bo camiño e mellor status para a vellez.
Pasou a infancia e primeira
adolescencia no pazo do seu tío
materno don Xoán de Aragón,
arcebispo de Zaragoza, quen lle
ensinou a boa carreira que é a vida relixiosa se sesabe levar ben.
E exemplos non lle faltaban dentro da propia familia.
Francisco era, por vía paterna
bisneto do papa Alexandre VI e polo tanto sobriño neto de personaxes
tan singulares como César e Lucrecia Borgia, e pola materna bisneto
de Fernando o Católico, sen embargo, polo que as haxiografías nos
contan, o del nada tiña que ver co
mundo libertino, nepótico e insidioso dos seus antepasados, e si
moito coa vida palaciana e a mística, tan de moda no seu tempo.
Seu pai pensou preparalo para
herdar o ducado, introducíndoo na
corte de seu curmán Carlos V como asesor da infanta dona Catali-

na, ganando non só as simpatías da
irmá do emperador senón tamén
as da esposa deste, a fermosísima
dona Sabela de Portugal, quen, para telo preto, argallou o casamento
deste coa súa dama de compañía,
dona Leonor de Castro.
A beleza, as artes nobres, os
paseos, os parladoiros e os actos
sociais e relixiosos ocupaban a
vida de Francisco, facendo amizade cos máis afamados homes
da época, tanto de estamentos
militares como relixiosos ou civís. E só en moi contadas ocasións abandonaba o pazo real para acudir ós encargos que o emperador lle demandaba, procurando non estar demasiado tempo
lonxe da esposa, da emperatriz e
de toda a colla de ociosos que entre actos e reunións facían valer
as súas influencias para maior
gloria dos seus ducados, marquesados, condados ou baronías.
Unha das veces que houbo de
abandonar a corte, Francisco foi
destinado a Provenza, para dar
apoio ás tropas imperiais contra
o rei francés, e alí, a mediados de
setembro de 1536, toma doloroso contaco coa morte cando, o
seu amigo Garcilaso de La Vega,
con quen tantas vivencias palacianas e gusto pola poesía compartía, por mor dunha pedrada,
entrega a vida nos seus brazos.

De volta na corte, despois de
chorar ó amigo, a vida segue, e o
monarca, vendo nel unha persoa
válida para outros mesteres, decidiu apartalo dos ociosos parladoiros socio-criticóns para nomealo vicerrei de Cataluña.
Pero a Francisco custáballe
abandonar a corte, e ía demorando a toma de posesión do novo
cargo cando morreu a emperatriz, o primeiro de maio de 1539,
e daquela, o mesmo emperador
Carlos, encárgalle o traslado do
cadáver, desde Toledo a Granada, onde ía ser sepultada.
Aínda non había tres anos que
morrera o seu amigo Garcilaso, e
esta nova morte viña a remover a
ferida que se abre cando se perde
a un ser querido. Foi un traxecto
largo e triste, de continuos rezos e
honras fúnebres, durante o que
meditou moito sobre o valor da
vida e en retomar aquela idea da
adolescencia de se retirar á vida
monacal. Pero a máis alto avoengo menos liberdade.
Xa en Granada, ao abrir o cadaleito para certificar que era o
corpo xacente da fermosa emperatriz quen o ocupaba, diante do
rostro descomposto e as carnes
podres e cheirentas da finada,
pronunciou, aquela frase que logo se fixo famosa: Nunca servirei
a quen poda morrer. Pero a pre-

mércores e en galego, algo bastante difícil de atopar. Bloody
Sunday, Cirque du soleil, Corto
Maltés, O acorazado Potemkin,
El topo, Castelao e os irmáns
da Fala, pero tamén debuxos
animados como Vampiros na
Habana son algunhas das pelis
que se inclúen no programa dos
vindeiros meses.
Sen avisar, para que o local
non se ateigue e os veciños dun
dos barrios máis resentidos de
Vigo non protesten polo ruído,
un venres ao mes adoitan convidar a grupos de música, como
Skárnio, que actúan gratuitamente no local, a xeito de soporte para difundir as súas propostas e divertirse.
En datas conmemorativas o
local muda un pouco o pelello.
No primeiro de maio, no día da
homosexualidade ou o 25 de
xullo as faixas visten as paredes
e as fiestras d’A Revolta. Lemas que non se arredan daquel
que protagonizou un pequeno
altercado na procesión do Cristo co sector feminino máis devoto e coa benemérita, “Ace
Ventura, el gallego ni en pintura”, co que os rapaces do local
criticaban pacificamente a actitude do alcalde de Vigo até que
entre cirios, mocas e documentos de identificación, as mulleres esnaquizaron a faixa.♦

francisco a. Vidal
sencia de seu pai e o ducado que
lle tocaba herdar, pesaban máis
que aquel convencemento de tomar un retiro espiritual, moito
máis aínda que o feito de estar
casado e ser pai de oito fillos.
Así, cando morreu seu pai e
el herdou o ducado, abandonou o
vicerreinado para facerse cargo
das propiedades de Gandía, onde
fundou un colexio xesuíta; e logo, en 1546, tras finar Leonor,
cedeulle os dereitos ducais a seu
fillo Carlos e el marchou a Roma
para preparar o seu ingreso na
Compañía de Xesús, coa que
mantiña unha estreita relación.
En Roma pagou e construíu o
colexio romano e foi ordenado
sacerdote; pero el, fiel ó fundador dos xesuítas, dixo a súa primeira misa en Loiola e, para mellor cumprir co seu cometido, renunciou ao capelo cardenalicio e
dedicouse a predicar.
Sen embargo, este novo estado tampouco o deixaría nunha vida de contemplación, pois pola
súa preparación e avoengo sempre andou en postos directivos,
desde comisario xeral da orde para España, Portugal e Indias, ata
facelo xeneral da orde en 1565.
Para sumar méritos á santidade aumentou o número de misións a América, en dura competencia cos franciscanos, e reorganizou os métodos do ensino.
Na morte do emperador foi o
encargado de dirixir a oración
fúnebre, e en 1572, despois de
visitar a Casa da Virxe, en Loreto, morreu en Roma aos sesenta
♦
e un anos de idade.♦

O cisma
soterrado
de Pietro
Prini
FRANCISCO CARBALLO

U

n breve ensaio “Lo
cisma sommerso” de
Pietro Prini está a
conseguir en Europa unha
divulgación inesperada. O ensaio trata de chamar a atención
dos católicos no feito da
distancia dogmática e moral da
xerarquía eclesiástica e gran
número de fieis que se autodefinen como practicantes.
Este é un fenómeno
preocupante na península Ibérica. Por iso a Fundación Joan
Maragall dedica as súas
xornadas anuais de estudo a
este tema. No 2002, en
Monserrat, unha trintena de
historiadores e teólogos analizamos a “descristianización” e
a pluralidade cristiá. Para
novembro deste 2003 voltaremos, esta vez en Begoña (Bilbo) a estudar a evanxelización,
actividade nuclear da Igrexa.
Para P. Prini, a evanxelización, concretamente desde a
Contrarreforma, “foi un fiasco
debido ao nulo ou escaso uso
da ciencia da comunicación“.
Foi un intento de impoñer tanto unha dogmática como unha
moral sen “evanxelizar primeiro a conciencia”. Calquera
análise da comunicación advirte que o receptor non admite
imposicións”; aguántaas, pero
non as asume. Prini insiste sobre un tema moi querido ao teólogo Juan Luis Segundo: a
evanxelización quere
colaborar a unha
transformación persoal;
conversión imposíbel se non
se dá unha aceptación interior,
un cambio de consciencia.
Nese proceso de
conscienciación xoga o diálogo
de intercomunicación que se dirixe á conciencia razoante. Xa
era un dito medieval: fides quaerens intellectum, intellectus
quaerens fidem. Por máis que a
fe se apoie na autoridade revelante, faino porque esta goza de
credibilidade para a razón individual. Logo esa mesma razón
ten que intentar afondar na significación do revelado que, necesariamente, se expresa
mediante diversos xéneros literarios: mitos, lendas, parábolas
etc; todo un mundo simbólico.
P. Prini analiza
concretamente as ideas sobre o
pecado orixinal, o demo, o
inferno e o ceo, a confesión
auricular, a sexualidade e a
bioética. En todos estes temas
as expresións xerárquicas mantéñense nuns formulismos
pechados, mentres moitos católicos, con mentalidade aberta,
posúen unha consciencia evanxelizada grazas a unha hermenéutica que os capacita para ler
con sabedoría a Biblia e os documentos do Maxisterio. Así
crece a experiencia cristiá da
“revelación de Deus na realidade de home”.♦
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Memoria de Ferro

Antón Patiño Regueira

Carta a Manolo Seoane Díaz,
fusilado no Campo da Rata
Día a día, logo de tantos anos
idos, procuro a túa lembranza.
Daqueles días de tristuras, cavilacións e penares para o teu pai e
os teus irmáns, feridos e abatidos. Días desde os que a tua mai
endexamais recuperou tino e razón. Xornadas negras, sen esperanza, apestadas e católicas. Días
nos que, despois de ti morrer, rexistraron a vosa casa e os teus
papeis. Todo o revolveron. Remexeron, buscaron xustificantes
e tentaron que os teus veciños falasen mal de ti. Levaron os teus
recortes de La Voz de Galicia sobre a queima do Reichstag, enlearon nos papeis pautados, nas
notas musicais ata deixar o teu
violín fora da caixa.
O violín que era a túa maior
ledicia. Herdanza dos teus e a
testemuña da túa inocencia. A túa
mai non quixo recuperar o razoar
e os teus oito irmáns e a túa noiva quedaron sen o seu musico. E
aqueles sete fusilados xunto a ti
no Campo da Rata, tamén perderon ao seu compañeiro artista.
Manolo, apesar dos teus vinte
anos aínda eras unha volvoreta de
flor en flor e como os teus amigos

asasinados eras fiel ao teu tempo.
Quen te matou no Campo da Rata
fixo constar en acta o teu berro de
¡Viva a República!
O prezado violín foi tan brutalmente enmudecido que seguiu
a ser venerado e gardado no teu
cuarto baleiro. Aquel violín teu
tiña todos os días resposta coa
orquestra que ergueran na horta
da túa casa todos os merlos da
San Xosé e O Carballo. Tamén
os da Moura, Gatón, Comeanda
e Mazaído. Os do Regueiro,
Fontenova e Cances. Os merlos
da Silva de Arriba e de Abaixo,
desde a horta do Ferreiro, xuntados cos da Agrela e Meicende.
Fixeron un orquestar e un voar
en coroa cara o santo André de
Teixido. Alí deron un chirimío
moi sentido. Pero dos que xamais foi escoitado.
Os amigos deron, como quen
che escribe, avellentado na tristura. O violín, cheguei a velo
moitos anos máis tarde alí, na soedade do teu cuarto e, aínda hoxe, soño que na vosa casa vella
aínda permanece no estoxo. Despois de todo na horta aínda pousan os merlos.♦

Músicos nunha rúa de Santiago.

O Bardo na Brétema

EDUARDO BLANCO AMOR.

Rudesindo Soutelo

O atril passa-folhas
Os intérpretes de música têm
sempre uma peleja com as partituras porque há edições de música que não respeitam o passo
de folha. Quer dizer que na distribuição dos compassos no papel, o final da página impar não
coincide com uma pausa ou
uma passagem que deixe uma
mão livre para poder passar a
folha. Só mói poucas vezes isto
é impossível e nestas pequenas
cousas é que se vê a qualidade
profissional dum editor.
Dai que nalguns concertos
vemos no cenário uma pessoa
sentada ao lado dum instrumentista para passar-lhe as folhas. O
medo cénico que descrevem alguns quando se enfrentam ao público, acrescenta-se no caso do
passante de folhas, que tem a
sensação de ser um intruso em
poleiro alheio.
Assim devia sentir-se Alejandro Finisterre em 1937 em
Montserrat, donde convalescia
das feridas de guerra, quando
Nuria, uma enfermeira pianista,
convidava-o a subir ao cenário
para passar-lhe as folhas nos
concertos que ela oferecia. A
vergonha que passava decidiu-o
a ir comprar um atril que passara as folhas, e pela cara de surpresa que lhe mostravam nas lojas de música de Barcelona
compreendeu que tal cousa não
existia. Então concluiu que devia ser inventado.
Com a colaboração dum carpinteiro, refugiado vasco, Francisco Javier Altuna, construiu o

protótipo. O atril tinha vários
braços com uma pinça para prender àquelas folhas que precisavam ajuda para volta-las, e um
motor eléctrico para mover os
braços que passavam as folhas.
Accionava-se premendo um interruptor com um pé.
O artefacto tive êxito e o público permanecia mais atento ao
espectáculo mecânico que à música, e quando floxeava a corrente eléctrica e o motorcinho ia
mais lento, então toda a sala continha a respiração e ajudava com
um movimento de cabeça.
Satisfeito do seu invento,
Alejandro Finisterre proseguiu
na criatividade lúdica e deu a luz
o mais popular dos seus inventos, o “futebolim” também conhecido por “matraquilhos”.
Quando Finisterre exilou-se
na França em 1947 topou no escaparate duma loja de música o
seu atril passa-folhas comercializado por uma empresa francesa
que assegurava ter a exclusiva da
patente espanhola. Finisterre denuncio-os e em 1952 chegou a
um acordo económico para vender-lhes a patente. Com esse dinheiro marchou a Equador e fundou uma revista de poesia universal, Ecuador 0º 0’ 0”, que alcançou 201 números, passando
logo a ser uma colecção de livros. Nela é que publicou Ernesto
Cardenal o seu primeiro livro,
mas também publicaram ali poetas consagrados como M. Angel
Asturias, Octavio Paz, León Felipe, Emilio Prados, etc.

Em decembro de 1975 visitou a Galiza e foi detido pela policia no Hotel Sanmartin de Ourense. Fora julgado e condenado
pelo TOP (Tribunal de Ordem
Público) porque numa folga de
estudantes em Oviedo puseram
um cartaz que reproduzia a capa

dum dos livros de León Felipe,
proibidos aqui pelo fascismo e
publicados por Finisterre em
México, a donde transladara a
editora em 1956.
O quê é que o invento dum
atril passa-folhas para músicos
pode gerar.♦

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
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O Trinque
Galíndez falando galego
O misterio Galíndez, de Gerardo Herrero, é a última produción na que participa capital
galego. En moitas salas das
principais cidades, o filme pó-

dese ver no noso idioma. Intriga ao redor dun personaxe polifacético, Jesús Galíndez, nacionalista vasco exiliado, posíbel axente da CIA, que acabou

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O

deste certame poden ser
ollados na sala desta entidade até o 12 de outubro.
■ MÚSICA

TÚZAROS
Este venres 3 o trío compostelán dará un concerto
no pub Inferno con entrada
libre. Aproveitarán a ocasión para interpretar temas
do seu último traballo, Trivial, así coma outros novos.

teiro 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
■ EXPOSICIÓNS

LUÍS LÓPEZ GABÚ

■ EXPOSICIÓNS

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

■ TEATRO

¿QUE ES LA VIDA?
Este xoves 2 ás 20:30 no
Centro Cultural Torrente
Ballester, Uroc Teatro vai
representar esta obra.

Foz
■ EXPOSICIÓNS

■ TEATRO

CRISTINA JARNÉS

¿QUE ES LA VIDA?
Esta é a cuestión que plantexan os membros de Uroc
Teatro na súa actuación. O
venres 3 estarán no Auditorio Municipa.

MEMORIA GRÁFICA

MERCEDES PEÓN

DA EMIGRACIÓN

■ EXPOSICIÓNS

Esta mostra de imaxes sobre a emigración pode
ollarse na casa da cultura
Salvador de Madariaga.

NIÑOS DE LA GUERRA

TITANIC, THE EXHIBITION

Fotografías de Gervasio
Sánchez que podemos ollar
no Auditorio Municipal, até
este domingo 5 de outubro.

Mostra que podemos ollar
no Aquarium até o 26 de
outubro.

Caldas de R.

■ MÚSICA

FESTA ANIVERSARIO
ZONA ZERO

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-

Lour enzá

Eso é, o coñecido antigamente coma Rañolas, cumpre anos e celébrano este
venres 3 co DJ Carlos Figueira (Inox), e o sábado 4
ás 00:00 h. co grupo de fusión, rock, punk, funky,
Zen Zero. Entrada libre.

Cangas
■ MÚSICA

ZEN ZERO E
MONDO CENIZO
Un dos grupos máis potentes
en directo da Coruña seguen
de xira. Estarán este venres 3
ás 00:30 h. na discoteca
NOM, para adiantar algúns
temas do seu próximo traballo, xunto co grupo Mondo
Cenizo. Entrada, 3 euros.

■ MÚSICA

ROCK MARIÑO
O venres 10 ás 22 h. na sala Mardi Gras terá lugar este concerto; a entrada é de
balde con invitación.

Mª J. LADRA & JAVIER
VÁZQUEZ GRELA
A soprano e o pianista, respectivamente, ofrecerán un
concerto o domingo 5 no
Museo de Belas Artes ás
12:30, dentro do ciclo organizado pola Asociazón Galega de Compositores.
■ TEATRO

LA BRISA DE LA VIDA
A obra de David Here vai
ser representada por actrices como Amparo Rivelles
e Nuria Espert, o venres 3
e xoves 4 ás 20:30 no teatro
Rosalía de Castro.

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.

poderemos ollar no Mesón
do Forno.

Maceda

■ MÚSICA

■ EXPOSICIÓNS

DE SEGA

DR. FUNKSTEIN

Fotografías de Pradero que

Dá un concerto este xoves 2
no pub Kursal a partir das
once da noite.

EL CHOJÍN
Non é un raper ao uso. Ven
de sacar dos LPs: Cuando
Hay Obstáculos e ...Jamás
Intentes Negarlo. Dous discos independentes para un
mesmo traballo no que pretende explicar a súa concepción da música e do hip
hop así como a del mesmo
ante ambas. De xuntar as
primeiras letras de cada palabra dos títulos dos discos
haber que sae. Estará no
Clavicémbalo este venres 3
ás 23 h. Entradas a 8 euros,
na billeteira, 10.

■ MÚSICA

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 Mos-

JOÃO DA NOVA
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.

Os Túzaros
tocan este
venres 3
no pub
Inferno da
ESTRADA.

A mostra
fotográfica
de Ramón
Caamaño
pode ser
ollada en
FOZ.

Monfor te
■ EXPOSICIÓNS

A. HEREDERO GUZMÁN
No Parador de Turismo,

Car teleira

☞

DEATHWATCH. Na
Primeira Guerra Mundial
unha compañía británica toma
unha trincheira alemana avanzada pero terá que enfrontarse
a unha forza misteriosa que vai
matando os soldados.

☞

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.

☞

KJELL PAHR-IVERSEN

BIENAL INTERNACIONAL
CAIXANOVA

☞

Ata o 12 de outubro pode-

Os premios e mencións

■ EXPOSICIÓNS

por 6 euros. O mércores 15 desprazaranse a PONTEVEDRA, ao
Camawey, onde tocarán ás 22. En
todas estas actuacións estarán
acompañados polo grupo Cuba
Missouri. E, para rematar, o venres 31 estarán na sala El Coto de
♦
MONFORTE.♦

CAMIÑO CELESTE

■ EXPOSICIÓNS

A Estrada

A banda viguesa tocará o sábado
4 no pub Dark Night da CORUÑA
ás 22 h. por 4 euros. O vindeiro
xoves 9 estará na sala Nasa de
SANTIAGO á 22 h. por 5 euros. O
venres 10 no pub A Pera de CAMBADOS ás 24 h. de balde. O sábado 11 na Iguana de VIGO ás 24.

GALIZA,

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.

A Coruña

Moon Cresta

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

Mostra deste coñecido fotógrafo da Costa da Morte,
até o 5 de outubro, na Casa
da Cultura.

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

E S P E C T Á C U L O S

COLECTIVA

RAMÓN CAAMAÑO
rán ollarse as súas pinturas
no Quiosque Afonso.

E

Pinturas de mulleres africanas na galería Sargadelos.

CONVIVENCIAS

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.

Ar teixo

C U L T U R A

Ferr ol
SGHN

Nenos da
guerra,
mostra
fotográfica
de Gervasio
Sánchez que
podemos
contemplar
no Auditorio
Municipal
de CALDAS.

D E

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.

☞

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 anún-

cianlle que non pode saír porque lle apunta un francotirador.

☞

PIRATAS DO CARIBE. Na época colonial un
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.

☞

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.♦

Oleir os

Espiral do soño é como denomina a mostra que podemos ollar no Centro Cultural da Deputación.

■ ACTOS

A ARTE DO ESPIDO

CICLOTURISMO E
SENDEIRISMO

El Chojín
canta este
venres 3 no
Clavicémbalo
de LUGO e o
sábado 4 na
Iguana de
VIGO.

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.

Our ense
■ EXPOSICIÓNS

EURICO BORGES

Eurico
Borges
mostra os
seus lenzos
na galería
Visol de
OURENSE.

MENCHU LAMAS

Cun breve recital da violinista Tachiana inaugurarase a súa mostra de pintura
na galería Visol este xoves
2 ás 20 h. Yo estuve en el
paraíso, que así se chama a
mostra, é un canto que reune, nun soño, as esencias
vitais, pasión, pasado e presente, a permanenza e o Eurico renovado.

SALVADOR CIDRÁS
Mostra de debuxos, realizados en vinilo adesivo sobre sintra, na galería Marisa Marimón, 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.

O espazo no que se presenta esta mostra é a sala de arte Caixanova, até o 19 de
outubro.

ANTONIO GONZÁLEZ
O título da súa mostra Crónica de Santiago vai estar na
sala de exposicións de Caixa
Galicia até o 31 de outubro.
Mostra a súa pintura no Ateneu até o 5 de outubro.
■ TEATRO

ASÍ QUE PASEN
CINCO ANOS

Padrón
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES DO MAR
DE GALICIA

vai poder ser ollada no Auditorio Municipal.

■ EXPOSICIÓNS

Santiago

RAMÓN MASATS

GALIA BRANCO

Obra de F. García Lorca,
que conta coa dramaturxia
e dirección de Ánxeles Cuña Bóveda, e será representada por Sarabela Teatro o próximo venres 10 ás
22 h. no teatro Principal.

no ano 1976 no primeiro concerto dos Sex Pistols en Manchester, os escasos asistentes,
perto de coarenta, fican
abraiados convertíndose en
persoas importantes dos movementos underground dos
anos 80 e 90. Tony Wilson é
xornalista e presentador de
TV, ademais de cofundador
do selo Factory Records e coproprietario dun dos clubes
máis emblemáticos da cidade, The Hacienda.

tro-cine Alovi con esta obra.

Pontevedra
■ CINEMA

24 HOUR PARTY PEOPLE
Esta fita, que foi rodada no

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.

As Pontes
■ TEATRO

MANOLITO CAMALEÓN
Este xoves 2, Títeres
Trompicallo ocupará o tea-

Xornadas da Banda Deseñada en Ourense

Reino Unido no ano 2002,
baixo a dirección de Michael
Winterbottom, será proxectada polo Cineclube no Espacio para a Arte de Caja Madrid, o mércores 8 ás 20 h, en
primeira sesión, e ás 22 h, en
segunda. A película comeza

La memoria construida é o
título da mostra que alberga
o café Moderno até o 25 de
outubro. Organizada con
motivo da concesión do Premio de Cultura da Comunidad de Madrid 2001 ao fotógrafo catalán renovador da
reportaxe gráfica en España,
mostra a relación entre a lírica de imaxes cotiás e a rotundidade da composición
construída. A través das 108
imaxes realizadas entre os
anos 1950 e 2002, a mostra
fai un percorrido pola traxectoria do artista. A súa obra
xurdiu como unha achega de
modernidade fronte ao clasicismo imperante na fotografía española dos 50.

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.

Redondela
■ EXPOSICIÓNS

Entre o venres 3 e o sábado 11
celébranse os actos da XV edición da festa galega do cómic.
No Museo Municipal, atópanse
orixinais
de
Bernardo
Vergara, co seu incisivo humor
nas páxinas de El jueves, entre
outros; tamén atopamos a mostra de Teddy Kristiansen, cuxo
estilo rachou moldes co seu Superman en A bomba da paz,
ademais doutros traballos; Frëda, na que se expoñen as pranchas orixinais do álbum de Alberto Vázquez e Kike Benlloch, sobre a emigración galega
a Alemaña; Tebeos: retrato social dunha época, colección de
100 pranchas orixinais dos clásicos de Bruguera e o TBO. No
salón da Casa da Xuventude, La
cebolla asesina, coas pranchas
orixinais da serie humorística de
Javirroyo, un dos grandes éxitos do cómic underground do
Estado. No vestíbulo e na sala
de exposicións da Casa da Xuventude, están expostos os orixinais dos gañadores e gañadoras
do Certame galego de Imaxe
Artística-Banda Deseñada (IV
edición). No salón da Casa da
Xuventude atópase Expofanzines 2003, exposición internacional de fanzines e prozines.
No Edificio Politécnico do
Campus atópase H2OIL, BDs a
cargo de 66 autores galegos sobre o afundimento do Prestige e
as súas consecuencias. Na librería Eixo, Satélite Internacional,
selección de pranchas do fanzine portugués de vangarda. Outra
das actividades é Cinema e
Banda Deseñada, ciclo audiovisual baseado en proxeccións
relacionadas coa BD; no salón
de actos da Biblioteca Pública o
mércores 8, ás 20:30 e 23 h. proxectarase Bichunmoo, fita sur-

coreana rodada no 2000, escrita
e dirixida por Kim Young-jun,
segundo un exitoso cómic dos
anos 80. O xoves 9 ás mesmas
horas Benvidos a Belleville
(Francia-Bélxica-Canadá,
2003), escrito e dirixido por Sylvain Chomet. E na sala de video da Casa da Xuventude proxectaráse un especial Hayao
Miyazaki, ás 17 h. e ás 19:30: o
luns 6 Nausica del valle del
viento; o martes 7 Mi vecino Totoro, o mércores 8 Nicky, la
aprendiz de bruja, o xoves 9
Pórco Rosso, o venres 10 La
princesa Mononoke e o sábado
11 El viaje de Chihiro. Asímesmo, no transcurso dos actos de
inauguración das xornadas, farase entrega dos Premios Ourense de BD, con dúas categorías: Mellor Iniciativa ou Personalidade, que este ao recae en
Pepe Carreiro; e Mellor Autor
Novel, que este ano recibirá Alejandro Viñuela Jano. Tamén
vai haber sesión de sinaturas, o
sábado 4 a partir das 12 h. na librería Mazinger, na que participarán Alberto Vázquez, Kike
Benlloch, Enma Ríos e varios
autores das revistas Barsowia e
BD Banda. O sábado 4, desde
as 17 h. vai haber unha serie de
actividades abertas ao público
en xeral: presentación dos álbums Frëda, A prueba de balas,
e H2OIL. Presentación das revistas Barsowia e BD Banda.
Charla con Bernardo Vergara
e Fernando Tarancón, e outra
charla con Teddy H. Kristiansen, na Casa da Xuventude. De 17
h. a 21 h. todos os días, a agrupación de libreiros organiza un mercado de cómics, nos baixos dos
xardíns do Padre Feijoo (Isabel a
Católica 1). Máis información en
www.xornadas-bd.go.to.♦

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

XULIO FUENTES
Mostrará as súas pedras
pintadas e óleos, do 8 de
outubro ao 8 de novembro,
na Casa da Torre.

Ribadeo
■ EXPOSICIÓNS

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

Ribeira
■ EXPOSICIÓNS

OS SEGREDOS
DAS ÁRBORES
Mostra de fotografías que

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.
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até o 19 de outubro, estarán penduradas as súas
pinturas.

■ EXPOSICIÓNS

VICENTE BLANCO
O CGAC transformase desta volta no escenario para
unha mostra do artista galego. O que se espera de nós
é o título da exposición ideada para este centro, aínda
que despois viaxará a Madrid para ser instalada no
Reina Sofía. Xira en torno a
dous proxectos: O interminabel canto dun cento de
paxaros e O que se espera
de nós, cunha peza sonora
que actúa de ponte entre
ambos espacios. En xeral
Blanco traballa a imaxe cun
estilo desenfadado e unha
linguaxe limpa e resumida.
Esta economía de linguaxe
obedece a unha gama de referencias moi diversas que
recolle da arte, o mundo televisivo e cinematografico.

Sin City Six
Van tocar en dúas cidades galegas: o
venres 3, na sala Nashville de VIGO; e o
sábado 4 estarán no Playa Club da CORUÑA. Esta banda, cunha recoñecida traxectoria, chega aos escenarios galegos
para presentar os temas que conforman o
seu segundo disco. Co espírito do malogrado vocalista Lee Robinson aínda presente, a banda mostrase pletórica neste
álbum cheo de esperitualidade e ritmos
frenéticos.♦

JESÚS PASTOR
Reversos titula a súa mostra
na galería C5 Colección
(Travesa da Universidade
1), que inaugura este xoves
2 ás 20 h.

BELEZAS E MISTERIOS
DA REPÚBLICA CHECA
Historia, símbolos, personaxes en correlacións europeas e universais. No claustro da Facultade de Xeografía e Historia.

Mª ANTONIA COLÓN
Mostra a súa obra na galería José Lorenzo (Travesa
do Franco 3).

10 ANOS DE CGAC
Décimo aniversario do
Centro Galego de Arte
Contemporánea que celebran con distintas mostras.
Asi temos 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

Continúa
no Café
Moderno de
PONTEVEDRA
a mostra de
fotografías
de Ramón
Masats.
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Hubbard & Alexander
Birchler, Eight, ata o 14
de decembro; e a de João
Onofre, Nothing will go
wrong, ata o 10 de decembro. A de Marina Abramovich, titulada Studen
Body, que poderá ser ollada ata novembro.

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.

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.

Convocatorias
A LOUZA DE SARGADELOS
O Museo de Belas Artes da CORUÑA
acollerá os días 14, 15 e 19 de outubro
un curso de introdución á técnica da
cerámica, en colaboración co grupo
Sargadelos. As aulas van estar impartidas por Guillermo Escrigas e Marta
Fdez. Núñez e desenvolverase de 17
h. a 20 h. No curso aprenderase a preparar a pasta, elaborar o molde, cocción, decoración e vidrado. Constará
dunha parte práctica e dunha teórica,
que incluirá unha revisión histórica
aproveitando a importante colección
de cerámica de Sargadelos do século
XIX que posúe o museo. Para inscricións ou recibir máis información pódese chamar ao telf. 981 223 723 ou
visitar www.amigos museo.com.

FEIRA DE CANS DE CAZA
A XVIII edición deste encontro, que terá lugar en ARZÚA entre o 5 e o 12 de
outubro, constitúe o máis importante
certame canino a nivel do Estado, coa

presenza de campións mundiais en diversas modalidades. A festa, ademais de
exhibir cans de caza, ten o obxectivo de
incentivar a calidade, atención e coidado
dos animais, para o que diariamente se
entregarán premios aos mellores exemplares presentados. A feira tamén ofrece
a posibilidade de mercar animais que se
axusten ás necesidades de cada cazador,
para o que se organizan dúas xornadas
de merca; na primeira, o comprador pode levar o animal e probalo durante unha semana; e na segunda xornada pechar
a operación. Por outra banda, haberá un
minucioso control da saúde dos animais
grazas á presenza de veterinarios. O recinto tamén oferecerá a posibilidade de
mercar artigos relacionados cos cans e
coa caza, para o que haberá armerías,
roupa, calzado, alimentación, produtos
sanitarios, remolques, etc.

OBRADOIRO DE
ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA
O concello de FENE trata de comba-

XVI ciclo de cinema fantástico aos zombis. O café Uf
(Pracer 19) acollerá este 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.

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

CINE ACTUAL
DO QUEBEC

GENERACIÓN 2003
Jesús Pastor
mostra o
seu traballo
na galería
C5 Colección
de
SANTIAGO.

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

VARI CARAMÉS
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.

ESPAZO PARA 17
O domingo 5 será clausurada esta exposición colectiva que está na galería Espacio 48.

JAVIER TENIENTE
Este
domingo 5
remata a
mostra de
Ellen
Auerbach no
Pazo de
Fonseca de
SANTIAGO.
Na imaxe,
Oliveiras
bailando,
Mallorca
1959.

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

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 este
domingo 5.

ter a fenda dixital, achegando a ofimática e as tecnoloxías da información e da comunicación á poboación,
e especialmente a aqueles grupos
con maiores dificultades para acceder ás mesmas (amas de casa, xubilados, parados...). A Aula de Informática municipal acollerá, entre outubro e decembro, diversos obradoiros: Alfabetización Informática I e
II; Iniciación á Informática para
crianzas I e II; Iniciación a Microsoft Word I e II; Introdución a Internet I e II; Técnicas de procura de
emprego. Todos estes cursos desenvolveranse en horarios de mañá e
tarde e, para poder participar nos
mesmos, hai que ser socio da Aula
(gratuíto) e pagar unha cota de inscrición de 6 euros, agás para o de
Microsoft (12 euros). O número de
prazas limítase a 10 por obradoiro.
Máis información na Secretaría do
Departamento de Cultura (Avda. Naturais 44, entrechán) ás mañás.

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

IMAXES DO SOÑO

13 euros anticipadas (en
tendas Tipo); na billeteira
custarán 3 euros máis.

Tui

■ MÚSICA

EN RUTA FESTIVAL
O sábado 25 de outubro será unha noite dediaca ao
rock duro, metal e punk no
Multiusos do Sar. O festival, que nace coa intenciónd de se asentar como
unha cita estábel no panorama musical, contará con
grupos galegos da talla de
Kannon, Meninh@s da
Rua e Xolda, que tocarán
xunto con Hamlet, Boikot,
El último ke zierre, Sugarless e Jacky Trap. As
entradas terán un custo de

■ CONVOCATORIAS

CURSOS DE GALEGO

■ EXPOSICIÓNS

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

ANTONIO ABAD

■ EXPOSICIÓNS

■ DANZA

EN LIBERDADE

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

Ás 20:30 no Auditorio do
CC Caixanova. Este xoves
2 poderemos ollar Un zoo
la nuit, de Jean Claude
Lauzon; o martes 7, Le
confessionnal, de Robert
Lepage; o xoves 9, Cosmos, de André Turpin e
outros; e o mércores 15,
La Déroute, de Paula Tana. Organiza a Alianza
Francesa.

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.

Inaugura un mostra de pinturas este venres 3, cun miniconcerto de música tradicional a cargo de Luís e Pili, na galería Trisquel e Medulio, onde poderemos
ollala até o 25 de outubro.
Reputado pastelista, Abad
homenaxea a luz e a paisaxe de Galiza nas súas obras.

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

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
O venres 10 de outubro van
dar un concerto das 20 h. en
diante na Catedral, con entrada de balde.

Vigo

GUILLERMO PANEQUE
Até o 15 de novembro na
galería Ad Hoc atópase a
súa exposición Traballos
recentes. Non traballa nun
particular medio artístico e
as súas obras parecen escapar da definición aparente
dun estilo. A partir de esculturas, debuxos, vídeos e instalacións, explora aqueles
lugares de transición (mental, física, psicolóxica), de
percepción e representación. Desta volta mostra unha nova serie de obras onde
explora algunhas ideas presentes no seu último proxecto On s’est tous defilé.

X PREMIO COAG
As obras premiadas e as
que lle foron concedidos os
accesits do Colexio de Arquitectos de Galiza están
expostas na sede de Marqués de Valadares 27. Até o
12 de outubro.

■ CINEMA

I WALKED
WITH A ZOMBIE

O colectivo Nemo de fantasía e ficción dedica o seu

CHUS GARCÍA FRAILE
For sale é o título da mostra que poderemos coñecer
desta artista até o 31 de outubro na galería Bacelos.

CÉSAR PORTELA
O MARCO vai expor unha
selección das obras do arquitecto no seu primeiro
andar entre o próximo venres 10 e o 11 de xaneiro do
vindeiro ano.

MANUEL
QUINTANA MARTELO
A galería VGO dedica os
seus espazos para a exposición das súas pinturas, até o
17 de outubro.

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.

EVA TARRÍO
Mostra a súa obra na Sala
de Exposicións II do CS
Caixanova.

A BATALLA DE VIGO
Até o 12 de outubro poderemos ver esta mostra no
centro social Caixanova,
que recolle os primeiros
anos da dinastía Borbónica.

LAPSUS
Até este domingo 5 terá lugar esta expo-materias: 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

CONSERVATORIO DE MÚSICA
TRADICIONAL E FOLQUE

Situado en LALÍN, comeza un novo
curso cun novo plano de estudos, no
que contemplan tres especializacións
distintas: gaita-frauta, percusión-canto e acordeón diatónico. Todos os cursos abranxen, ademais, o estudo teórico de 4 cursos de linguaxe musical e
un de historia da música galega. Tamén ofrece a posibilidade de cursar
diversas materias opcionais de tipo teórico para acadar especializacións
distintas. Por outra banda, o centro
impartirá cursos monográficos de
pandeireta, cordas folque (guitarra),
conxunto coral (músicas do mundo) e
sobre dereitos fiscais e intelectuais
para músicos. Todo o programa está
dirixido a maiores de 18 anos e as aulas comezarán o primeiro sábado de
outubro. O prazo para formalizar a
matrícula finaliza o 16 de outubro.
Máis información en www.lalin.org
ou tlf. 669 535 527.♦

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.

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

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

XOAQUÍN CHAVES
O bosque de trazos e cronos é a mostra deste artista
que pode ollarse na Casa
das Artes (Policarpo Sanz
15), até o domingo 5.

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

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.

Mans
Salgadas,
titúlase a
mostra
fotográfica
de Javier
Teniente, en
homenaxe
aos homes
do mar, que
se encontra
na Igrexa
da
Universidade
de
SANTIAGO.

■ Urxe venda de mobiliario completo dunha vivenda. Dous dormitorios, un salón, unha sala de estar, un
comedor e unha cociña. Antigos e de
boa calidade. Telf. 986 411 178; preguntar por Ángel.
■ RST, grupo gay-lésbico (Raras Somos Todas), buscamos asociacións
para compartir local en Vigo. Telf.
655 996 742.
■ Coidado e compañía de persoas
enfermas, minusválidos e maiores
en Santiago. Telf. 981 503 240 (polas
noites).
■ En Vigo, aulas de acordeón, gaita
e guitarra, individuais e colectivas.
Espazo dedicado ao intercambio,
criatividade e potenzazón da música
en grupo. Telf. 986 415 666.
■ Para no ter que emigrar ás canarias, busco traballo na Galiza: repartidor, peón, vendedor... calquer
cousa. Manuel 616 354 911.
Antonio
Abad colga
os seus
pasteis na
galería
Trisquel e
Medulio de
TUI.

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.

VERBUM.
CASA DAS PALABRAS
Neste museo adicado á comunicación humana, ademais dos módulos que reflectirán de xeito permanente distintos aspectos
deste tema, pode verse unha exposición temporal sobre os medios de comunicación (até o 5 de xaneiro
de 2004).

A Rede

palabra dos títulos haber
que sae. Estará na Iguana
este sábado 4 ás 00:30 h.
Entradas custan 8 euros,
adiantada, pero na billeteira, o día do concerto, 10.

SUZY & LOS QUATRO
O sábado 11 estarán na sala
Nashville para dar un concerto. Son un quinteto cun
irresistíbel encanto teenager e incríbel talento musical que se inspira no mellor
pop estadounidense de finais dos 70. Xunto a eles
tocará Ultracuerpos.

OVERLOOK
A banda formada en Vigo a
mediados do 2000, que
misturan a tecnoloxía e a
electrónica, con influencias do hip-hop e outras
tendencias electrónicas,
vai tocar este venres 3 na
Iguana, e o sábado 11 na
sala A Reserva Rock.

■ 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.

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

■ 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.

■ 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. Salario 1.200 euros aproximadamente.
Interesados reserven praza no apdo.
371, CP 06800 de Mérida.
■ 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.
■ 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.
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Anuncios de balde

■ Chaval, novo en Vigo, desexa coñecer mozas para sair. Telf. 658 655 472.
■ Véndese Golf II 1.6 TD económico.
Zona Vigo. Telf. 654 781 899.
■ ¿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 turística en Meira
(Lugo), xunto ao nacemento do Miño, recén restaurada, 3 cuartos dobres con baño, cociña, calefacción e 10.000 m. de
terreo. Fin de semana ou temporada. Telefonos: 982 331 700 e 686 753 105;
chamar ás noites ou www distridido.com.
■ 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.
■ Carreiros, árbores e silveiros acochan
o misterio dunha terra máxica. Castros,
mosteiros e castelos amosan séculos
dunha terra engaiolante. A historia e a
natureza de Galicia enfeitízanme e
fanme sentir a vida. Se compartides
a miña paixón, agárdovos no Apartado de correos 3015 de Vigo.
■ ¿Queres perderte na Ribeira Sacra?
Alugo unha casa de dous andares con
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.♦

Club 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.

■ TEATRO

Suzy & Los
Cuatro tocan
o sábado 11
na sala
Nashville
de VIGO.

CÍRCULO

GALICIA INFORMACIÓN
www.galiciainformación.com
Xornal dixital independente que naceu
coa intención de ser unha canle alternativa de información. Os seus promotores
comunican que se trata dun proxecto básico que terán que “tentar de agrandar entre todos”.♦

■ MÚSICA

EL CHOJÍN
Non é un raper ao uso. Ven
de sacar dos LPs: Cuando
Hay Obstáculos e ...Jamás
Intentes Negarlo. Dous
discos independentes para
un mesmo traballo no que
pretende explicar a súa
concepción da música e do
hip hop así como del mesmo ante ambas. De xuntar
as primeiras letras de cada

Malas Artes:
Maquinacións,
na Sala dos
Peiraos de
VIGO,
acolle, entre
outras, a
obra de Ana
Fernández
Grueiro.

Teatro de Ningures presenta esta obra de Suso de
Toro, o venres 3 ás 22:30
no teatro do C.C. Caixanova. Unha obra que atrapa o espectador nun mundo tecido con fíos de emocións profundas e perturbadoras. Sobre o escenario podemos ver o presente, pasado e futuro dos
personaxes.Unha obra que
fala da vida.

Festas
A gastronomía é un dos puntos fortes
neste país. Así poderemos degustar
unha gran variedade de mariscos na
festa que se lle adica no GROBE, que
chega á súa edición número corenta.
O polbo será servido en BUEU entre o
3 e o 5 de outubro. E na parroquia de
Santomé en MARÍN, o 4 e 5 deste mesmo mes, despois da colleita, ten lugar
a festa da mazá e da sidra. Non vos es♦
quezades do San Froilán en LUGO.♦

AS OBRAS COMPLETAS
DE W. SHAKESPEARE
Nesta obra, o espectador
experimenta un profundo
coñecemento e respecto
para a un dos maiores dramaturgos de todos os tempos, desta volta en clave
de comedia e parodia para
facela máis accesíbel a todos os públicos. A obra,
escrita por Adam Long,
Daniel Singer e Jess
Winfieldd, será representada o venres 10 ás 22:30
h. no Centro Cultural Caixanova.

Badem
Vilagar cía
■ EXPOSICIÓNS

ANTONIO M. JANEIRO
A súa obra máis recente,
composta por óleos de
pequeno formato, estará
exposta até o 27 de outubro, na galería de arte Arcana.

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

Por tugal
■ MÚSICA

GILBERTO GIL &
MARIA BETHÂNIA

Dúas das máis significativas voces do Brasil da chamada Música Popular estarán este 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.

5

AS

FEIRAS

HOT

Até o 16 de outubro, Hot

■ CONFERENCIAS

A CRISE
DAS PENSIÓNS SUÍZAS
O Centro Galego desta localidade suíza vai tratar este importante tema, para as
persoas na emigración, na
tarde do domingo 12 das
17:30 h. en diante nos seus
locais sociais.♦

A obra de
Suso de
Toro,
Círculo, será
representad
a polo
Teatro de
Ningures
este venres
3 no CC
Caixanova
de VIGO.

deslexitima a Ibarretxe cos
resultados do referéndum do
estatuto. Argumento frouxo
porque ese plebiscito ten xa
24 anos (sen contar con que
a abstención e o voto en
contra superara os sis) e os

que hoxe contan menos de
45 tamén teñen dereito a
opinar. Ao PP e ao PSOE
quédalles o argumento daqueles ministros de Franco
aos que lles chamaban os
“inmobilistas”.♦

8 400021 303104

Ano XXVI.
IV Xeira.

I

barretxe ten moitos ventos
en contra, pero tamén a favor. É un plano que gusta
a boa parte dos vascos e que
coloca o PP e o PSOE no incómodo papel de profetas do
non. Raxoi, que non é parvo,

0 10 9 8
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Xosé de Cora
‘Pelúdez é un filósofo do pobo’
PERFECTO CONDE
Empezou de corresponsal en Madrid do xornal que fundou o seu
abó, “El Progreso”, e agora é director xeral do grupo empresarial que coherdou do seu pai. Sen embargo, Xosé de Cora non é
un señorito de Lugo senón un traballador da letra, a palabra e a
imaxe que súa a camisa todos os días. É autor de máis de vinte
libros publicados, produce películas e documentais como “Sal
gorda” ou “O ano da garrapata”, é tesoureiro do Colexio de Periodistas de Galicia e presididiu asociacións profesionais relacionadas coa Prensa, a televisión e as empresas audiovisuais. Hoxe
entrevistámolo por un só motivo. Porque é o actual creador de
Pélúdez, o famoso personaxe das festas do San Froilán de Lugo.
¿Quen é Pelúdez?
Un festeiro. Pelúdez é un
personaxe que vén aparecendo
nas páxinas de “El Progreso”
dende o ano 1908. Na última metade do século XX chega a Lugo
polos sanfroiláns, e pasa na cidade todos os días das festas.
Pero non será un festeiro
calquera.
Non, son moitos festeiros
xuntos. E cada festa que pasa, peor, porque tén máis experiencia.
Pelúdez é un humorista da vida. A
todo tén que sacar ferrete e todo
tén que ter o seu punto cómico,
aínda que él mesmo non o saiba.
É comprensivo, pero intransixente; larpeiro, pero non lambón. Pícaro, preguiceiro, sempre simpático e ben intencionado. Pelúdez é
unha boa persona.
Nestes 95 anos de vida, ¿cales foron os seus recreadores?
O Pelúdez orixinario, o de
1908, é do meu tío Antonio de
Cora, que utiliza ao personaxe en
artigos ciscados nas páxinas de
“El Progreso” durante moito
tempo. As primeiras notas definitorias de Pelúdez están ahí.
Nos seus corenta primeiros anos
de existencia tamén atopamos
artigos asinados por outros xornalistas, como Puro de Cora,
Juan Ramón Somoza e Glicerio
Barreiro, entre outros. O 5 de outubro de 1939, nas primeiras festas da postguerra, Xosé Trapero

Pardo tomou posesión do personaxe e non o soltou ata 55 anos
despois, en 1994, doce meses antes da súa morte.
Tamén é un personaxe debuxado.
E representado por actores ao
longo da súa historia, como é o
caso do propio Trapero, de Pepe
Fouce na televisión, ou de Suso
Meilán nos últimos anos. Entre
os debuxantes de Pelúdez agora
lembro a Braulio Rodríguez, Bayo, o que despois creou o popular heroe do futuro Diego Valor,
Xosé Carlos Fernández e Santy,
grandes ilustradores os tres.
Xa tén monumento en Lugo e todo.
Por suposto. Pero o personaxe aínda non asimilou tanta sona.
Nos oito anos que leva escribindo o Pelúdez, ¿cal foi a
súa evolución?
Pelúdez, xa digo, tén 96 anos
de vida xornalística e uns 150 de
vida biolóxica, polo tanto non é home de evolucións. Está feito dun
xeito, e non hai xa quen o mova.
Os que cambian son os familiares.
¿Cantos forman a familia
Pelúdez?
Con el, a súa muller, Filomena, outro personaxe moi querido.
Peludeciño, o fillo, que ven de
casar coa Vanesa e que xa lle deron a Pelúdez o primeiro neto, o
Jarrisonciño. Agora tamén está
Reborita das Arieiras, que é a nai

NOVA COLECCIÓN CENTRAL LITERARIA

Anxos
de Garda
ANXOS SUMAI

A NOSA TERRA

Xosé de Cora e Pelúdez vistos por SANTY.

da Vanesa. Ese é o meu grupo
salvaxe de cada sanfroilán.
¿Qué sentido pode ter hoxendía Pelúdez?
O que sempre tivo. Pelúdez é
un filósofo do pobo, frívolo e desletrado, pero filósofo a fin de contas. Os lectores identifícanse co
Pelúdez, non porque teña grandes
ideas, senón pola naturalidade
coa que enfronta a vida. Certo é
que nos tempos de censura, Pelúdez foi utilizado para poñer na
súa boca críticas sociais e municipais que noutra sección poderían
orixinar represións, pero non se
pode dicir que sexa un subversivo, máis ben tira a conservador;
un conservador subversivo, se cadra. Dende que collín o personaxe, cada ano é un chisco máis
paiaso. A experiencia de tantos
anos dá exemplares moi raros.

¿Onde colle a inspiración
dos artigos?
Nas rúas, no feiral, entre o público dos espectáculos. Todo o
mundo é susceptíbel de ser un Pelúdez nalgún momento das festas.
E, ao revés, algunhas veces a xente repite os chistes de Pelúdez ao
día seguinte. Cando Lugo andaba
coa campaña do Patrimonio da
Humanidade para a Muralla, Pelúdez dixo algo así como “nin a
china, nin a maia; Matrimonio da
Humanidade, ¡a nosa muralla!”, e
no concerto da noite foi o grito de
guerra da rapazada.
¿Qué é o que máis lle gusta
a Pelúdez?
O pulpo, o viño, a gaita galega e as mulleres. Por certo,
para Pelúdez o pulpo sempre
foi e será o cienfalópodo, nin
pulpo nin polbo.♦

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.

Camiños
de ida e
volta
PILAR PALLARÉS

E

stán algunhas das fotos
que Manuel Ferrol tirou na Coruña no
1957, entre elas a do pai e o
neno, talvez o mellor testemuño gráfico da dor da
emigrazón. Está tamén a da
vella tenda de roupa para
cativos co nome que a min,
cativa, me engaiolava:
“Nueva York en Coruña”.
O nome ainda existe, mais
o comércio mudou de lugar.
E desapareceu a Estazón
Marítima diante da que un
adolescente labrego que vai
deixar de ser para sempre
toca enviso a gaita, noutra
foto de Ferrol que é a nostálxia e a dignidade na tristeza, e que non figura nesta
exposizón.
É a que, co título “Memoria Gráfica de la Emigración Española”, preparou a Dirección General de
Ordenación de las Migraciones, dependente do Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Pasou antes
por València e Madrid e
agora está na Coruña, moi
perto dos escenários de
Manuel Ferrol. A exposizón americana –as despedidas no peirao e imaxes de
comezos do XX con negócios, “ingenios” cubanos e
sociedades de emigrantes
unidos na saudade– e as da
europea dos anos setenta
–ringleiras de maletas nas
estazón de ferrocarril, homes sos, clubes de xubilados en cidades inglesas.
É rechamante a escasa
presenza da emigrazón galega. A seleczón non dá
conta da sua importáncia
nen da sua gravidade, e
máis parece todo un drama
de asturianos e murcianos
que parten á vindima. E era
esperável dunha “Memória
Gráfica...” a tentativa de
tratar os nosos emigrantes
como se fosen só criaturas
da memória. O díptico da
exposizón recoñece que,
ainda que agora somos receptores de inmigrantes,
“este cambio cualitativo no
implica una disminución
de nuestras colectividades
en el extranjero”, mais
oculta que estas non son
restos do pasado. Emigrazón é tamén, hoxe, a dos
miles de mozos e mozas
galegos a traballaren na
construzón e na hostelaria
nas Canárias. Ou a dos
obrigados a abandonaren a
cada momento a sua terra
para traballos por toda a península. Casa en Betanzos e
unha obra de dous meses
en Navarra, outra de tres en
Málaga e talvez mes e meio
en Santander. AXunta oferta postos de peón en Irlanda. O tempo e o espazo
morreron onte. Este era o
futuro que nos preparavan,
e nel non hai xa fotos para

