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O CUMPRIMENTO DO 25 ANIVERSARIO DA APROBACIÓN
da Constitución está a pór de manifesto –xunto aos logros derivados da consolidación do sistema democrático logo de 40 anos
de ditadura– algunha das eivas que condicionaron o seu nacemento, imposibilitando unha solución satisfactoria e estábel para o xa vello problema das aspiracións nacionais que coexisten
no Estado. As circunstancias que rodearon a redacción do texto, e moi especialmente as presións dos poderes vencellados ao
réxime franquista, coartaron daquela o debate sobre o modelo
de Estado, escorando o seu resultado final cara a un consenso
que abría un proceso de descentralización administrativa, pero
sen recoller as posicións que cuestionaban a férrea unidade anterior. Galiza, debilmente representada nese proceso, comprobou nestes anos as limitacións que o modelo constitucional deparaba. Nos últimos anos, ademais, a política involucionista do
goberno Aznar está a reducir os poderes da autonomía galega.
Desde a Xunta non se exerce unha defensa consecuente das
propias competencias, fronte a esta intepretación unilateral e
recentralizadora da autonomía. Calquera reforma invocada desde intereses galegos, e máis desde o Goberno autónomo, debería partir destes supostos e apostar pola adecuación da Constitución ao carácter plurinacional do Estado.♦
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A penúltima chega de bois

O Bonito contra o Rubio
AFONSO EIRÉ

Na Galiza non temos corridas de touros, senón chegas de bois. Mentres tratan de importar e promocionar as primeiras están a acabar coas segundas. Só Muiñós, Calvos de Randín e algunha
parroquia da Serra do Xurés apostan por esta tradición que aínda frolece ao outro lado da raia.
O Rubio bufa aventando cara o
monte, atado como está á portería
de fútbol. O campo de Calvos de
Randín atopase cheo coma nunca
se ollara. Cortaron as silvas e xestas
que o inzaran sobre todo detrás das
porterías. As máis de mil persoas
apretuxanse no lado norte, nun altiño xunto as casetas feitas de bloques. Teño a entrada 835 e paguei 5
euros para vivir unha chega de bois.
A maioría dos espectadores
son emigrantes. Cos seus fillos,

noras, pais, nais e cuñados. Pasan
do español, do francés e do inglés
ao galego segundo con quen falen. Acentos andaluces “pechados”, criados en Sabadell, cando
falan coa muller dicíndolle que
non teña medo que eses “touros”
non son bravos, convírtense nun
case portugués cando se dirixen a
nai ou ao pai para saber se están
cansos. O francés e o inglés tamén
da paso ao galego. Para moitos,
sobre todo os meniños e parentela
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as chofretas. Uns que “o boi tería
que vir ás carreiras”. Outros que
“cando chegue xa está tan canso
que se deitará”. Os máis modernos
que “xa hai tempo que se inventou
o camión para o gado...”
—¿De onde ven?, –pregúntolle a un señor maior que está ao
meu carón e que se mantén calado, moneando, coma se todo o
que está a escoitar non só lle semellase unha tontería, senón unha profanación.
—Penso que ven de Outeiro,
de Portugal, aí mesmiño, por detrás daquelas casas está a Raia.
Estes falabaratos non saben nada.
Pareceume que entende de que
vai este deporte e decido quedarme xunto a el. Os rapaces teiman
en achegarse ao Rubio que, cada
vez semella máis alterado. Os avós
acompañan os meniños entre protestas das nais e dalgúns pais, medoñentos que o Rubio vai envestilos e haxa unha desgracia. Moitos
sacan as súas cámaras compactas e
retrátano a cen metros de distancia. Outros achéganse a máis de 50
coas súas filmadoras últimos modelos. Algúns teñen o valor de
achegarse un pouco máis, pero
sempre por dentro do balado metálico que delimita o terreo de xogo.
Só dúas ducias de persoas, entre
elas catro ou cinco rapaces atrevidos do lugar, rodean o boi.
—Este é un boi, non un touro.
Confunden todo, –díme o meu xa
amigo Pepe, Pepe de Parada.
Nese intre entra pola porta o
outro boi. Traino pola corda, sen
narigón nin nada, un rapaz miudo.
O público, incluido o trio de gardas, aspaventase. Case hai carreiras coma nos Sanfermíns, aínda
que o boi semella unha besta mansa. Alguén berra perto de nós:
—Ai carallo, é coma se votasen a liar a un rapaz cun mozo.
Ese non lle dura ao Rubio nin
dous minutos.
—Falar por falar, ¿non che
parece? –comentame en voz baixa, coma para non ofender, o
meu amigo Pepe, procurando a
miña complicidade. —Seguramente ten razón, –contesteille.
Un mundo de diferencia
Certamente a planta dun e doutro
boi é bastante diferente. O Rubio
pesa máis de mil quilos segundo
sabemos despois, aínda que antes,
o ollo dos presentes variou dos
cincocentos até as duas toneladas.
O Pequeno, así lle estamos a
chamar todos ao contrincante desde que un raparigo berrou ese nome, anda polos catrocentos e pouco. O Rubio ten sete anos. O Pequeno viña de cumprir tres. A diferencia é grande en todo, incluida
a testude. Só os iguala un pouco a
súa cornamenta galleira de medio
metro de longo. Imponente!
O rapaz que o chama e outro
tan cativo coma el que lle afala
levan o Pequeno cara un recanto.
O Rubio, desafiante, sai ao medio do campo, rabuñando na terra coas mans e botándoa contra
a ombigueira, coma se quixese
tornar as moscas que o molestan.
Quen o chama teima en poñelo
de cu ao seu opoñente, como
mandan as ancestrais reglas.
Dalí a cinco minutos ceiban o
Pequeno que tamén entra a cia cu.
Non teñen tempo nin a uliscarse
nin a monear. Emprenden cabeza
contra cabeza. A diferencia de peso faise cada vez máis notábel. O
Rubio comeza a achegar o peque-

no cara o norte. En menos de dous
minutos case o ten metido co cu
na portería. A xente que está perto, aínda que subida ao gabioto,
marcha en desbandada a maioría.
—Non teñas medo. Xa verás
como non se deixa arrecantar. O
Pequeno é moi fino. Ten moita
raza, dime o Pepe.
Así é. Cando semella que xa
lle ten o traseiro perto do poste, o
Pequeno xira cara a dereita. O
Rubio empuxa máis, fundindo as
mans e levantando os cuartos
traseiros. “Deixate, deixate...”
Berralle o rapaz ao Pequeno. Semella obedecelo. O Pepe laiase
de que o “Pequeno non teña
douscentos quilos máis”.
A chega semella ganada polo
Rubio. Pero o pequeno non cede.
Certamente non só ten raza, “é
fino, moi fino”, como me di o
Pepe. En ningún momento deixa
que o Rubio lle colla o pescozo
por abaixo cos cornos. Ladea a
cabeza, recúa, baixa a súa testa
até tocar co fuciño case no chao.
Recúa un pouco e empuxa, cun
golpe seco, de raza. O Rubio non
agarda aquelo. Dá catro ou cinco
pasos para atrás e volta a carga:
pesa a metade máis.
Todos louban o Pequeno, pero
tamén todos lle dan a chega por
perdida. Menos o Pepe e máis eu
que, facéndome o entendido, sigo
apostando polo Pequeno.
O fin da chega
Esta é a dinámica que marca a
chega durante os primeiros vinte
minutos. O Rubio empurra e empurra. O Pequeno non lle perde a
cara, aínda que lle deixa gañar terreo. Daquelas o Rubio realiza unha forte acometida. Esborreca e
comeza a cotifóns contra o seu
opoñente. Máis dun minuto dura
este empuxe. O Pequeno tenta que
as dúas testas non se separen e semella que é capaz de aguantarlle
máis o empuxe ca outras veces.
—Non me gusta nada cando
un boi esborreca. E olle, señor
Pepe, mire como ao Rubio lle fai
tafe-tafe a embigueira. Sinal que
xa está canso. Secadra aínda gana o noso boi. —Logo de vinte
minutos xa me poño eu coma todo un entendido. Os espectadores somos así. Tamén nos estadios todos saben de fútbol.
—Tes toda a razón, rapaz. A
fé que a tes toda. O Rubio está
moito máis canso que o Pequeno.
Non ben acaba de dicir estas
palabras, o Pequeno baixa a cabeza, trinca o Rubio polo pescozo cos seus cornos gallas, puxa
coas patas e, agora, levanta as
mans nun movimento perfectamente sincronizado. Os dous
bois teñen as catro mans levantadas. Cando baixan o Rubio fuxe
acunicarse a un recanto azazando. Gaña o Pequeno! Marcha correndo na procura do seu coidador coma se fose un can. O rapaz
mete a man no peto e dalle algo
mentres lle bota unha corda.
Todo o mundo aplausa. Todos louban o Pequeno, pero a
maioría aínda non cre o que pasou. Os forasteiros falan do bonito que é aquela “loita” e preguntan cando organizan máis.
—Seguro que lle deu unha
pedra de zucre ou unhas galletas,
–díme o Pepe mentres nos despedíamos porque o reclaman o
seu fillo e a súa nora de París.
Neste intre, o Pequeno záfase
do rapaz e marcha á carreira na

procura do Rubio. Este veo chegar lanzado e ponlle o cu. O Pequeno pasa por detrás súa, sen
facerlle nada e fica a dous metros, agardando. É coma se lle

dixese: “aínda queres outra”. O
Rubio non lle fai caso e o Pequeno tamén dá todo por rematado.
Achegámonos ao boi. Dámoslle a man ao dono e preguntá-

moslle como se chama o gañador.
—Chámase Bonito. É de raza
Barrosa, a millor do mundo. Eu
son Rui, dos da Xesta de Outeiro. Do outro lado da Raia.♦

No Barroso existe unha auténtica ‘copa de bois’

Unha tradición que se perde
na Galiza e florece en Portugal
Os bois contra os touros. Son
dúas culturas distintas. Dous
xeitos non só de entender a vida, senón de vivir. Os touros
son froito das grandes devesas,
nos grandes latifundios, usados
como espectáculo onde os facendados non só mostran a súa
habilidade, senón a súa riqueza.
O pobo olla, emocionase é sofre. Fame e fama fan agora os
toureiros para ofrecer un sangue
que sublima unha tradición emparellada ao mítico-relixioso.
Os bois son da corte, algo
como da familia cos que convives día a día. Os bois utilízanse
para traballar, arar ou carretar,
pero tamén para cubrir as vacas. Están integrados na economía familiar. A loita entre bois
ou entre vacas (algunhas vacas
mesmo se lle repoñen aos bois)
é algo normal. É o seu natural
para dilucidar quen pode, quen
manda, relacionado coa natureza no seu estado máis puro.
—“É moi raro que os bois
se manquen ou se fagan mal
cando lían. O que non pode, escapa e o outro non lle fai mal.
Nunca vin sequera que sangrasen. Home, pode haber un mal
golpe, pero eu nunca o vin”.
Así no lo explicaban un grupo de mozos en Outeiro. Un lugar na Raia de Portugal que penetra coma un dedo no territorio
administrativo de Galiza. No
grupo atópanse os da
Xesta, donos de bois
de chega, entre eles o
Bonito, vencedor en
Calvos.
Afirman que teñen os bois para cubrir as vacas, porque
agora cos tractores case non se xunguen para nada. Os dous bois
dos da Xesta son de
raza Barrosa, pero tamén hai quen os ten
rubios galegos, asturianos e mesmo algún
moi cruzado. Cando os chaman
lévanos as chegas cobrando “uns
300 euros, máis ou menos, depende. Para comida dos animais.
Transporte a parte”.
A mantenza dos bois é importante. Andan fóra pacendo,
pero tamén hai que darlles millo, centeo ou trigo e herba seca, “a verde ou outonizo nin
probalo, botan moita barriga.
Na Galiza tamén lles daban patacas, pero aquí, como é terra
pobre, comémolas nós ben”,
coméntanos o Rui.
Pero hai quen en Portugal
ten os bois case exclusivamente
para as chegas. Así o afirma o
Antonio Pires de Montealegre.
Mantén tres e anda de festa e
festa con eles, onde o chaman.

O Hermindo tamén ten dous.
—¿Pode ser negocio criar
bois para as chegas?, –preguntamos. As contestacións van por
un lado: “home, negocio ser
non é, é unha afeizón”. Pero a
realidade semella ir por outro.
Antonio Pires explícanos
que os bois comezan a loitar aos
catro ou cinco anos. “Sempre
tratamos de que vaian comezando con chegas igualadas”. Pouco
a pouco van gañando en categoría. Un boi que gaña nunca loitará contra un que perdeu. Cando
un boi leva perdido varias veces
“levámolo ao matadoiro”.
¿E se gaña? Se gaña vai aumentando en valor. “O outro
día ao Padroiro dábanlle tres
millóns de pesetas por un boi.
Víñao gañando todo. Olla ti,
aquel día perdeu. Hoxe non
penso que lle dean medio millón”, explícanos Hermindo.
Á entrada de Montealegre,
nunha rotonda-praza, recíbenos
unha chega de bois en bronce.
A súa raza, por suposto, a Barrosa. Naquela zona existe unha especie de copa no verán.
Non só hai chegas nas festas,
senón que existen lugares coma
Souteliño da Raia onde hai chega até mediados de setembro.
Pola festa da Virxe das Dores
celébrase a grande final proclamando un boi vencedor oficioso da tempada.

Case desaparecidos na Galiza
Os portugueses láianse de que
os bois case desaparecesen na
Galiza. “Como son de España,
alí só queren esa barbarie dos
touros, que debía estar prohibida, ou, polo menos, impedir
que os matasen como fan aquí
os de Lisboa”, dinos Hermindo.
Temos improvisada unha
tertulia mesmo á sombra do Castelo de Montealegre, perto do
rio, logo de ter rematada unha
chega. Cóntannos os máis vellos
que non había nada máis emocionante e de maior pique que
unha chega na que loitasen un
boi galego e un barroso. “Aquelas si que eran chegas. Por detrás
cruzábanse apostas de moitos

cartos. Algunhas veces tamén
acababamos a paus, coma se fose un partido de fútbol. Tamén
nós nos quentábamos coma os
bois”, coméntanos o máis vello
da conrobla co seu chapeu de
fieltro nunha man e o seu caxato
de uz retorto na outra.
Ao preguntarlles se agora
non existen apostas, enxérganse
uns a outros coma dicindo “olla
ti este gacho co que nos ven”.
Despois dun silencio no que fito a varios dos presentes, respóndenos o Antonio Pires: “todo o mundo di que as hai, pero
ninguén che vai recoñecer que
existan”. Porque as apostas están prohibidas en Portugal. Non
así as chegas que non só teñen o
recoñecimento oficial, senón
que reciben axudas e promoción das cámaras municipais e
dos organismos turísticos.
Na Galiza é ben distinto. En
Xinzo quixeron ter unha chega
o ano pasado polas festas. Estaba mesmo anunciada en carteis.
Publicitaban un enfrontamento
entre “os millores bois galegos
e portugueses”. Ao final non
pudo celebrarse.
Os problemas seica foron os
permisos. Non só hai que facer
múltiple papeleo, senón que
aplican a lei de espectáculos
taurinos e teñen que ter as mesmas medidas de seguranza que
unha corrida de touros. “Con estes requisitos todos
é case imposíbel argallar unha chega.
Pérdense moitos
cartos. Unicamente
se os concellos poñen man no asunto e
o subvencionan poderían revivir, afeizón hai de sobra”,
coméntanos un dos
organizadores da
chega de Calvos.
Outro dos problemas é que os bois
A.N.T.
na Galiza están a
desaparecer. Se xa non se traballa con eles e non hai chegas, para que os queren. Pero os máis
vellos da zona lémbranse daquelas loitas onde se reunía
moita máis xente que nun partido de fútbol. Aquelas chegas
que enchían o Toural de Xinzo.
Agora algúns desprázanse alá
onde anuncian que hai un destes
espectáculos. En Muiños recuperárono hai algúns anos sendo
a atracción que máis éxito ten de
todas as festas.
Noutras parroquias da raia andan coa mesma zuna. En tanto,
hai que contentarse co que unha
das nosas tradicións siga frolecendo en Portugal. Cada día con máis
forza. Todos os días do verán hai
varias chegas. Xa é algo.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

U

ltimamente recibín correos electrónicos cualificándome de obsesivo polas
miñas críticas ao PP e ao presidente
Aznar. Os que así pensan están no seu dereito. O que non poden pretender é que coa súa
opinión, cambie as miñas convicións. Ao parecer, ser “politicamente correcto” consiste
en incorporarse ao orfeón de gabanzas ao sistema e ao poder. Durante moitos anos, estiven condenado ao silencio; agora, segundo
parece, hai liberdade de expresión e permítome gozala. Recentemente chegou ás miñas
mans un panfleto que, con certa ironía, afirmaba: “En democracia hai liberdade. A pesar
de todo, é perigoso utilizala.”
Hai unhas semanas lin na
prensa unha enUE vai
trevista a Albert
Boadella, director
á deriva,
da compañía de
teatro ‘Els Jo- gobernada por
glars’. Nela afirmaba o seu de- un despotismo
sencanto ao analiilustrado,
zar a figura de
Franco, chegando
dirixida
a sentirse humipor políticos
llado ao descubrir
que era un home
que ninguén
inculto, exento de
personalidade e escolleu e unha
sen ningunha ideoloxía. Non en- ONU agónica,
tendía que un hocomo estivera
me destas características fose quen
no seu día
de manter sometido un pobo dua Sociedade
rante tantos anos.
das Nacións”
O que en realidade non comprende Boadella é
que, en períodos de ausencia de homes de estado, xorden individuos desta ralea e que ao seu
arredor proliferan espabilados que lle modelan
unha personalidade e os converten en mitos. En
realidade, eses mitos non son máis ca o soporte dun engano. Este fenómeno só se dá en momentos de debilidade democrática, como sucedeu nos anos 30 do pasado século. Unicamente
nese caldo de cultivo é posíbel a aparición de
individuos coma Hitler, Mussolini ou Franco.
Parece ser que agora estamos nun deses
momentos. A Unión Europea vai á deriva, gobernada por un despotismo ilustrado, dirixida
por políticos que ninguén escolleu democraticamente, unhas Nacións Unidas agónicas, como estivera no seu día a Sociedade das Nacións. E por riba de todo e de todos, uns Estados Unidos presididos por un home que res-

‘A

Cada vez que
sobrevén un suceso
de repercusión
mediática, o goberno,
no canto de tomar
medidas políticas,
decide modificar
unha lei. O código
penal,
tradicionalmente
serio, cambia agora
máis que a portada
do Diez minutos. O
caso do Riazor Blues
xa lle está a dar pé a
unha ensalada de
novas penas e delitos.
Falta que, ante as
fochancas do AVE, o
goberno decida
intervir e decrete o
seu encarceramento.
Como aquel policía
franquista que, ante
un aviso de terremoto,
mandou deter a
epicentro.

Zara decidiu
aumentar as súas
tallas até a 44. Talvez
seña porque Marta
Ortega, filla do xefe,
de 15 anos, non é
precisamente
anoréxica.

A firmeza mostrada
polo pai do espía
español asesinado no
Irak está fóra do
común. O alcalde da
súa vila declarou que
o home apareceu en
todo momento moi
enteiro, moito máis do
que é natural no
enterro dun fillo de 31
anos. A familia, na
que proliferan os
militares, declarouse
fachendosa de que

Incómodas semellanzas
JORDI CLIVILLÉ

A democracia formal non impide atitudes autoritarias. Aznar e
Berlusconi son un exemplo dos perigos das políticas radicais.
ponde ás características de líder prefabricado e
doado de manipular. Bush, sen unha clara oposición internacional ao igual ca Hitler, invade
coas súas tropas Afganistán ou o Iraq, á espera
de que o futuro nos indique cales son os próximos obxectivos. Non esquezamos as semellanzas. Berlusconi e Aznar son unha especie
de alter ego matizado de Mussolini e Franco.
É posíbel que chegados a este punto, os lectores pensen que vou lonxe de máis nas
miñas aseveracións. Pediríalles que as
situasen no novo contexto temporal.
Sei que as condicións que se dan hoxe
non son exactamente as que se deron
na década do 1930. A pesar de todo,
manteño que hai semellanzas. España
e Italia, claramente ao lado de Bush;
Francia e Alemaña, en desacordo.
É certo que até o momento Berlusconi e Aznar non chegaron aos extremos aos que chegaron Mussolini e
Franco. Malia todo deron os primeiros
pasos. Silvio Berlusconi, acusado de
delitos probados de estafa e suborno
logrou a aprobación dunha lei que o
fai imune ao poder xudicial, apoiado
nos votos dos fascistas e a alta burguesía separatista do norte do país
(alianza semellante á que impuxo o
fascismo na Italia da Casa de Savoia).
Igual que Joseph Goebbels na Alemaña nazi, controla a meirande parte dos
medios de comunicación, negándolle
á oposición ningunha posibilidade de
combatelo. Chegou aínda máis lonxe:
para el os xuíces son anormais, ao
tempo que se gaba de ser amigo íntimo de José María Aznar.
A estas alturas todo cidadán español debería saber que para que exista
un verdadeiro Estado de Dereito é imprescindíbel a separación dos tres poderes (lexislativo, executivo e xudicial). Aznar non ousou enfrontarse directamente aos xuíces. Optou pola
vía de dominar o fiscal xeral do Estado que,
como se comprobou no caso da Asemblea de
Madrid, non actúa sen orde expresa do presidente. Certo que Franco foi máis expeditivo,
pero Aznar abusou da súa maioría absoluta ao
silenciar a fiscalía e amordazar o Congreso.

Aznar, alí onde poida pronunciarse, preséntase como adaíl da loita antiterrorista e
defensor da democracia, no seu afán de protagonismo, ao se considerar a sí mesmo un
dos principais líderes ocidentais. Mais ao
tempo visita a Moamar el Gadafi, até ben
pouco ditador e terrorista segundo a Casa
Branca. Como no seu día fixo o arxentino
Domingo Perón con Franco, Gadafi regalou-

ANA PILLADO

lle un cabalo. É posíbel que Aznar se sentise
decepcionado: a Franco, Perón regaloulle catro. Ademais, o feito de se crer vicerrei norteamericano pode ter consecuencias pragmáticas para a sociedade. Entrementres se enrabecha coa UE, esquece que Bush non reparte fondos de cohesión e moito menos subvencionará a nosa agricultura.♦
JORDI CLIVILLÉ é economista. jordicliville@hotmail.com

Cartas

A lingua
dos galeguistas
A presente carta xorde como reflexión ao artigo: “Cos mestres
que nos formaron” de Suso de
Toro, que comparto de todo e
ao que felicito polo seu recente
premio. Nel deixa claro que a
manipulación da nosa historia
obedece a unha ideoloxía moi
nidia e que a non menor manipulación da nosa lingua cadra
co mesmo espurio interese.
Centrándome nesta última materia, a lingüística, é ben sintomático como unha obra como o
Manual de dialectología hispánica (1996) coordinado por
Manuel Alvar inclúe o leonés e
o aragonés entre os actuais dialectos do español, algo non novidoso para os estudantes de
lingüística española, mais tamén o mozárabe, a “falas” (sic)
da raia catalano-aragonesa e o
galego-asturiano, o cal pode dar
unha boa idea de para onde

avanza a lingüística española.
Coido que hoxe todos sabemos
que a ciencia non é tan aséptica
como debería e a lingüística está á vangarda desta contaminación, así as nocións de idioma e
dialecto son tan variábeis como
os intereses políticos que dirixen os estudosos. Son casos
moi coñecidos, para os interesados no tema, o dos lingüístas
soviéticos creando idiomas túrquicos na Asia central ou defendendo a existencia dunha
lingua moldava fronte ao romanés, ende ben agora na Moldavia independente ninguén defende tal criterio e o “moldavo”
é unha variedade máis da lingua
común romanesa; ou o dos lingüístas italianos proclamando,
contra toda opinión da romanística, que o ladino e o friulano
eran dialectos setentrionais da
lingua común italiana e non variedades da lingua común retorrománica. Ben, acho que co
galego está a ocorrer algo parecido e que se quere confundir a

diversidade dunha lingua coa
diferenza de dous idiomas próximos, como é o caso do galego-portugués e o español. E
lamentabelmente o galeguismo,
único ideario que usa e turra da
lingua galega e que sempre tivo
as ideas moi claras a este respecto, que fai na súa contra?:
nada. Mesmo semella que está a
facerlle un pé ao españolismo
como estas normas ortográficas
en que escribo, que ninguén esqueza que son as propias do
castelán, no canto de adoptar e
adaptar as propias do portugués
seguindo a lóxica lingüística.
Todo é tan hipócrita que mesmo
un defensor do “galego identificado” como o profesor F. Fernández Rei recoñece que “desde o punto de vista estritamente
lingüístico (pergunto: hai outro
en lingüística?), ás dúas marxes
do Miño fálase o mesmo idioma”. Ademais, a tan cacarexada
“Normativa de concordia”,
aprobada recentemente pola
RAG, o único que fixo foron

uns mínimos axustes, maiormente léxicos, na vixente normativa oficial, unha normativa
ortográfica e morfosintáctica
que sateliza a nosa lingua na órbita do español, como o asturiano e o aragonés, para que vaiamos coñecendo o que nos espera. Así se dá o caso de que os
lectores galegos soamente poden ler a maioría das obras da
literatura universal en español,
pois estando traducidas a un
idioma que todos coñecen, para
que traducilas ao galego? Portanto que non perdan o tempo
tentando ler: Os miseráveis, Á
procura do imperador, Os exércitos da noite, Doutor Fausto,
As mil e uma noites, Guerra e
paz, etc., porque están traducidas noutra lingua diferente.
Que imensa falacia se agocha
detrás de todo isto? Na verdade,
o galeguismo se sorprende da
perda de falantes? E por último:
se Suso de Toro e outros insignes galeguistas recoñecen o
problema, por que non dan o
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O escuro negocio
da electricidade

‘S

TERESA BARRO

Os cada vez máis habituais apagóns nos países ricos demostra
que a liberalización da enerxía non beneficia a sociedade nin asegura a autosuficiencia, tan necesaria para o equilibrio económico.

E

stase repetindo máis cada vez ese fenómeno, que parece de atraso, dos tempos da
guerra ou da fame, que é o de quedar ás
escuras, pero agora o fenómeno está xa globalizado e en vez de afectarlle a un lugar mais ou
menos pequeno, pode afectarlles a varios países,
como sucedeu cando quedaron ás escuras boa
parte dos Estados Unidos e do Canadá. Logo vimos como quedaban ás escuras en Italia e en
Londres tamén. E cómpre esperar que iso siga
sucedendo e vire cousa normal coa que vai haber que contar, pois é o resultado dunha maneira
de pensar que levou a entregar os bens públicos,
é dicir, o que nos afecta a todos, aos que xogan
co diñeiro dos demais para encher o peto propio.
Estamos empezando a ver con claridade
os resultados dunha ideoloxía que levou a

bens públicos ten que chegar un momento, e
chega moi axiña, en que o público deixa de recibir o que se espera que reciba, porque o diñeiro que se fai non se inviste en manter e mellorar
o sistema, e este termina por non funcionar. As
cidades e os países quedaron ás escuras porque
se foi deixando
cada vez menos
marxe e menos ree
serva de electricia electricidade dade. As marxes
que son
se considerase folgadas,
as que permiten
que
os
sistemas
un ben público, continúen funcionando cando hai
o obxetivo
algún fallo nalgún
das compañías sitio, desaparecen
tipo de actuatería que ser nese
ción, que aforra
sempre
no esenabastecer o
cial e gasta nas
mellor posíbel” aparencias.
Manter marxes folgadas e xenerosas é necesario para que as cousas funcionen a longo prazo e haxa continuidade. Mais coa ideoloxía
destes derradeiros anos quedou todo precario
e minguado, pendurado dun fío que xa case
non resiste. Esa ideoloxía fomentou a irresponsabilidade, e por iso, de moitas maneiras,
vainos deixar ás escuras.♦

impor privatizacións disparatadas en nome
da liberdade, da produtividade e da creación
de riqueza, e que lle chamou globalización a
unha liberalidade forzada e enganosa que
protexe os ricos e desprotexe os demais.
A privatización e globalización do abastecemento de enerxía eléctrica quixo dicir, na práctica, que se repartiron o negocio algunhas empresas despersonalizadas que tiñan como único
obxetivo faceren cartos o máis rápido posíbel
para os directores e principais accionistas. Se o
abastecemento de electricidade se considerase
un ben e un deber público, o obxetivo da operación tería que ser abastecer de electricidade o
mellor posíbel, tendo en conta o investimento
de fondos, esforzo e traballo que ese abastecemento supón. Mais cando se “liberalizan” os

Xosé Lois

Ignacio Ramonet e
Ramón Chao comezan
a súa colaboración
A partir deste número comezan a súa colaboración en A Nosa Terra os xornalistas
e escritores Ignacio Ramonet e Ramón
Chao. Ignacio Ramonet, natural de Redondela, reside en Francia, onde dirixe o
mensuario, especializado en información
internacional, Le Monde Diplomatique. É
tamén experto en medios de comunicación e autor de numerosos libros e artigos.
Recentemente foi investido doutor honoris causa pola Universidade de Santiago.
Ramón Chao, intelectual galego, residente desde hai tempo en París, é xornalista
de Radio France International. Entre outras obras súas cabe salientar o libro de
conversas con Alejo Carpentier. Recentemente publicou en galego unha novela
baseada na personaxe da Bella Otero.♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

paso para dignificar a nosa lingua e darlle unha esperanza de
futuro?♦
LOIS CALLE
(MADRID)

As necesidades
de ‘Fillos de Galicia’
“Fillos de Galicia” é unha comunidade virtual de 1.400 membros, unha especie de Centro Galego en Internet ao que pertencen
fillos e netos de emigrantes de
todo o mundo. Despois de tres
anos de sacrificar parte da miña
xornada laboral e case todo o
meu tempo libre, como fundador
desta iniciativa virtual sen ánimo
de lucro xa non poden postergar
máis a profesionalización. En
1997 como fillo de galegos emigrados ao País Vasco e informático de profesión, publiquei as
primeiras páxinas en Internet co
título de “Fillos de Galicia”. Daquela non podía sospeitar que
aquilo había medrar ata o punto

de obrigarme a dedicar todo o
meu tempo de lecer e parte do
meu tempo de traballo. Xa hai 3
anos que deixei de traballar un
terzo da miña xornada laboral
para poder atender aos centos de
usuarios que chegaban ás páxinas de Fillos e as cifras non deixaron de medrar e hoxe son máis
de dúas centas mil as visitas
anuais que se receben. A única
axuda pública que conseguimos
é de 300 euros da Consellería de
Emigración en 2002 e 2003. Con
esa cantidade é imposíbel atender en condicións as 275 mil visitantes anuais nin aos mil catrocentos membros rexistrados e
ante esas condicións esperamos
contar coa axuda económica das
empresas galegas.
Os que realmente veñen sostendo Fillos son as persoas que
forman parte da Asociación Cultural Fillos de Galicia, creada hai
3 anos co fin de lle asegurar un
futuro a este proxecto que comezou sendo persoal e que xa implica nas súas actividades a centos

de persoas en todo o mundo,
principalmente en América. Actualmente non chegan a 40 socios
os que abonan a cota anual que
permite facer fronte aos gastos
mínimos. Pero non podemos seguir así, sen un apoio decidido
que nos permita contratar profesionais para atender aos emigrantes e desenvolver os proxectos
que temos aparcados desde hai
anos no terreo da cultura, da
atención legal e social, da procura de familiares, etc. Agora iniciamos unha campaña de emerxencia para salvar o proxecto.
Nela pretendemos aumentar de
forma importante o número de
socios comprometidos co futuro
de Fillos de Galicia, así como
conseguir algún “padriño” entre
as empresas e institucións de Galicia. O obxectivo é sumar 12 mil
euros cos que pagar unha xestión
profesional para o ano 2004.
Apelamos á solidariedade dos
galegos que viven en Galicia para que axuden aos que, desde a
emigración, loitamos para pre-

servar o legado cultural galego e
manter as pontes coa nosa terra
de orixe.♦
MANUEL CASAL LODEIRO
http://www.fillos.org

morrese en acto de
servizo. Terán xa o
lugar pensado no
panteón.
12 de outubro.
Bush celebra o
Columbus Day (Día
de Colón) e feliticita a
comunidade italiana
dos Estados Unidos.
Pero onde estaba
Aznar para defender
o honor patrio?

Un amigo de
Swarzenegger conta
que durante a pasada
campaña electoral de
California todos
dicían: “Este home
non vale para ser
Gobernador porque é
actor”, “este home
non sabe xestionar
porque é actor”, “este
home non saberá
relacionarse coa
asemblea e coas
institucións porque é
actor”. E Arnold,
comenta o amigo,
escoitaba todo iso
moi contente, porque
era a primeira vez
que lle chamaban
actor.

Shin Chan, Sinosuke
Noara, Misae,
Hiroshi, Himawari,
Boo-Chan, Masao,
Nene Sakurada,
Kazama. Antes era o
inglés e máis
antigamente aínda
era o castelán, pero,
hoxe en día, se non
sabes xaponés, non
podes tratar cun
neno.

O último libro de
Peter Handke está
ambientado en
España. O escritor
austríaco afirma que
“a paisaxe española
está baleira (...). É un
país con espazos
enormes onde non hai
nada”. Vénlle dar a
razón á AMI, Galiza
não é Espanha.♦
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Aduanantes
BIEITO IGLESIAS

C

omo dixo un xovial adorador de Madonna Frivolidade: o
xornalismo ponnos ó tanto de que Lord Fulano deixou de
existir, cando en verdade non tiñamos nin puta idea de que
Lord Fulano existía. Por iso se me informou de que Fraga saía
remozado dun implante de marcapasos, sendo que eu ignoraba os
achaques cardíacos do Presidente e que o facía rexo como un virote. En viaxe a Bruxelas, o Grande Tomoeiro negouse a atravesar o
detector de metais co pretexto de que porta no peito un corazón
delator. Coñezo a situación, pois este menda si ten que pasar polo
aro nos aeroportos, en medio dunha escandaleira de pitidos ó
viaxar cangado con armadura ortopédica. Vivín o transe,
interminablemente erótico, de ser apalpado por aduanantes e policías de varias partes da Ecúmena. Nas estaciós espaciais hispanas
acostuma meterme mao un garda civil, e entón experimento un
pracer glacial nunca igualado coa lectura de Bataille, mestre da
pornografía sombriza. Certo que, antes do Once de Setembro, os
cérberos das alfándegas non repararan nas miñas caxatas. Cheguei
a desesperar co analfabetismo e a nula cinefilia dos ignaros funcionarios. Agora é distinto, examinan as pértigas á torta e á direita,
sabedores (por fin leron ou viron Chacal) de que, por berliques e
berloques, unha muleta pode transformarse en fusil de franco-tirador. Amárgame pasar por asasino a soldo da extrema reacción
francesa, pero pior levo o control aduaneiro en plan amante de
Brunilda (nome do virus da polio e de valquiria resgatada dun sono secular polo bico de Sigfrido). Josep Pla: O home non naceu
pra botar tantas horas en trámites policiais.♦

Stalin retratado por Alexander Gerasimov en 1939.

Arte estalinista
e vangarda
Exíbese estes días en Francfort (Alemaña) unha mostra
de arte estalinista. Segundo
os organizadores (El País 11
de outubro) “mentres a arte
nazi se orientaba ao pasado,
a cultura do tempo de Stalin
permanecía sempre referida
ao futuro e non pode reducirse a unha mera incorporación da tradición pictórica
naturalista do século XIX.
Neste punto, a cultura do
tempo de Stalin baséase na
vangarda rusa que sempre
perseguiu como obxectivo a
total transformación política
e estética da vida”.♦

O uso
incorrecto
da linguaxe
en ‘El País’
A prensa tradicionalmente
seria tamén resulta vítima, ás
veces, da deturpación da linguaxe. Ocorreulle a El País
estes últimos días. O 11 de
outubro, nun editorial sobre o
nacionalismo vasco, o mencionado diario sinalaba que
Xabier Arzallus.

Suso de Toro.

ANDRÉS PANARO

Arzallus gustaría de designar sucesor “pero a mística
democratista do PNV impídelle formulalo abertamente”. O uso desta variante despectiva do termo demócrata
parece aquí inoportuna, ao
suxerir que o exercicio da democracia pode resultar insán
cando o seu protagonista é
Arzallus. Tamén a idade dos
líderes é empregada arbitrariamente. O día 11 o diario
madrileño cualifica, en titular, ao mesmo Arzullus de
“vello líder”. As mesmas palabras coas que describe ao
día seguinte a Xosé Manuel
Beiras. Esta distinción non
adoita ser utilizada polo xornal cando os nomeados son
líderes estatais, de idades
equivalentes, nin fóra anteriormente empregada para referirse a mandatarios como
Miterrand ou Helmut Kohl.
Por outra parte, no editorial
do día 14, El País cualificaba
de “protogolpista” a posición
do boliviano Evo Morales,
A.N.T.

esquecendo que este líder indíxena, que encabezou as
manifestacións masivas desta
semana, está lexitimado polas urnas para exercer a súa
labor opositora. O presidente
cuestionado, Sánchez de Lozada, obtivo nos últimos comicios o 22,5% dos votos,
aínda que conseguiu impoñerse a Morales gracias a unha alianza parlamentar. Por
outra parte a folga xeral que
afecta a varias zonas de Bolivia ten carácter civil, mentres que a represión militar,
incluido o emprego de tanques, dirixida polo presidente, causou xa máis de trinta
mortes. A postura de Morales podería ser cualificada
polo tanto de protoinsurrecional ou protorevolucionaria, pero nunca de protogolpista, expresión que lle resultaría máis acaida tal vez a
Sánchez de Lozada.♦

‘El Correo
Gallego’
censura
a Suso de Toro
A concesión do Premio Nacional de Literatura ao escritor compostelán Suso de Toro
non foi noticia para El Correo
Gallego que o pasado día 11
ignorou o galardón. A noticia
foi, sen embargo, reseñada
polo diario madrileño El
Mundo que se distribúe xuntamente con El Correo. Dase
a circunstancia ademais de
que a novela premiada, Trece
badaladas, está ambientada
en Compostela, cidade na que
radica o diario. Suso de Toro
viña sendo ignorado nas páxinas do xornal desde tempo
atrás. Hai varios meses, o periódico deu conta, por exemplo, dos participantes e do secretario dun seminario celebrado na universidade, pero
ignorou o nome do seu director, Suso de Toro.♦

Un Espía no Reino de Galicia

O feismo político
MANUEL RIVAS

O

feísmo urbanístico e arquitectónico en Galicia é xa un lugar común, asumido por todos, tamén polos feos, e que
mesmo se discute en simposios inaugurados por
presidentes ou conselleiros do feísmo nos que se adoita chegar a
unha conclusión: O afeamento de Galicia é cousa da xente, que
lle dá por aí como lle podía dar por Le Corbusier. Neste feo
asunto, os gobernantes do Eterno Retorno móstranse estrañamente ecuánimes e democráticos: “Non lle poñamos chatas á obra, ¡a
desfeita da paisaxe galega é mérito de todos! Xuntos por Galicia
achegamos o peor de nós mesmos, desinteresadamente, e por
amor á Terra”. En eufemismo portugués, isto é dar á xente polo
“reverso da medalha”. Ter que compartir o que un fino
reverendo chamou en francés “la mystique de la Merde”.
Pois non. Que eu saiba, non houbo ningún referendo
popular, ningún plano soberanista para facer Galicia fea. A análise do feísmo non pode derivar nunha patafísica, nunha
incriminación ao chou, como se os galegos tivesen un xenoma
autodestructivo, que os levase a non pintar as casas, a facer galpóns de serie Gore, chabolos maximalistas, poñer cacto nas
fiestras estilo Tijuana, erguer valos sinistros, plantar eucaliptos
nos mananciais, ou usar a motoserra para se afeitar e as brocas
para limpar as unllas.
Galicia non se destrúe a golpe de martelo. Iso é reparábel.
Unha man de pintura das cores vivas dos barcos, que tanto
enfeitizaban a Luís Seoane, aplicada a casas e casetos,
melloraría moitas fachadas marítimas. E uns fondos europeos investidos en flores, aínda que só fosen na lapela de Xaime Pita,
ou estampadas na camisa de Carmiña Burana, poderían aliviar
algunhas paisaxes licantrópicas.
A galdrupada que percorre Galicia, que estraga por igual cidades, vilas e aldeas, rías e montañas máxicas, non é, aínda que
así o disimule, unha fantasmagoría ou pesadelo anónimo. O feísmo, como toda obra de arte, ten autoría. Leva a sinatura da
época. O feísmo urbanístico é un producto do feísmo político.
É a pegada de décadas de política fea. A dictadura foi moitas
cousas malas, pero, esencialmente, foi fea. A dereita deixou de
ser franquista, iso di, e non hai que levarlle a contraria. Pero segue a ser fea. A galiña choca do feísmo. Ás elites galegas, as
que manexan a tixola do poder político e económico, renegan
do galeguismo cultural porque, no fondo, son alleas á
ilustración. Un verdadeiro conservador, galeguista e ilustrado, o
señor de Trasalba, avisou do que viña: “Tede conta da maquinaria pesada!”. Iso si que é precisión eufemística. E velaquí o que
está a pasar: un poder feo, especulador, cobizoso, facendo abuso da “maquinaria pesada”.
O feísmo é a gran construcción artística do fraguismo. Ben é
verdade que acadou unha solvencia internacional, gracias aos
momentos xeniais de Aznar, ese Salvador Dalí do feísmo, en perfecta sintonía co seu Marinetti, o gran Berlusconi, e con Beat
Bush, o poeta do corazón. Pero, coidadiño, a patente é nosa. Está
tatuada na linguaxe e no pole das ideas. Si, existe unha lei da
causalidade entre a linguaxe e o feísmo. Se o ar que moven as
asas dunha bolboreta no Xapón pode provocar un maremoto en
California, ¿imaxinan o efecto na Vía Láctea dunha declaración
de Xaime Pita?, ese pegaso.♦

Latexos
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Máis danos
colaterais
X.L. FRANCO GRANDE

N

o número da semana
pasada referiámonos a
algúns dos moitos
efectos colaterais do caso
Wanninkhof, como os variados
tópicos que arredor del foron
xurdindo, de maneira que, como case sempre, eles foron
substituíndo á razón. Por
suposto que isto non é nada
exclusivo deste asunto.
O caso, en si mesmo, era
sinxelamente pura irracionalidade: no seu inicio, no seu
desenvolvemento, na súa
conclusión en primeira
instancia –ata que chegan as
resolucións dos tribunais superiores. Coa aparición do
verdadeiro culpable pode que
a irracionalidade se vaia. De
agora en diante o decorrer
dos acontecementos vai ser
outro. O que non quere dicir
que non vaian xurdindo
novos tópicos e anovadas
irracionalidades.
Un feito pon moi ben de
manifesto ata que punto se
chegou a instalar a irracionalidade neste caso.
¿Lembrades aquela manifestación do fiscal na que sostiña, para mellor adobiar a súa
acusación, que a acusada, como galega, era calculadora e
de moita frialdade? Penso
que non chegou a dicir que
iso fose tamén un indicio da
súa culpabilidade; digamos
que se limitou a un obiter
dicta, un dito ocasional tan
só para mellor enfeitar o seu
discurso e influír no xurado
con máis eficacia.
Temos oído dicir das
nosas mulleres tópicos a
esgalla: doces, dunha
fertilidade non acostumada,
de grande forza moral,
engaioladoras, traballadoras,
e moitos máis. Pero que o
poder de cálculo e a frialdade
poidan ser unha
característica, non xa das nosas mulleres, senón das de
calquera outro pobo, é coma
para que un se sinta desacougado. E aínda moito máis se
o di quen o dixo, onde o dixo
e para que o dixo
Ninguén vai tomar aquel
dito por un aldraxe.
Saberemos facer oídos
xordos. E terémolo polo que
realmente é: unha ofensa á
racionalidade, ata convertela,
ademais, en recurso
procesual contra alguén
inxustamente acusado de dar
morte a un semellante, feito
que non só ofende á razón,
senón tamén a algo que un
funcionario como o do caso
non debera ter esquecido
nunca, e que é a mínima elegancia que esixe iso que se
chama respecto ó outro –algo
do que neste país, por unhas
razóns ou por outras,
andamos sempre moi
deficitarios. Porque se
faltamos a ela, a esa mínima
elegancia, instalarémonos na
baixeza máis vil.♦

Aspecto da X Asemblea do BNG celebrada na Coruña.

PACO VILABARROS

Foron presentadas 58 e permanecen 20 votos particulares

O Consello Nacional do BNG incorpora
ao relatorio o 50% das emendas
A. EIRÉ
O Consello Nacional do BNG aprobou as ponencias da súa
XI Asemblea Nacional sen ningún voto en contra e cunha
abstención do 22% dos seus membros. Semella que o futuro
queda despexado, pois nelas incluense os aspectos organizativos. Unicamente queda por saber o nome do candidato a
presidente da Xunta e a composición dos órganos de dirección.
Participación, democracia e integración. Estas son as dúas palabras que resaltan fontes do BNG
para definir o proceso da súa XI
Asemblea Nacional. No aspecto
participativo salientan a importancia dos máis de 3.000 militantes que asinaron os avais dos
dous candidatos a competir pola
presidencia da Xunta, Anxo
Quintana e Camilo Nogueira. As
asembleas comarcais que comezan hoxe seguramente refrendarán ese interese.
Os militantes serán, ao fin e
ao cabo, quen, por votación di-

recta e secreta, elixirán os candidatos, a nova figura do Presidente do Consello Nacional e os órganos de dirección: Executiva e
Consello Nacional.
Serán eles tamén os que deberán refrendar a ponencia aprobada cos votos favorábeis do
78% do Consello Nacional. O
outro 22% optou por absterse.
Un CN que decidiu aceptar
29 das 58 emendas presentadas.
Esta actitude é a que lle serve á
Executiva do BNG para falar de
“espírito de integración”, un espírito que xa estaría presente ao

integrar na redación da ponencia a “todas as sensibilidades e
colectivos”.
Aínda así, persisten 2O votos
particulares de membros do CN.
A maioría destas emendas foi
presentada por Camilo Nogueira
e os independentes Roberto Mera e Manuel Chivite.
Albiscando o futuro
Malia a incorporación de oito
emendas dos “independentes”,
o grupo decidiu manter os votos
particulares nas restantes. Esta
postura pode ser indicativa da
intención do colectivo liderado
por Roberto Mera de presentar
unha lista que compita coa encabezada por Xosé Manuel Beiras para o CN.
Todas as emendas dos “independentes” están emarcadas no

Os candidatos participarán
en máis da metade das asembleas
Anxo Quintana e Camilo Nogueira poderán intervir en máis
do 50% das asembleas comarcais, que o BNG celebrará do
15 ao 29 de outubro, para defender a súa candidatura á presidencia da Xunta. Nas restantes
asembleas a defensa quedará a
cargo dun dos apoderados de
cada candidatura.
Entre estas asembleas nas
que intervirán directamente os

candidatos atópanse as de 5 da
sete cidades. As asembleas de
Vigo e Pontevedra coinciden
no mesmo día de celebración.
Tamén ocorre o mesmo coas de
Compostela e Ferrol. Segundo
a dirección do BNG estase a artellar un mecanismo para adaptar os horarios e permitir a presencia directa dos candidatos
se así o desexan.
As asembleas das 23 comar-

cas nas que o BNG divide organizativamente a nación comezarán o 16 de outubro en LugoSur e rematarán o 29 na Montaña. A maior concentración de
asembleas producirase os dias
24 e 25, con oito xuntas das 23
programadas, en horarios de
mañán e tarde, pero celebranse
en 11 días diferentes. Cubren
así case os 13 días hábiles posíbeis no calendario.♦

apartado organizativo e constitúen criticas ao funcionamento
tanto da actual direción como do
BNG en si.
Algunhas das emendas aceptadas, foron transacionadas. As
outras refliten, no fondo, unha
postura contraria ao papel frontista do BNG, cerne larvado do
debate. Un carácter frontista que
a maioría do actual CN está disposta a que saia reforzado desta
Asemblea.
Tamén se incorporaron á ponencia oficial oito das emendas
presentadas por Camilo Nogueira. O deputado europeo
mantén como voto particular
aspectos relacionados coa constitución da UE. Unha das emendas de Nogueira que se incorporou á ponencia é a relativa a
que, daquí adiante, o candidato
a presidente da Xunta sexa elexido pola Asemblea Nacional.
Nogueira non defendeu, en contra do anunciado, que o presidente do CN se elixise en votación á parte.
Incorpóranse igualmente á
ponencia oficial dúas emendas
das tres presentadas por Domingos Merino. A outra retirouna.
Así mesmo foron incorporadas
cada súa emenda de Pilar García
Negro, Enrique Tello e Roberto
Vilaméa. Estes membros do CN
viron como lle rexeitaban tamén
a outra que cada un presentaba.
Sorprende que, sendo o BNG
unha organización tan plural ideolóxicamente, non dea un debate
aberto sobre as posicións políticas neste tempo de cambios.♦
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Deixaría a Xunta sen un dos laboratorios de máis prestixio mundial

López Veiga quere vender un centro que
desaconsellou privatizar cando era técnico
RUBÉN VALVERDE
O Centro de Control do Medio Mariño (CCMM), referente mundial na análise de toxinas na auga, vai ser privatizado. A Consellería de Pesca pretende que este laboratorio situado en Vilagarcía, do que o propio López Veiga dixo en numerosas ocasións
“sentirse orgulloso”, está estudiando que pase a ser xestionado
por unha fundación privada. Esta medida foi rexeitada frontalmente polos 70 traballadores fixos cos que conta o CCMM e
anuncian que farán o posíbel para impedilo. O máis salientábel é
que López Veiga anunciaba no Plano de Ordenación dos Recursos
Pesqueiros e Mariñeiros do ano 1992, que este centro non se podía privatizar para que non afectase á imparcialidade dos estudos.
O debate comezou hai anos, cando se falou de converter os centros de investigación da Comunidade en Organismos Autónomos.
As razóns recollíanse no citado
Plano de Recursos Pesqueiros.
Nese libro, figura como co-autor
López Veiga -daquela como técnico- e data do ano 1992. No
mesmo dicíase que “a mellor maneira de dotar os investigadores
dunha determinada independencia e mantelos ligados á administración é a creación dun Organismo Autónomo”. Estes consistirían na creación de fundacións públicas xestionadas de xeito privado. A razón que esgrimía o actual
Conselleiro de Pesca en 1992 era
que desta maneira “permítese fuxir da rixidez administrativa e
proporciona maior axilidade no
seu funcionamento”.
Sen embargo, no mesmo libro, López Veiga sinala a necesidade de excluír como organismo
autónomo aos Centros de Control de Calidade de Augas. “Teñen peculiaridades propias e unha natureza distinta do organismo autónomo. Son centros de recollida de datos con carácter periódico e rutineiro. Necesítanse
persoas con cualificación en investigación”, sinala o Plano de
Recursos Pesqueiros. Máis
adiante indica que “non se trata

dun centro propiamente de investigación, xa que a súa misión
básica e proporcionar determinados datos específicos. Escapa,
polo tanto, á estrutura do organismo autónomo e debe constituírse como un servicio mais
centralizado e dependente da administración”.
López Veiga pretende agora
sacar adiante un proxecto de privatización que vai en contra do
que defendía cando exercía como técnico especializado da Administración. Os sindicatos opinan que o mantemento do centro
en mans públicas é xa “unha
cuestión política”. Na actualidade o cento encárgase de realizar
todas as análises de calidade das
augas galegas, pero ademais leva
o control microbiolóxico, patolóxico e de contaminación química. De ser privatizado a CIG
insiste que “os resultados dos estudios poden ser manipulados
dependendo de quen os encargue”. Algo que xa advertía López Veiga no ano 1992.
Os sindicatos tampouco entenden que se agocha detrás das
presas do executivo autónomo
por sacar adiante a privatización.
A CIG anunciou que levará o
proxecto os Tribunais e solicitará reunións co BNG e co PSdeGPSOE para que tamén se opoñan

Henrique López Veiga.

a esta medida. Tampouco descartan mobilizacións para impedir
que “un centro pioneiro en Europa e do que a Xunta presume tanto, sexa privatizado”.
Xa o pasado ano cambióuselle o nome ao CCMM e púxose
como director do mesmo a un
home de confianza de López

Veiga, Xoán Maneiro. A CIG denuncia que “foi director técnico
pero estaba interino e a súa praza
foi cuberta por outra persoa con
máis méritos. Entón cambiaron o
nome do centro para nomealo director xeral e que dese xeito
mantivera o control do mesmo e
o poder político”.♦

Ourense
Vive tempos de axitación, para
variar, este Ourense peculiar. A
recente sentencia dun xulgado
ourensán que obriga á Xunta a
devolver a Benposta uns terreos
que a institución benéfica vendera para facer vivendas sociais,
provocou un susto sen precedentes nos dirixentes máis destacados. O presidente da Deputación,
Xosé Luís Baltar, dixo esta semana que o asunto era cousa do
Goberno de Fraga. O mesmo
exactamente que dixera antes o
alcalde da capital, Manuel Cabezas. En ambos casos, o proxecto
de construír un campo de fútbol
en Benposta para poder facer vivendas onde agora está o estadio
de O Couto, afectaba a ambas
institucións e ameazaba con
ocultar un “pelotazo” que BNG e
PSdeG denunciaron reiteradamente. Pero foi sintomático que
Baltar falase xa de “reinvertir”
os cartos do proxecto “do milenio” noutras obras para a provincia. Queda o recurso perante a
Audiencia –xeralmente favorá-

Festival entre amigos
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

Co pano de fondo da decisión do xuíz Somoza sobre o asunto Benposta, que desaira á
Xunta e o concello, aparecen denuncias de
irregularidades na xestión do Festival de Cine.
bel ás teses das institucións gobernadas polo PP–, pero os recursos futuros poden retrasar todo no tempo máis do que interesa aos populares. Queda para a
historia, non obstante, a referencia do xuíz, Olegario Somoza, á
“mala fe” das institucións” na
súa actuación con Benposta e
Xesús Silva.
Pero non todos os negocios
que promove o PP teñen contías
tan espectaculares. Ás veces, hai
concelleiros e cargos de confianza que se conforman cuns pou-

cos miles de euros. Semella ser o
caso do actual concelleiro de
Cultura do Concello de Ourense,
Xosé Araújo. Antes de chegar a
este cargo promocionado persoalmente polo alcalde Cabezas,
fora xerente do Festival de Cine
Independente. A súa experiencia
cinematográfica estaba fora de
toda dúbida porque era propietario de varios vídeoclubes. Toda
unha garantía. Segundo denunciou o BNG, o certame facturou
36.000 euros á empresa “Creación e Deseño Ourense S.L.”, da

que é propietario un socio de
Araújo. Tendo en conta que o
festival réxese pola mesmas normas de contratación pública que
o resto de organismos, os nacionalistas cren que hai máis que
indicios de irregularidades administrativas, penais e, por suposto,
responsabilidades políticas. A
resposta do actual concelleiro de
Cultura ás acusacións do BNG
no último pleno foi que decidira
contratar á empresa do seu amigo pola súa “contrastada profesionalidade” e porque era da súa
confianza. Sen embargo, a empresa de Christian Pérez, o amigo de confianza, foi creada dous
meses antes da contratación.
Coincidencias.
O BNG pedíu a celebración
extraordinaria dun pleno, a creación dunha comisión de investigación á que se sumaron os socialistas, e a demisión do actual
concelleiro e mais a de quen
ocupaba o cargo o ano pasado,
Aurelio Gómez Villar. A ver en
que queda o asunto. ♦

Detrás
dunha
pelota
X.M. SARILLE

U

n dos primeiros políticos da democracia que
nos ensinou as súas
vergoñas futbolísticas pertencía ao clan da tortilla. Alá polo ano 1979, o compañeiro
Manuel Chaves púxose diante
dunha cámara televisiva e dixo sen complexo ningún que
ía gañar o seu equipo, que el
era moi futboleiro e que vencería, con razón ou sen ela.
Aos televidentes, ou o
que sexamos os alieníxenas
que nos enchufamos ao
aparato, causounos case estupor ouvirlle a un político
dicir unhas pallasadas semellantes, tan lonxanas da seriedade que debe acompañar a
un xestor das cousas
públicas. Porque esas valoracións eran propias de rapaces
e de xentes que asumen o espectáculo como o que é: un
xogo vacío, nada importante
que poida condicionar a vida
dunha sociedade.
Despois veu Francisco
Vázquez. Un día empoleirouse no bico dun campo e amosou os dedos maimiño e o índice empinados para enriba,
construindo o símbolo dos
cornos, que son a enigmática
metáfora do enganado sexualmente. O rexedor turraba así
contra un árbitro que se
portaba mal coa cuadrilla que
defendía a súa cidade.
Outros, máis de esquerdas se
é posíbel, portaban casco ou
bufanda da súa equipa para
rañar votos. E aproximaban
moito as declaracións á
elementalidade dos simples.
A populachada estaba
servida. Tratábase e trátase de
embrutecerse, de volverse
planos para achegarse afeizoados e facer méritos ante eles.
Confunden o pobo co populacho, ese que gosta de converterse en primate nos estadios.
E agora, cando as bestas
campan polos graderíos, cando aos directivos só lles falta
pendurar as cananas para as
roldas de prensa, cando se
mata por nada, veñen todos e
din que isto hai que amañalo,
que a escola (ouh a escola!)
debe formar para a dignidade.
Algúns vivimos con auténtica
repugnancia o ritual futboleiro desde sempre e apenas o
podemos expresar, porque
nos arriscamos a caer no fóra
de xogo definitivo, por vivir
fóra do rabaño.
Para rematala, disque o
concello de Santiago vai
inaugurar unha rúa co nome
da vítima do outro día.
Queren engadir máis grandeza a tanta épica. Compostela
sofre un visíbel
esmorecemento municipal,
lento e sostido, a medida que
esgotan as ideas herdadas.
Antes pretendía ser unha
cidade culta e evitaba no posíbel este lixo. Que
vergoña.♦
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Os Riazor Blues morren dun ataque de mala fama inmerecida

Adeus ao espírito bravú
AFONSO EIRÉ
George Bush foi detido durante un encontro de fútbol
americano por violento e borracho. Hoxe é presidente dos
Estados Unidos. Francisco
Vázquez púxolles os cornos
aos vigueses durante un partido e nin sequera se disculpou. Os Riazor Blues vense
obrigados a disolverse, cargados dunha mala fama inmerecida ao ter que asumir como
propia a violencia social que
levou á morte de Manuel Rios.
Quen son os Riazor Blues?
Dos Blues podía ser calquera.
Máis ca un grupo organizado
era un lugar no campo, a bancada de Maratón en Riazor, e un
espírito que os movía, o apoio
ao Deportivo. Todo tinxido cun
localismo máis ou menos esvaído segundo as camadas que os
compoñen. Estes foron os elementos inalterábeis des que naceron no 1987 e foron medrando ao ritmo dos éxitos do seu
clube acadando certa épica e
moitos inimigos. Outras moitas
cousas, entre elas as persoas,
mudaron co tempo.
Os Riazor Blues naceron
dunha necesidade: que os símbolos nacionais galegos estiveran
presentes en Riazor. Foi a mesma
xénese que as Xuventudes Celestes. Na Coruña tentouse agrupar
a todos os mozos que se situaban
nas bancadas supletorias nun lugar común que logo das reformas
sería a bancada de Maratón.
Coa relación nos partidos, e
baixo o liderato case imperceptíbel dun grupo de universitarios próximos ao nacionalismo,
a barra foi tomando consistencia. Desde o comezo apareceron as primeiras bandeiras patrióticas desprazando as españolas que sobranceaban daquelas en Riazor. Os siareiros coruñeses, conectados cos do Real
Madrid, mesmo a nivel de dirixentes deportivos e políticos locais, foron perdendo protagonismo a pasos axigantados ante
o empuxe do Riazor Blues.
Polo tanto, a xénese dos
Riazor Blues é diferente á doutros grupos de siareiros, auspiciados directamente desde as
directivas dos clubes, como os
Boixos Nois, ou como tapadeira de organizacións políticas
disoltas en teoría, como os Ultra Sur, sucesores dos Guerrilleros de Cristo Rey.
Sempre lles faltou, por iso, a
máis mínima estrutura e tamén
careceron de cohesión interna.
Chegaron a estar compostos por
máis de 20 grupos diferentes,
algúns de distintos barrios ou
bares, outros con certas afinidades ideolóxicas ou políticas.
Esas dúas circunstancias permitiron que no seu interior convivisen as máis diversas tendencias. Tanto é así que, logo de
desprazar os coruñesistas-madridistas conectados coa extrema dereita e co localismo coruñés máis reseso, na tempada do

O localismo e o anticeltismo foron dúas das principais señas de identidade dos Riazor Blues ao longo da historia. Na imaxe, na
última visita que fixeron ao estadio vigues de Balaidos.
PACO VILABARROS

ascenso do Deportivo á primeira división, tiñanos infiltrados
no propio grupo. De pouco valera o scarácter de antifeixista
que se lle pretendera dar como
un dos signos da súa identidade
desde a fundación.
Expulsar aos feixistas
Chegoulles así a necesidade de
pór unha mínima orde no seu interior, tomando a decisión de expulsar aos Nikis Sur, de clara
ideoloxía de extrema dereita que

algúns defendían como ‘nazismo galego’. Os Ultra Sur realizaban campamentos en Lugo financiados polo presidente madridista, e ex dirixente dos ‘Guerrilleros’, Lorenzo Sanz, para
captaren os siareiros coruñeses.
Dáse así un primeiro e longo debate, como todos, inconcluso, sobre o pluralismo dos
Riazor Blues. Había quen, defendendo o seu carácter rotundamente apolítico, que maioritariamente asumiron desde a
súa fundación, avogaba pola

convivencia de todos aqueles
que defendesen o Deportivo,
sen ollar outras identidades.
Outros rexeitaban a violencia e
tamén a extrema dereita española. O debate resolvérono os
pacifistas pola forza, expulsando os Nikis Sur da súa bancada.
Este feito non gustou nada
nen no concello coruñés nin
tampouco en certos estamentos
do clube, interesados, desde un
primeiro momento, en “reconducir” este grupo ao que cualificaban de “radical e ultrana-

cionalista”. Incomodábaos a
uns e outros que en Riazor, sobre todo cando o Deportivo accedeu a Europa, sobranceasen
as bandeiras coa estrela vermella.
Con Lendoiro na cúpula do
PPdG e dirixindo o deporte na
Xunta, ou como un dos candidatos da dereita na Coruña, foi
convidado polos seus superiores
en varias ocasións a controlar
aos Riazor Blues. Lendoiro non
foi de fronte como home habelencioso que é, senón que en varias ocasións pediulles que retirasen as bandeiras coa estrela e
algunhas pancartas, argumentando que lle causaban un problema económico ao clube porque tapaban a publicidade. Mais
non dixo nada da preferencia
dos anunciantes por esa bancada, na que sabían que terían garantida a súa repercusión.
Segundo denunciou Grei
Xantalla, grupo escindido dos
Blues, chegouse a asinar un pacto para que desaparecesen as
bandeiras patrióticas a cambio
de 18.000 euros e algunhas axudas máis.
Pero non era doado reconducir ese espírito de “movida
alternativa”. Ao tempo que se
louvaban os éxitos fútbolísticos
do Deportivo, ía medrando a
épica e a lenda dos Riazor
Blues, converténdose en referentes en todo o Estado a través do rock bravú dos Diplomáticos de Monte Alto ou os escritos de Xurxo Souto e de Manuel
Rivas, entre outros moitos escritores que, máis esporadicamente, se achegaban de novo a
este mundo do deporte espectáculo. Todos eles lles deron unha
identidade que eles mesmos
nunca foron capaces de crear.♦

Madrid inventou o mito sinistro
Boa parte da mala fama dos
Riazor Blues débese á policía e
a Comisión Antiviolencia. Esta
comisión denominou os Celtarras e os Riazor Blues como os
“siareiros máis agresivos dos
que se asentan nos estadios da
primeira división”. O ranking
español realízano usando dous
baremos principais. O primeiro,
o idelóxico: usa a bandeira
“independentista galega”. O
outro, os dos obxectos incautados. A policía, tanto en Vigo como na Coruña, realiza un cacheo moito mái sistemático que
noutras cidades, segundo Alberto Fernández, o inspector
encargado da seguridade de Balaídos. Esa visión “centralista”,
levou a cualificar os membros
de ambas as peñas como “lumpen e marxinados”, cando a
composición social é moi outra.
Desde Madrid tamén quixeron prohibir as bandeiras galegas
nas bancadas, alegando que eran
“inconstitucionais”. Contaron co
apoio de certos cargos socialistas
e tiveron que ser os xefes poli-

ciais os que se negasen a cumprir
a orde se non llela daban por escrito, precisamente por anticonstitucional. Para a Comisión
Antiviolencia, “nacionalista” é o
mesmo que “radical” e “violento”. De aí a mala fama, inmerecida, dos Riazor Blues.
Pero o nacionalismo nos
Riazor Blues só era un pequeno
sustrato alimentado por algúns
dos seus membros, os máis preparados en certas épocas. Sobranceou sempre máis o localismo e mesmo foi Francisco
Vázquez quen lles forneceu un
local para gardar os seus símbolos, segundo afirma Lendoiro.
Malia o localismo da maioría dos siareiros galegos, tinxido
con bandeiras patrioticas e berros antifeixistas e antimperialistas, en 1997 os elementos máis
lúcidos das barras galegas conseguiron que se producise unha
votación interna nos seus grupos
para lograr que “uns días ao ano
quedase a un lado a nosa inimizade para loitar por obxectivos
comúns”, coméntanos un ex di-

rixente dos Riazor Blues.
O motivo escollido foi pular
pola constitución da Selección
Galega. En Vigo gañaron os partidarios da Selección galega, xa
e un pequeno grupo disconforme arredouse dos Celtarras. Na
Coruña foi ao revés. Venceron
os contrarios e houbo unha escisión nos Riazor Blues. Os disidentes formaron Grei Xantalla.
En Compostela estaban máis na
onda dos Celtarras, de aí a súa
inimizade cos deportivistas.
A saída deste colectivo acentuou o localismo do Blues e propiciou que gañasen peso outros
elementos como Gabriel Rodríguez, Gabi, detido agora polo
asasinato de Manuel Rios. Gabi
converteuse, por ser o máis vello,
nun referente, creando o ‘comando’ Os Suaves. Adoptou este nome do grupo de rock ourensán, liderado por un ex policía, co que
traballou esporadicamente.
Os Riazor quixeron expulsar este grupo por violento sen
lograr poñerse de acordo. Hai
dous anos Os Suaves decidiron

abandonar o grupo orixinario.
Gabi, con 29 anos, dirixía un
fato de rapazolos e tiña que
deixar constancia do seu radicalismo para poder manter a
súa supremacía. Pero, cada
vez, conectaba menos con eles.
Gabi, segundo os seus amigos,
transformábase no fútbol.
Precisamente foron Os Suaves os que acabaron, non só,
coa épica dos Riazor Blues, senón tamén, definitivamente,
coa súa estética. Foron culpabilizados publicamente da morte
de Manuel Ríos. Antes de disolverse tiveron o último aceno
que, agardemos, sexa o que
quede para a historia: “Moitos
atoparon na nosa identidade un
colchón que resultou incontrolábel. Por iso, e para que ninguén volva ter un manto e un
amplo colectivo que poida
ocultar os seus impulsos destrutivos, a peña Riazor Blues
decide disolverse”, dicía o seu
comunicado final. Seguramente a consigna máis forte e dorosa que nunca berraran.♦

O Tempo Aberto
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Lugo
En Lugo hai unha curiosa tradición que supoño non deixará de
sorprender a máis de un. Cando
chega o mes de outubro, e con
el as festas patronais do San
Froilán, non hai taberneiro que
se precie, e nesta cidade son
moitos, que non teña para ofrecer ós seus clientes o viño novo,
un viño que non ten máis de
quince ou vinte días pero que
sabe a noces.
Claro que o problema está en
que, en moitos casos, ó ser collidas as uvas un pouco verdes polas
présas, dá lugar a certas molestias
intestinais que provocan que a algún se lle faga longo de máis o camiño para chegar a casa. E non
precisamente por ir bébedo senón
pola présa en chegar ó escusado.
A que non chegou a Lugo
aínda é a auga do río Narla, a pesar do apuro que se dan os conservadores en que se aprobe a
proposta.
Da noite para a mañá apareceu
un proxecto da Confederación Hi-

Do Miño para o Narla
ANTÓN GRANDE

O Concello debate a posibilidade de converter o Narla en río principal para a subministración de auga potábel á cidade.
drográfica para subministrar auga
á cidade procedente do río Narla
e, de paso, facer aló un embalse.
Ninguén coñece o proxecto
excepto, ó que parece, os que o
fixeron e o presidente da Deputación, pero iso non é impedimento para que se tente forzar a
máquina e se tente levalo a cabo
o máis pronto posible.
De momento, o concello lucense refugou dar o seu apoio
sen coñecer os informes sobre o
proxecto e o prezo ó que sairía a
auga. Quizá lembran con iso as

présas, no seu momento, por facer o recinto da Feira Exposición, que debeu beneficiar uns
poucos e que agora os mesmos
que o levantaron non saben que
facer con el.
Actualmente, Lugo toma do
Miño a auga para o subministro
urbano e moitos lucenses, que
ven como o río, empregado no
verán como lugar de esparexemento e de baño, baixa cheo de
lixo e contaminación en moitas
datas do ano, temen que co cambio cara ó Narla, quede desam-

parado e se converta nunha poceira de porcaría.
Si se deron présas, non embargante, igrexa e construtores
para faceren desaparecer a vella
horta do Seminario. Logo da movida especulativa que fixo arrubiar ata o Altísimo na Catedral, a
urbanización é imparable e agora, a antiga horta, na que miles
de seminaristas xogaron, parolaron e deixaron voar a súa imaxinación fóra dos muros que a
rodeaban, tamén desaparecerá
para darlles cabida a uns bloques
de edificios e unha praza, por suposto, pavimentada.
A cultura do formigón en espazos abertos, refugada por moitos urbanistas actuais, segue en
plena vixencia na ‘Cidade do
Excremento’ e é que como cantaba unha murga, no Antroido do
ano pasado, “Onte foron populares,/ hoxe Bloque e socialistas/
quen goberna este concello/
sempre son os contratistas”. E
así nos loce o pelo.♦

Santiago
Santiago permite escoller ou facer compatible a aldea que aínda
é en moitos aspectos (por sorte)
coas novas tendencias culturais
vinculadas ás últimas tecnoloxías. Isto é demostrable agora mesmo con dous exemplos vivos, a
Granxa do Xesto, que acaba de
abrirse ao público no Pedroso, e
a mostra “1: 9” de Karin Sander
no Centro Galego de Arte Contemporánea, que logo terá entre
os seus fondos máis de cincocentos composteláns miniaturizados.
A visita á Granxa do Xesto, algo máis ca unha zona verde de oito hectáreas onde hai catro lagoas
alimentadas pola auga de minas
rehabilitadas e mostras de bosque
autóctono galego, permite respirar
aldea desfrutando cunha excelente
panorámica da capital de Galicia;
lástima que o espacio estea case
rodeado por xigantescos eucaliptos; é de agardar que impoñan menos cando medren os castiñeiros e

Da Granxa ao Museo
XAVIER LÓPEZ RODRÍGUEZ

Unha cidade total permite viaxar do bosque autóctono ás novas tecnoloxías aplicadas á arte. Respire fondo antes de acabar
duplicado nunha figuriña de xeso e azucre.
os carballos que hai entre os dous
quilómetros de carreiros para pasear ou correr, aos que se lles fixo
sitio retirando 500 pés de acacias
e eucaliptos.
Se é domingo pola mañá e o
día se presenta con neboeiros, daquela estar nese parque forestal é
como achegarse a unha aldea de
verdade mentres só se escoitan
lonxanas conversas de cans e cantos de galos, ademais dalgunha

campá chamando á misa sen moita esperanza. Se chega o mediodía, a cousa xa cambia, porque á
campá da aldea xúntanse outras
moitas, a distancias diferentes, ata
que chegan as doce badaladas da
Berenguela, que servirían para
que ninguén (compostelán, aínda
menos) se perdese entre a néboa.
Se o visitador da Granxa do Xesto fose un Torrente mozo, no futuro habería, se cadra, algunha gran

novela cunha cidade asolagada
(non suspendida).
Antes ou despois, ou outro día,
a entrada no CGAC transportará o
visitador a territorios do futuro. Poderá deixarse fotografar polas catro
cámaras dun 3D Body Scanner para que a artista alemá o inmortalice
nunha pequena estatua (unha das
formas máis antigas do arte) feita
con xeso a azucre mediante o uso
de novas tecnoloxías. Que ninguén
vaia pensando en levar a figura para poñela enriba do televisor; os escaneados teñen dereito a unha impresión asinada por Karin Sander a
cambio de pagar 15 euros e doarlle
o seu eu pequeniño ao museo que
acolle a mostra.
¿Escoller ou facer compatibles as sensacións? A gusto de
cadaquén. A visita á granxa é
gratuíta e permite levar á casa
froitos do outono: follas de diferentes especies e, con sorte, unha
manchea de castañas.♦

Que lles pasa a Pili e Loli?

Os Bolechas van a un festival

Os Bolechas van en caravana

Pepe Carreiro presenta

DÚAS NOVAS HISTORIAS DOS BOLECHAS

A NOSA TERRA

e a Carlos, Sonia, Braulio, Tatá...?

Nun día
de Outubro
SUSO DE TORO

N

un día de Outubro
de hai 23 anos
morría un velliño
na Arxentina baixo as
rodas dun tren. Un vello
doente e perdido, un
vello esquecido e
abandonado. Chamábase
Antón Alonso Ríos e era
apenas a fantasma dun
náufrago, era o último
presidente do Consello
da Galiza no exilio, a
dignidade política da
nación galega partida en
pedazos.
A case ninguén lle
acordaba por entón que
a Galiza tivera un
goberno no exilio.
Tíñano os vascos e os
cataláns, Aguirre e
Tarradellas, mais no
noso triste país
menesteroso cortáranse
os lazos coas nosas
institucións políticas no
exilio e renunciárase á
dignidade nacional.
Verdadeiramente a nosa
opinión sobre os
galeguistas do interior
ten por forza de ser
ambivalente,
agradecémoslles que nos
pasasen a memoria
cultural, mais...,
condenáronnos a non ter
memoria nacional.
A que ven a conto
logo lembrar agora aquel
fracaso, aquel homiño
triste que morreu só e
non foi lembrado por
ninguén? A que ven
lembrar o corpo
esnaquizado da nación
galega exilada? Ven a
conto, sempre ven a
conto. Somos os fillos do
onte, e o noso presente
está feito da materia do
pasado.
Estamos obrigados a
imaxinar en detalle o
hoxe e o mañá, a facer os
planos dun país novo que
ten de vivir este tempo,
estamos obrigados a
vivir este tempo e ningún
outro. Temos a obriga de
ser contemporáneos e
tamén de ser cidadáns
que recrean nas súas
profisións, nas súas
casas, nas súas vidas,
unha nación moderna,
vital, concreta. Con todo
non saberemos cal é o
norte para onde tirar se
non lembramos que
navegación é esta, de que
porto saíron un día os
que viviron antes ca nós
e cal era a viaxe. A viaxe
é un camiño de volta ao
centro de nós mesmos, ao
corazón do reino
medieval e ao porto das
nacións contemporáneas.
Nacións mestizas,
diversas, sen
alfándegas..., mais
♦
existentes e necesarias.♦
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Podemos seguir falando aínda
de sociedade de masas nunha
sociedade tan individualista?
A nosa sociedade é tremendamente de masas, que é un síntoma de pasividade. A sociedade
é individualista pero todo o mundo fai o mesmo. Por exemplo, o
consumo é algo individual pero
se trata dun comportamento social. Estamos nunha sociedade
consumista. Por iso eu falo de
submisión e non de sublevación
das masas e da constatación de
que unha dinámica de cambio
non pode ser encabezada polas
masas. En Arxentina tiveron lugar os movementos piqueteiros,
dos que formaban parte aquelas
persoas que quedaron sen vivendas. Non eran movementos de
masas, senón corporativos porque eran organizacións de pequena escala cun líder local. Outra
cousa era o movemento obreiro
do século XX que era de masas.
Por esa mesma definición a
Plataforma Nunca Máis sería
un movemento de masas?
Así é. Trátase dunha Plataforma na que había moi pouca xente
activa e á que se foron sumando
individuos pasivos. A xente pode
parecer activa porque levanta o
puño e pide algo. Pero ese reclamar sen poñerse a facer un é pasividade. Por iso despois dun tempo a xente se esqueceu. As mobilizacións non poden resumirse en
que alguén berra dende arriba
dunha tarima e a xente de abaixo
escoita. Esa forma de actuar conduce directamente ao fracaso.
Sen embargo os piqueteiros
dos que fala non participan
dos procesos políticos.
En parte é verdade. Aínda que
a sorte e o azar fixo que chegara
ao poder Néstor Kirchner, quen a
pesar de non estar previsto soubo
atraerse a posteriori a parte dese
movemento piqueteiro. De feito
foi o primeiro colectivo co que se
reuniu cando o investiron presidente, antes incluso que cos empresarios ou os sindicatos.
No libro propón o retorno a
formas comunitarias fronte a outras fórmulas de asociacionismo.
Nese sentido o meu discurso
pode ser cualificado de neoconservador, algo que eu reivindico.
Pero non entendido pexorativamente como un home de dereitas
que acepta o mundo industrial,
senón como recuperación de vellas formas comunitarias de agrupación. A ideoloxía progresista
tende a confundir ou simplificalo
todo. Estas formas de comunidade estanse producindo agora en
Arxentina por razóns de emerxencia. É un asociacionismo libre, no que se crean lazos humanos moi fortes e polo tanto vai
máis aló do simple interese que se
xera no movemento asociativo.
Polo que se le no seu libro
pode falarse de crise na esquerda?
De crise na esquerda xa se falaba cando eu era novo. Penso que
agora non se pode falar de crise. Directamente hai que dicir que a esquerda non existe e que ademais é
un anacronismo. Hai xente que
pensa que ser de esquerdas é estar
por unha serie de valores tan abstractos como a xustiza, pero que
non teñen ningún valor programático. Se a esquerda só se basea en valores que o señor Fraga tamén asume e non ten programa, entón podemos dicir que está morta. O que
pasa é que hai xente que está perdi-

Basilio Lourenço
‘A esquerda está morta’
RUBÉN VALVERDE

O nome real deste pensador e físico é Basilio García. Hai pouco publicou A submisión das masas na
editorial Galaxia, libro no que polemiza sobre a sociedade actual e no que critica as formas de pensamento clásico, especialmente o da esquerda ou do que el chama “os mitos do progresismo”. Interesado nos movementos de participación colectivos, na actualidade traballar para o goberno de Honduras.

PACO VILABARROS

da e que aínda se ubica nese espectro porque non sabe que facer.
Cales son as alternativas
políticas para esta xente da
que fala?
Non só é unha cuestión de programa que a esquerda desaparecese. Cando reflexionei sobre iso no
libro tentei facelo dende unha
perspectiva psicolóxica. Penso
que a alternativa para esa xente
que quedou descolocada está en
querer facer algo. Unha solución
pasaría por organizarse en rede e
crear foros de debates valéndose
das novas tecnoloxías para eliminar as barreiras que impoñen os
medios de difusión. Penso que hai
que recorrer aos medios electrónicos e a autoedición para ir captando xente que teña iniciativa. Deste
xeito podería desmontarse sen facer ruído aos poderes mediáticos
que son unha gran eiva do sistema
e tamén aos poderes interno-burocráticos das forzas políticas.
Non lle parece que ese fenó-

meno é moi marxinal?
Estou falando dun fenómeno
exclusivamente minoritario, porque as condicións ambientais impoñen que se siga estando dentro
do sistema. Penso ademais que
ten que ser un movemento elitista
nun primeiro momento, para que
o resto das persoas se poidan dar
conta da importancia do mesmo.
Porque a rede que propoño é minoritaria pero non ten vocación
minoritarista senón o contrario.
Que ofrece ese movemento
que propón para que a cidadanía se queira sumar a el?
O máis importante é a creación de redes de diálogo. Ademais, a xente debe renunciar ás
ideoloxías no sentido de que a
esquerda insiste en seguir aplicando uns programas que fracasaron continuamente. Este movemento asociativo só pode aparecer se se desenvolve na xuventude unha tendencia a non estar tan
illada. E en segundo lugar, darase

se na xente da miña xeración
aparece un desexo de conectar
coa xuventude a través dos únicos medios que poden facilitalos
que non son outros que a internet.
Semella vostede o Fukuyama galego...
As ideoloxías están mortas. O
que ocorre é que a xente descoñece moitas cousas. Por exemplo,
Adolf Hitler foi o inventor do
Wolksvagen que como “coche do
pobo” mandou que tivese unhas
determinadas características para
que fose resistente. Dese xeito inventouse a refrixeración por auga
que hoxe en día montan todos os
coches. Porque fose algo ideado
por Hitler non se pode dicir que
non é válido. Hai que ter unha actitude selectiva. O discurso do
marxismo é claramente insuficiente e eu intento dicir por que. Como
tamén o do ecoloxismo. Nos anos
70 protestaban porque non se empregaban enerxías renovábeis. A
min custoume moito convencer a

Fenosa de que traballase con este
tipo de enerxías e ideei un parque
de muíños de vento. Entón os ecoloxistas empezaron a protestar polo impacto ambiental que creaba
este tipo de enerxía. Tamén insisten en que outro tipo de enerxías
son caras, pero boas para o medio
ambiente. Na miña opinión teñen
que abandonar ese discurso porque eu demóstrolle que esa enerxía pode ser tamén rendíbel en termos económicos.
Tamén critica as ONG.
As ONG teñen unha forte tendencia á marxinación e ademais
están fortemente institucionalizadas. É como cando os revolucionarios alemáns antes de ocupar as estacións de tren sacaban o billete de
plataforma. É como cando grupos
políticos como o BNG aceptan e
normalízanse nesa estupidez de
que o día de comezo de campaña
fan tamén unha pegada de carteis.
Son dous exemplos de oficialismo
que non entendo. Paréceme que
coas ONG ocorre o mesmo porque
están onde lle mandan estar.
Dá a impresión que polo que
di, que toda a iniciativa política
hoxe en día tena a dereita.
Non penso que a dereita estea a
dar as solucións nestes momentos.
A curto prazo a iniciativa corresponderalle a iso que aínda se lle
chama centro esquerda como imos
ver agora en sudamérica. Pero isto
só poderá acontecer a moi curto
prazo. Ata o momento o Fondo
Monetario Internacional estivo dominado por unha dereita estalinista. Digo isto no sentido de que Stalin insistía en que había que colectivizar aínda que os campesiños
non o entendesen e se non o facían
cortáballe a cabeza. O FMI facía o
mesmo até que chegou Néstor
Kirchner para pararlle os pés. Agora hai unha nova corrente na economía abandeirada polo Premio
Nobel Joseph Stieglitz que critica
abertamente o neoliberalismo. Polo tanto, penso que a iniciativa vaina ter a curto prazo unha resultante
do que se chama centro esquerda
oficial e dereita. A longo prazo o
discurso que pode solucionar os
problemas non é de dereitas, nin de
esquerdas, nin de centro, senón alternativo. Un discurso que ten que
tratar de buscar solucións. Repito
que as ideoloxías clásicas están
mortas porque como dixo un Ministro de Franco, hoxe a liberdade
non se gaña nas barricadas senón
que se merca nos grandes almacéns. Iso sábeo a xente.
Cara onde vai entón a súa
idea de democracia do futuro?
A democracia do futuro ten que
estar composta de tres piares. Por
un lado ten que existir un discurso
intelectual que sexa capaz de descubrir as trampas do sistema mediático e dos esloganes e que sexa
capaz de indagar e de conectar con
puntos de vista dispares. A segunda
das pezas sería ter por arriba a uns
sectores intelixentes ou razoábeis
no poder, que tampouco sexa demasiado interdependente para poder tiralo abaixo. Tamén hai que ter
coidado con tirar abaixo ao poder
porque nos pode caer enriba. Non
interesa nada a radicalización e ir
pola vía da confrontación. Hai que
ser capaces de promocionar dentro
do sistema aos individuos máis
abertos e razoábeis. En terceiro lugar hai que saber promover a autoorganización da base en pequenos
colectivos sen tampouco darlle demasiado poder porque poder traer
problemas.♦
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Os grandes diarios queren cobrar por todos os usos dos seus contidos

El País e El Mundo únense contra os ‘piratas’
PERFECTO CONDE
A progresiva implantación de medios informativos alternativos,
que se sirven de internet para buscar o seu oco, empeza xa a preocupar aos grandes amos da comunicación tradicional ata o punto
de que se agrupan para presionar a favor de medidas legais que defendan os seus intereses. É a guerra de David contra Goliat, pero tamén algo dunha insensatez que pretende poñerlle portas ao campo.
“Os medios masivos de comunicación (emisoras de radio, prensa escrita, canales de televisión, internet) tenden cada vez máis a agruparse no seo de imensas estruturas
para conformar grupos mediáticos
con vocación mundial. Empresas
xigantes como News Corps, Viacom, AOL, Time Warner, General
Electric, Microsoft, Bertelsmann,
United Global Com, Disney Telefónica, RTL Group, France Telecom, etc. teñen agora novas posibilidades de expasnsión debido
aos cambios tecnolóxicos. A “revolución dixital” derrubou as fronteiras que antes separaban as tres
formas tradicionais da comunicación: son, escritura, imaxe. Permitiu o xurdimento e o auxe de internet, que representa unha cuarta
maneira de comunicar, unha nova
forma de expresarse, de informarse, de distraerse”. Son palabras do
prestixioso analista Ignacio Ramonet que axudan a comprender algo
do que tamén está pasando tanto
no panorama mediático estatal como galego.
A recente arremetida legal e social da que fixeron obxecto as empresas editoras dos xornais El País
e El Mundo, unidas por primeira
vez na súa historia nunha mesma

estratexia, esixindo do periódico
electrónico Periodistadigital.com
que deixara de incluír enlaces ás
súas páxinas puxo de manifesto a
importancia que xa lle dan aos medios alternativos os grandes amos
dun “cuarto poder” que, como tamén explica lúcidamente Ramonet, deixou de ser a “voz dos sen
voz” e pasou a ser detentado por
“un conxunto de grupos económicos planetarios e de empresas
globais, o peso das cales nos negocios do mundo resulta ás veces
máis importante co dos gobernos e
os Estados”. Non é, por outra banda, un caso aillado: un xulgado de
Copenhague, en virtude dunha demanda presentada pola Asociación
Danesa de Diarios, prohibiulle a
Newsbooster que siga incluíndo
enlaces a noticias dos xornais sen
pasar pola páxina de inicio, baseándose en que esta práctica reduce
a cantidade de publicidade vista
polos lectores e ocasiona perdas
económicas.
David contra Goliat
A guerra dos dous xigantes do periodismo español contra Periodistadigital.com apenas disfrazou,
ademais, un certo oportunismo

Os grandes editores asócianse para cobrar os seus contidos na rede.

consistente en sacar a estaca no
momento en que o director deste
medio dixital, David Rojo –irmán,
por certo, dun dos subdirectores
de El Mundo, Alfonso Rojo– foi
posto na picota por facerse pasar
por abogado para conseguir unha
entrevista co británico Tony King,
suposto asasino das mozas Sonia
Caravantes e Rocío Waninkof.
Detrás desta estratexia evidéncianse os movementos da empresa
Gedeprensa, incialmente constituída por Prisa, El Mundo, Recoletos
e Vocento e recentemente ampliada coas integracións do Grupo La
Voz de Galicia, Prensa Ibérica (editora de Faro de Vigo e La Opinión)
e Grupo Zeta. Gedeprensa di que
perde cada ano 90 millóns de euros
por non cobrar canon en concepto
de dereitos de autor pola “mercan-

cía” informativa (noticias, fotografías, artigos de opinión, servicios
varios, etc.) que lle “piratean” os
alternativos e cada vez máis numersosos medios electrónicos de
información. No caso de La Voz de
Galicia podería resultar mesmo
curiosa a súa adscripción ás teses
de Gedeprensa, pois o grupo empresarial de Santiago Rey explotou
durante varios anos unha empresa
comercial que vendía seguimento
de información e publicidade (recortes de prensa, para entendernos)
a quen llos quería comprar: fundamentalmente, a Xunta de Galicia,
Concellos e grandes empresas).
Gedeprensa está moi interesada no actual proceso de transposición que España, como calquera outro país de Europa, ten
que facer mediante a adaptación

da súa normativa estatal en materia de propiedade intelectual ás
directivas comunitarias. Neste
momento está en proceso a reforma da lei de propiedade intelectual, aínda que é case seguro que
non culmine antes das próximas
eleccións xerais. Un borrador xa
redactado por tres persoas (Pedro
Colmenares, subdirector xeral de
Propiedade Intelectual; José Luís
Cádiz, secretario xeral do Ministerio de Cultura e Antonio Guisasola, ex alto cargo do mesmo ministerio e actual directivo de
Agedi, unha axencia que xestiona dereitos de autor) xa ten dado
que falar como supostamente favorable aos intereses dos grandes
grupos de comunicación integrados en Gedeprensa, que formulou mesmo á solicitude dunha
“autorización singular” para lograr os seus propósitos.
Cobrar polos resumes
de prensa
Propósitos que non son máis que
os de cobrar a toda entidade, pública ou privada, que utilice a información dos seus medios. A intención de Gedeprensa é sacar
canto máis mellor dos que fan
moitas fotocopias e resumes de
prensa. As páxinas dixitais, as bases de datos, as empresas, os sindicatos e as distintas administracións (estatal, autonómica e local)
veríanse moi directamente afectadas. Particularmente as administracións, que son os principais
clientes deste tipo de mercado.
Os grandes editores pretenden
que ninguén poda facer resumes
de prensa, reproducir nin siquera
citar os seus medios de maneira
non consonte co pago por uso deses productos. Algúns deles están
tan seguros de que van acabar impoñendo o seu criterio que, tal como ocorre no caso de Recoletos,
xa teñen dispostos grandes complexos informáticos a través dos
que pensan seleccionar a información a gusto do cliente.
Algunhas destas intencións de
Gedeprensa están chocando abertamente co Tribunal de Defensa da
Competencia, e atopan dende logo
iracundo rechazo por parte das por
agora pequenas e mesmo pequenísimas empresas que editan medios
dixitais alternativos (periodistadigital.com, libertaddigital.com, prnoticias.com, elconfidencial.com,
diariodirecto.com, ibinews.com,
hispanidad.com, etc.), que se agarran como o ferro ao lume á defensa do para eles sacrosanto dereito de cita. ¿Que vai pasar no futuro inmediato? Dende logo é a
guerra de Davide contra Goliat,
pero tamén a relativa insensatez de
querer poñerlle portas ao campo.
No medio da polémica, adquire
aínda máis contido a proposta de
Ignacio Ramonet a favor da creación dun “quinto poder” que substitúa ao xa desaparecido “cuarto”.
Un quinto poder que teña como
función “denunciar o superpoder
dos medios de comunicación que,
en determinadas circunstancias,
non só deixan de defender aos cidadáns senón que ás veces actúan
contra o pobo no seu conxunto”.♦
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O efecto pode estenderse a toda Galiza

BNG e PSdG-PSOE a piques de rachar en Vigo
AFONSO EIRÉ
Se as conversas de última hora entre Anxo Quintana e Pérez
Touriño non o remedian, podería darse en breve por rematado o pacto entre o PSdG-PSOE e o BNG no goberno municipal de Vigo. O efecto pode ter repercusión en toda Galiza. O detonante é a eleción do xerente de urbanismo, pero
detrás está a desconfianza entre nacionalistas e socialistas.
A data do desencontro semella
escollida polo PP: unha semana
antes do debate sobre do Estado
da Autonomía. Se o PP non ten
claro cal vai ser a súa alternativa a Fraga, a ruptura entre BNG
e PSdG-PSOE non favorece
tampouco a ningún dos dous
partidos da oposición cara acadar a presidencia da Xunta.
O BNG considera que o
PSdG-PSOE trata de ningunealo
nos gobernos municipais e de que
aparezan ante a sociedade como
unha “mera correa de trasmisión
do PSOE”. O PSOE sería a alternativa e o BNG a “comparsa”.
Non confían os nacionalistas nas
boas palabras de Pérez Touriño e
Antón Louro. Non só polo ocorrido na pasada lexislatura, senón
porque agora non se cumpriron
tampoco os pactos en oito conce-

llos. Compostela ou Vilagarcía
serían os casos paradigmáticos.
Aínda así, consideran que a liña
de Touriño é máis proclive a un
entendemento cos nacionalistas,
pero que a corrente vazquista impón unha política que imposibilita na práctica os acordos co BNG.
O PSdG-PSOE xulga que o
BNG mudou a súa postura a
respecto dos pactos municipais,
e xa non está tanto pola labor.
Para os socialistas sería froito
do actual debate asembleario
nacionalista, por máis que esa
percepción non se sustente nas
ponencias aprobadas polo Consello Nacional do BNG.
O urbanismo de Vigo
Neste contexto é no que estala o
desencontro pola eleción do xeren-

te do Consello de Urbanismo de
Vigo. O BNG propón ao anterior
xerente, Xavier Rivas e o PSdGPSOE ao funcionario Gustavo Rodríguez. No medio 38 aspirantes
máis que non parecen contar.
Os socialistas afirman que se
eles teñen a “responsabilidade de
Urbanismo, deben de exercer o
seu dereito a selecionar o personal que consideren conveniente”.
Así o manifestaron o alcalde Pérez Mariño, Miguel Barros, Antón Louro e Pérez Touriño.
Desde o BNG, Lois Castrillo
nega que o pacto de goberno inclúa o xerente de urbanismo e recorda que os estatutos da Xerencia
establecen que o cargo o nomea a
maioría do Consello e non o concelleiro ou o alcalde. Puntualiza
que, ademais, é así a proposta dos
socialistas hai catro anos.
Os promotores, os emrpesarios e mesmo o PP apoian a figura do anterior xerente que, como
lembran no BNG foi ratificado
por unanimidade de todos os partidos no consello da xerencia.
Pérez Castrillo afirma que
non se trata de impoñer o seu

candidato, senón que é “unha
cuestión de cidade”. Para Castrillo “Rivas significa a continuidade no traballo, principalmente na redacción do Plano
Xeral, pero tamén o diálogo e o
consenso público con todas as
forzas sociais, económicas e políticas para votar adiante un novo urbanismo en Vigo”.
Para Pérez Mariño trátase de
que o BNG “non interfira na eleción dunha área que lle compete á
alcaldía e ao concelleiro de urbanismo”. O alcalde Mariño xa asumira a competencia de aprobar as
licencias de obras. Os promotores
denuncian que a concellalía de
urbanismo está paralizada.
Un alcalde presidencialista
Pérez Mariño, que anunciara ao
tomar posesión que sería un alcalde “presidencialista”, ameazou o BNG con cesar os seus
concelleiros nas funcións do goberno se votan a Xavier Rivas. É
só atizarlle leña a unhas bases do
BNG que non entenden un pacto
de goberno cun PSdG-PSOE que

fai retroceder o uso do galego a
tempos franquistas. “Así para
que estar no goberno?”, pregúntanse moitos nacionalistas.
O PSdG-PSOE pechou fileiras a carón do alcalde, malia as
discrepancias internas. O sector
de Carlos Príncipe considera
que todo é unha manobra para,
desprazados os nacionalistas,
aliarse con Manuel Soto e recompoñer o partido en Vigo,
desparazando a Príncipe.
Os nacionalistas coidan que
a grande culpa da actual situación débese á personalidade
“politicamente inmadura de Pérez Mariño”, pero tamén critican a Pérez Touriño por alentala.
Pronto saberemos xa parte
do desenlace. ¿Rachará Pérez
Mariño o pacto de goberno, cesando os concelleiros nacionalistas nas súas funcións, como
fixo o seu compañeiro con
Quintas en Baiona? Cesará unicamente a Rivas logo de que seña elixido? Que farán os nacionalistas? Extenderá o BNG a
crise a toda Galiza?♦

A alcaldía autoriza reformas no solar dos García-Valdecasas sen o visado de Patrimonio

Denuncian novos atentados urbanísticos en Tui pese
á suspensión do PXOU e os procesos por licencias ilegais
GUSTAVO LUCA
O procesamento por prevaricación
(19 de setembro de 2002) do alcalde de Tui Fernández Rocha e seis
concelleiros, a causa da licencia
do edificio Beira Miño, a investigación xudicial doutros actuacións
do Concello contra unha urbe que
vai ser declarada patrimonio da
humanidade e a recente suspensión do Plano Xeral non impiden a
continuidade das denuncias sobre
irregularidades urbanísticas.
Dous macizos muros de encofrado enterran o parque da beira do
río. Agora será unha Área de Servicio de Auto-Caravanas, unha especialización contra a que os veciños protestan porque a interpretan
como anuncio de privatización.
O Parque do Penedo está dentro do casco de clarado BIC (Ben
de Interese Cultural) e que se saiba non hai informe da Consellería
de Cultura que autorice a decrualo. O lugar de lecer tamén está incluído como espacio protexido na
Rede Natura 2000, proposta polo
Goberno Autónomo e aprobada
pola Comisión Europea.
Douscentos metros río arriba
por esta beira, parece consolidarse
outra irregularidade: unha plataforma aberta ao tránsito rodado fronte
un solar propiedade da familia da
ministra de Administracións Públicas, Xulia-García Valdecasas. A
ancha vía pavimentada invade o
paseo fluvial, linda co areal urbano
e, ao tempo, comunica co vello
muro de cachotería da finca dos
García-Valdecasas. O 31 de xaneiro de 2002, o concelleiro do PSdGPSOE, Xesús Pazo Diz, denunciou

O castiñeiro centenario da Oliva foi salvado da piqueta municipal por un veciño que se empoleirou nel para evitar o corte. O Parque do Penedo será logo un estacionamento. En primeiro termo, as mesas desmanteladas. Abaixo, unha obra ilegal converte a cancela peonil dos García Valdecasas en paso para coches. A Alcaldía pavimentou esta parte do paseo fluvial.

no pleno do Concello e na Xunta
as obras ilegais que convertían a
entrada peonil deste muro en paso
de coches. Para facer este portalón,
os donos do solar praticaron un
desmonte e reconstruíron o muro
sen informe da Dirección de Patrimonio a pesar da obra ter lugar
dentro do límite do Conxunto Histórico. Mentres actuou a formigoneira, encol do muro luciu a se-

guinte indicación: “Obra de arreglo de huerta y cuarto de aperos.
Autorización de la Consellería de
Cultura”. A moción de urxencia de
Pazo Diz non deu paralizado a
obra nin puido identificar que licencias amparaban as obras.
Proceso en compás de espera
Ao tempo avanza o macizado do

Gas só para a ministra
Gas Galicia levanta as lousas
do casco histórico de Tui para
lle levar propano á Xulia Garcia-Valdecasas, ministra de
Administracións Públicas do
goberno Aznar. A ruidosa intervención sobre o solado de
granito da rúa Canicouba onde

está o pazo da ministra, ilusiona os veciños do casco vello
pero Gas Galicia recusa todas
as peticións de enganche: non
está previsto que o subministro chegue, cando menos polo
de agora, aos demais contribuíntes do barrio histórico.♦

solar do Casino vello para construír apartamentos sobre un solar
ilegalmente segregado dentro do
casco BIC. O proceso xudicial
aberto por esta licencia está a espera, dende hai sete meses, da

cualificación da Fiscalía da Audiencia de Pontevedra, que dirixe o fiscal César del Pozo. Este
trámite non adoita demorarse habitualmente máis de cinco días.
O feito de estar intervida pola Xunta a xestión urbana de Tui
dende xuño de 2002, non estorba
a aprobación dun estudo de detalle do PXOU sobre unha finca de
dez hectáreas do barrio da Oliva
no último pleno de agosto e tres
días antes de que Política Territorial suspendese o Plan Xeral
por unha resolución de 9 de setembro pasado. A actuación dun
veciño que reclama a intervención do Seprona salvou parte do
derradeiro souto urbano. Un fillo
do alcalde procesado forma parte da sociedade que adquire a
finca, o último espacio verde que
resiste a marea de cemento.♦
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Mándanos a túa
viñeta, caricatura
ou debuxo
De entre todos os recibidos,
escolmaremos os mellores
para publicar na páxina web
www.anosaterra.com todas
as semanas. Ademais, o
mellor gañará a inclusión dos
seus traballos durante un
ano nas páxinas de A Nosa
Terra, unha subscrición ao
xornal e un lote de libros.
Participa.
Só tes que enviarnos
o teu traballo
a este enderezo electrónico:
clgil@anosaterra.com

O TEU PERIÓDICO
NA REDE

NOVO DESEÑO E
CONTIDOS

Fonte: Arquivo Xeral Militar de Ávila.

O campo, do que ollamos un esquema no recadro, estivo localizado na zona do Castelo, na fotografía á esquerda, xunto ao mar.

Permaneceu aberto entre 1937 e 1939

Rianxo lembra os prisioneiros
do campo de concentración
H.V.
Os días 17 e 18 de outubro celébranse en Rianxo distintos actos
en lembranza dos presos republicanos do campo de concentración da localidade, maioritariamente asturianos recluídos
no mesmo entre 1937 e 1939.
Os actos comezan o venres 17 ás
oito da tarde na Casa de Cultura
“Cuartel Vello” coa presentación
dos libros”Rianxo na II República: apoio decidido ao Estatuto”,
de Xesús Costa Rodil, e “Rianxo
na Guerra Civil: campo de concentración de prisioneiros de
guerra 1937-1939”, de Xesús
Costa, Xesús Santos e Xosé Comoxo. Ás cinco da tarde do día
seguinte no mesmo lugar celébrase unha charla coloquio sobre
Rianxo na Guerra Civil e ás sete
da tarde no cemiterio municipal
descubrirase unha placa conme-

morativa. Os actos conclúen ás
sete e media da tarde na zona
portuaria, onde se descubrirá un
monumento conmemorativo.
Uns mil prisioneiros
O campo de concentración de
Rianxo instalouse nun recinto
ocupado por unha antiga fábrica
de conservas nas aforas da vila, á
beira da ría de Arousa. A el chegaron máis de mil prisioneiros
procedentes da praza de touros
de Xixón nunha travesía a bordo
do vapor “Alfonso Senra”.
Segundo o informe da Inspección de Campos de xuño de
1938, o campo localizado en
Rianxo contaba cunha capacidade para 572 persoas, posuía unha
enfermería con quince camas, tiña seis retretes, contaba con auga
potábel e nese momento estaban
detidos no seu interior 73 presos.
UXÍA E BRAIS

Guisa e Napo

Na realidade, pese á existencia de auga potábel en abundancia, estaba racionada e os presos
pasaban sede. Había catro retretes que ben logo quedaron fora
de uso, o que obrigou a substituílos por foxos. A enfermería contaba con seis camas e os presos
durmiron no chan de cemento
dos barracóns até que os veciños
lles levaron palla.
A vida no interior do campo
iniciábase co toque de diana ás
sete da mañá. Despois izábase a
bandeira e cantábase o “Cara al.
Sol”. O preso e xogador do Sporting Armando Quirós dáballes
unha hora de ximnasia aos seus
compañeiros. Había dúas horas
de paseo pola mañá e outras dúas pola tarde. A vixilancia estaba
a cargo de soldados. Algúns prisioneiros voluntarios participaron nos traballos de recheo do
porto. Con respecto aos paquetes

que enviaban as familias dos
presos, eran interceptados e os
gardas do campo quedaban co
que lles interesaba. Aínda que o
Rexistro Civil, só indica que no
campo morreron doce persoas,
foi moi superior o número de falecidos ben por enfermidade ou
ben fusilados polos falanxistas
que ían recollelos.
As noites no campo eran horas de visita. Entón chegaban falanxistas de distintas localidades
e os presos formaban a escuras
para que os falanxistas os enfocasen cunha luz. Aos que recoñecían, levábanos canda eles. Era
común escoitar tiros cando os falanxistas abandonaban o campo
acompañados de presos recén
identificados.
Os superviventes só lembran
con agrado a atitude humanitaria da
poboación local e certa benignidade dalgún suboficial do campo.♦

Subliñado

Gostos e complexos
LOIS DIÉGUEZ

E UN NOVO FORO
PARA AS TÚAS
OPINIÓNS
■

Información Xeral
■

■

Última Hora

PORQUE NON HAI NENOS

■

■

Números atrasados
en PDF

PORQUE LEVAN A ESCOLA?

■

A NOSA TERRA

E PORQUE NON HAI NENOS?
¿QUEN VAI TER NENOS SE NON OS
PODE LEVAR Á ESCOLA?

Ela pode ter todos os coñecimentos do mundo (cousa que non
cremos) , mais ser inculta. El ou ela, pero neste caso concreto
trata-se dela. A ela non lle gostan os grupos de gaiteiros. Iso
debe soar a cousa de parróquia, aldeá. Prefere os “grupos de
coros y danzas de las diversas regiones de España”. Claro. A
concelleira de cultura gosta “de una buena chuleta de ternera,
gallega, desde luego, con un Albariño y un Ribera del Duero”.
Mais á concelleira de cultura non lle gosta o galego, o noso
idioma, quero dicer. Pero gosta-lle o noso traxe nacional, tanto, que até o puxo o dia en que se festexou pola oficialidade
correspondente. Nós dicemos “nacional”, pero estamos seguros que ela dirá “regional”, pois “nación solo hay una y no cincuenta y una”. Unha persoa que representa unha institución
galega e non fala o idioma do seu pais nos actos oficiais resulta-nos estraña e, certamente, inculta. Xa non tanto que sexa do
PSOE, personalización, aquí e agora, desa filosofia do señorito vilego con complexos de universalista. Asi que, loxicamente, cando a concelleira de cultura fale de viños, dirá que lle
encanta o “Albarito” e mais o “Ribero”. Correuto. Claro.♦

As motos penalizadas fronte ao automóbil
H. VIXANDE
As motocicletas e ciclomotores enfróntanse a unha política hostil que lles impide consolidarse como alternativa
individual ao automóbil, cando este último ocupa na estrada catro veces máis que elas.
Seguros máis caros, prezos de
inspeccións técnicas e autoestradas iguais aos automóbiles colocan ás motocicletas en tales dificultades para competir cos carros que se está a producir unha
forte redución das vendas e o peche de factorías como a de Piaggio en Catalunya.
A situación apenas tería incidencia se todo o Estado tivese a
mesma climatoloxía de Galiza,
pero acontece en España, un país con gran vocación mediterránea que goza en boa parte dun
clima que permitiría unha utilización máis intensiva das motocicletas como alternativa de uso
privado ante o automóbil.
Un seguro de danos a terceiros para motocicletas non baixa
dos 500 euros, pero para un automóbil atópanse moitos prezos
no contorno dos 350 euros. As
compañías de seguros argumentan que a sinistralidade das motocicletas non permite ofrecer
seguros máis económicos, pero
os danos producidos polos automóbiles son sempre superiores
en canto magnitude dos prexuízos de cada acidente. No caso de
usuarios de ciclomotores menores de 26 anos, o problema increméntase, o que provoca que se
disparase o número de motociclistas que circulan sen seguro.
Este non é o único atranco
que atopan as motocicletas no
Estado español. Para as motos o
prezo das autoestradas de peaxe
é igual que o que pagan os automóbiles. Porén, en países das nosas latitudes, como Portugal, as
motos pagan portaxes sensibel-

As motocicletas ocupan catro veces menos que os coches, circunstancia relevante nunhas cidades atascadas polo tráfico. PACO VILABARROS

mente inferiores.
Por outra banda, aínda que na
inspección técnica de vehículos
o prezo que pagan as motos é
praticamente idéntico ao que
abonan os automóbiles –un chisco maior no caso dos carros–,
non están preparadas para someter ás motos a grande número de
probas en condicións de seguridade. Un exemplo constitúeo o
control da freada, no que as motos deben situarse sobre os mesmos cilindros que se empregan
para medir o freo dos coches, sen
que haxa un sistema para suxeitar os vehículos de dúas rodas. A
consecuencia é que a proba ten
que facerse a menor velocidade e
a fiabilidade dos datos é inferior.

dando cando o PP aceptou no
Congreso dos Deputados unha
iniciativa de CiU para que se lle
outorgue a habilitación para conducir motos de 125 cc a aqueles
automobilistas que o soliciten e

que teñan un carné con máis de
dous anos de antigüidade sen
multas graves neses dous anos.
A presentación da proposición de CiU debeuse á situación
de afogamento que padece a in-

dustria de fabricación de motos
en España, localizada case na súa
integridade en Catalunya. A gravidade da crise é tal que a factoría
de Piaggio nesta última Comunidade autónoma tivo que pechar e
despedir a tres mil traballadores.
A patronal da industria de fabricación de motocicletas e ciclomotores agarda que esta medida supoña un cambio de tendencia nas vendas e que comecen a súa recuperación. De todos
xeitos, este colectivo non deixa
de queixarse da política que aínda mantén o Estado, política,
din, que fai promoción do uso do
automóbil en detrimento dos vehículos de dúas ou tres rodas.
A pesar de que os técnicos na
xestión do tránsito consideran
que o transporte público é a alternativa máis válida fronte ao uso
do automóbil, tamén recoñecen
que unha maior promoción da
motocicleta desafogaría as rúas.
En cidades como Barcelona habilítanse estacionamentos específicos para motocicletas en case todas as mazás. Na Galiza, esta necesidade non é tan imperiosa, pero algunha cidade, como o caso
de Vigo, si conta cun parque de
motocicletas bastante elevado.♦

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.

Síntomas de cambio
Por parte do Goberno central, o
único síntoma de cambio de atitude ante as motocicletas veu

GONZALO

RETRATOS VOLUNTARIOS
A NOSA TERRA
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Os seguros son máis caros e as inspeccións e a autoestrada custan o mesmo
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Piden que o oficio de telleiro seña recoñecido como Ben de Interese Cultural

A cultura da cabaqueira
MARÍA BOULLOSA
O Baixo Miño foi unha das zonas máis relacionados coa arte da cabaqueira ou tilleira.
Alí e no exterior, miles de homes facían tellas a man conformando unha verdadeira
industria artesanal. Agora os
herdeiros da tradición piden
que o oficio sexa recoñecido
como Ben de Interese Cultural.
O pasado 12 de outubro tivo lugar a XVI edición da Romancha
do Cabaqueiro no Rosal. Rafael
Sánchez, director do Museo de
Ponteareas, leu un pregón que
pedía o recoñecemento do antigo oficio de cabaqueiro como
Ben de Interese Cultural. Unha
petición que foi acollida con
sorpresa e entusiasmo por toda
unha poboación estreitamente
ligada a este gremio.
Xoán Bautista Martínez
González, natural do Rosal e
de 72 anos, é posíbelmente o
home máis sabedor deste oficio. “Non traballei de cabaqueiro, pero adiqueime varios
anos á investigación coa finalidade de coñecer a fondo a
mensaxe dos cabaqueiros: taxicar cabacas e toupos á ghoucha, ou dito doutra maneira,
facer tellas e tixolos a man”.
Segundo este experto, os cabaqueiros de Galicia eran verdadeiros especialistas, por iso viñan do resto da península a por
eles. “A xente preparábase a
conciencia, era coma unha universidade onde se formaban
dende pequenos”. As cabaqueiras, ou tilleiras, eran o lugar de traballo. Non tiñan
grandes prestacións, pero alí
durmían e traballaban as cuadrillas de traballadores. “As tilleiras eran ao aire libre e estaban formadas por un chamizo e
uns pequenos cubertos. Hai
que ter en conta que era un traballo de verán, porque no inverno os cabaqueiros buscaban
outras ocupacións a causa da
chuvia que non deixaba secar
as cabacas”. Na caseta os operarios comían e dormían
amontoados en piltras da noca, camastros feitos con follato. Nos cubertos traballábase e
protexíanse as tellas do mal
tempo. Tamén había barreiros
de onde sacaban o barro, charcas para conseguir auga, eiras
onde se situaban os bancos de
traballo e o forno que cocía as
tellas. “Normalmente, en cada
cabaqueira traballaban cinco

Demostración deste labor tradicional o pasado 12 de outubro no Baixo Miño.

operarios ordenados xerarquicamente: O buxa, o oficial, o
tendedor, o carretilleiro e o
pieiro”. O buxa é o dono, o
propietario. O oficial, o manda
máis, encárgase de fixar a medida da tella cunha ferramenta
chamada gradilla. O tendedor
retira a tella e a lévaa a eira para poder logo manexala e introducila no forno. O carretilleiro aproxima o barro preto
do banco e o pieiro amasa, o
que eles chaman sobar o barro.

“Tamén existe un primeirizo
que vai observar o posto que
pode desempeñar no futuro.
Normalmente os pais pretendían que ocupase un dos primeiros postos, oficial ou tendedor,
porque eran os que recibían
máis cartos a parte do buxa”,
relata Xoán Bautista.
Moitas veces as cabaqueiras estaban feitas, pero noutras
ocasións había que facelas.
“Non había exportación de tellas, preferíase crear unha ti-

Xoán Bautista Martínez, experto na cultura cabaqueira, mostra unhas tellas antigas.

nos; así tamén existía o fornus
pannis, o forno de pan”. A pesar da lonxanía temporal, este
gremio permaneceu até configurar unha verdadeira industria, da que foron propietarios
durante varios séculos os principais poderes estamentais.
“As tilleiras eran patrimonio
da Igrexa, dos episcopados e
da nobreza. Será coas Cortes
de Cádiz, do século XIX, e as
desamortizacións cando os
concellos se fagan coa propiedade e quen decidirá sacalas á
subasta”, explica Tamuxe. O
apoxeo destes centros de producción de tellas tivo lugar durante os séculos XVIII e XIX,
pero hai referencias bibliográficas anteriores. “Segundo os
arquivos, atopamos as primeiras cabacas no sur de Galicia
alá polo século XII. Non embargante, as da zona do Rosal e
arredores aparecen aproximadamente no ano 1500.” Dende
esa data, as tilleiras foron collendo pulo e convertíndose na
principal ocupación da xente
do Baixo Miño. “É dificilísimo
atopar unha casa onde non haxa un cabaqueiro ou onde non
lleira e desprazar os traballado- o houbera. Esta zona era rica
res. O número de cabaqueiras agricolamente, pero non chedependía das necesidades da gaba. A muller ficaba trabapoboación e da materia prima: llando o campo e criando os
o barro e a arxila”.
rapaces, mentres os homes ían
á tilleira”, segue a explicar
Orixe dos cabaqueiros
Juan Bautista. Existía un axuste, ou contrato, no mes de abril
Segundo Tamuxe, alcume que polo que os homes aceptaban
utiliza
Xoán
traballar
fóra
Bautista no eido
arredor de cinco
literario, a orixe
meses, nas tilleion había
desta profesión
ras de Castela e
remóntase á épo- exportación
outros lugares
ca dos romanos.
do país, mesmo
“Pola interpreta- de tellas, preferíase no estranxeiro
ción dos datos
onde algúns forhistóricos, con- crear unha tilleira
maban posteriorcluímos que é e desprazar
mente as propias
unha herdanza
cabaqueiras. “A
dos grandes ce- os traballadores.
data límite para
ramistas romamarchar era o 18
O
número
nos. Os castros,
de abril, e voltade orixe autócto- de cabaqueiras
ban polo San
no e castrexo,
Miguel. Coñecíforon romaniza- dependía
ase como a temdos. Segundo cipada, que equitas latinas situá- das necesidades
valía ao diñeiro
banse ao lado
que ía chegar
da
poboación
e
destes asentaaquí. Como máis
mentos un for- da materia prima”
tardar voltaban o
nus tegularum, é
12 de outubro,
dicir, un forno
na pilarica; por
de tellas. Parece
iso celebramos a
claro que estaban a falar das festa de conmemoración deste
cabaqueiras porque facían dis- gremio nesa data”, aclara Tatincións segundo o tipo de for- muxe.♦
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As hospedarías rurais multiplicáronse por trece na última década
A.N.T.
A feira Turisport 2003, que rematou o pasado 12 de outubro en Silleda, revelou as cifras da evolución da alternativa turística rural.
Segundo fontes deste evento, entre 1993 e 2003 o número de casas
e hoteis rurais pasou de 34 a 433.
Marta Domínguez leva va-

rios anos traballando en axencias de viaxes de toda Galicia.
A súa experiencia lévaa a afirmar que a demanda de hospedaxe rural nunca estivera en tal
apoxeo. “Este último ano, e sobre todo a fin de semana, recibimos centos de peticións en
busca dunha paraxe onde des-

conectar da rutina. É a alternativa de moda”, afirma Marta Domínguez. As razóns que empuxan a un cliente a decidirse por
un destino rural son varias.
“Normalmente soen facerse reservas para familias e xente nova que buscan un lugar para estar tranquilos e desfrutar da pai-

saxe. Ademáis, moitas das casas rurais ofrecen servizos relacionados coa natureza que tamén son un incentivo”. As diferencias que se pode atopar un
cliente con respecto a un hotel
non son significativas. “Nos estabelecementos rurais ofrécese
a mesma atención e os mesmos

servizos; só depende da casa rural que se escolla. As diferencias que existen entre hoteis de
unha estrela e os de cinco, son
as mesmas que se poden atopar
entre casas rurais. Todo depende das posibilidades económicas dos adquirintes”, conclúe
Marta Domínguez♦

MANUEL CAO
Nas primeiras aproximacións dos esquemas de interdependencia
entre economía e política alúdese á función dos polícy-makers, como buscadores do interese xeral con modelos de actuación baseados no altruísmo e o servicio aos demais. Co tempo, esta imaxe
idílica foise esvaendo ao comprobar como os políticos raramente
se esquecían de sí mesmos á hora asignar os recursos públicos que
lle eran confiados. É ben certo que as diferencias que introducen
os valores e as características específicas de cada sociedade inducen comportamentos que poden ir, dende a prevención moral ante
calquera acto lesivo para a sociedade e a boa xestión dos asuntos
públicos, até a pura desfachatez e o ladronicio sen límites tratando
de arrapañar o máis que se poda no menor tempo posíbel.
Nas sociedades do noso tempo, cómpre partir da hipótese de
que os políticos son un colectivo que tamén busca satisfacer os
seus intereses ao adicarse a esa actividade. É bon prescindir dos
apriorismos que configuran aos políticos como un grupo especial
que tería motivacións de axuda desinteresada para a colectividade aínda que só sexa para aforrar decepcións posteriores e, sobre
todo, para instaurar rápida e consensuadamente mecanismos institucionais de control da actividade pública que permitan introducir criterios de eficacia e esixir responsabilidades pola acción de
goberno. Nalgunhas sociedades europeas, o grao de esixencia sobre a actuación dos políticos no exercicio do seu cargo está moi
desenvolvida e tanto políticos, electores e institucións coñecen as
súas obrigas e os seus límites así como as penalizacións, case
sempre automáticas, dun exercicio inadecuado das súas funcións
gubernamentais. A dimisión inmediata por causas diversas é unha situación que aborda o político con rapidez e convencemento
moral no momento que se dá conta de que se alterou a relación
entre representantes e votantes, cando os valores propios non
coinciden coa acción de goberno ou cando se violou algunha regra institucional explícita ou implícita de obrigado cumplimento.
En España, é inhabitual que un político dimita e cando o fai
tende a verse máis como unha confesión de culpabilidade ou febleza política ca exercicio virtuoso que axuda a afortalar e depurar os comportamentos sociopolíticos. Aínda así, as diferencias
con certas áreas de América Latina, Asia e África colocan a España nun privilexiado lugar a escala mundial pois, neses países,
a corrupción e a apropiación directa dos recursos públicos forma
parte do comportamento habitual da chamada clase política.
A heteroxeneidade dos sistemas políticos e valores dominantes en cada sociedade non permite deducir a existencia de motivacións idénticas para os que se adican á actividade política. O
recén elexido gobernador de California –o actor, Arnold Schwarzenegger– é un bon exemplo do proceso de innovación que
se está a dar na representación política en moitas sociedades modernas. Frente aos modelos políticos nos que as elites das organizacións partidarias tenden a permanecer durante longos períodos existen outros nos que as barreiras de entrada son escasas e
mesmo cotiza positivamente no mercado electoral a posición de
outsiders alonxados das burocracias dos aparatos dos partidos.

O novo Gobernador de California é felicitado pola súa muller.

‘A ausencia dun modelo único
de comportamento para as elites
políticas fai dificultoso o deseño
dun sistema de institucións óptimo para
o bon goberno democrático”
A ausencia dun modelo único de comportamento para as
elites políticas fai dificultoso o deseño dun sistema de institucións óptimo para o bon goberno democrático. En todo caso, a
disposición de medios institucionais que confiran maior capacidade de decisión para a sociedade sempre será positivo para
limitar os incentivos dos dirixentes a tomar decisións erradas
e/ou en beneficio propio e para consolidar un entramado institucional que expulsará aos políticos incompetentes do mercado
electoral e educará á sociedade no exercicio virtuoso da democracia e no respeto aos intereses da colectividade.♦

Co 7,1% de habitantes só recibiu o 5,4% dos fondos

As subvencións
estatais a Galiza son
inferiores á media poboacional
RUBÉN VALVERDE
Dende 1986, ano de entrada na
Comunidade Económica Europea ata o ano 2000, Galiza recibiu o 5,4% dos fondos redistributivos do Estado, cando a poboación nese mesmo período representou o 7,1%. En total, nos
14 anos que abrangue este período, a nosa comunidade obtivo
14.080 millóns de euros, dun total de 260.225 millóns de euros
en conceptos de Fondos Comunitarios, Fondos de Cohesión
interterritorial, Incentivos Rexionais e Investimentos Reais
previstos nos Orzamentos Xerais
do Estado. Atendendo á participación poboacional, Galiza debería ter recibido 4.420 millóns
de euros máis do ano 1999 –sen
contar o IPC acumulado.
O Estado inviste na Galiza menos do que lle corresponde.

En todos os indicadores económicos –taxa de paro, índice de produtividade, capitalización pública
e privada, nivel de infraestruturas
produtivas e equipamentos sociais,
I+D+I ou indicadores de pertenza á
sociedade da información– Galiza
ocupa os peores lugares do Estado
segundo o INE. Un dato que non
gustou nada a Manuel Fraga, quen
ten atacado a este instituto aducindo que a súa fiabilidade é moito
menor que a do Instituto Galego de
Estatística. Estes datos lembran
que lonxe de converxer, Galiza
arrédase cada día máis da media
estatal e europea.
Coa fin de ir corrixindo as diferencias interterritoriais, tanto o Estado, como a UE, a través dos Gobernos estatais, artellaron diferentes mecanismos correctores para
acadar o que na Constitución se denomina “solidariedade territorial”.
Destes mecanismos, os máis importantes dende 1986 foron os fondos procedentes de Europa: Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), Fondo de Solidariedade Europeo (FSE), Fondo Europeo de Orientación e Garantía Agrícola (Feoga), outros Fondos agrarios e pesqueiros e o Fondo de Cohesión. En total, a cantidade recibida por Galiza foi de 6.399 millóns
de euros, dun total de 109.601 millóns que repartiu o Estado. Esta cifra supón o 5,84% dos fondos que
achegou a UE. Porcentaxe que desmitifica a versión de que Galiza dependeu para o seu desenvolvemento das institucións europeas.
Dos Fondos de Compensación
Interterritoriais (FCI), que na actualidade reciben as rexións obxeto 1 (aquelas con niveis de renda
máis baixas) e as cidades de Ceuta e Melilla, aos que hai que unirlle as compensacións transitorias
e o Fondo de Teruel entre 1986 e
1999, Galiza recibiu 2.537 millóns de euros dun total de 18.907
millóns que repartiu o Estado. A
porcentaxe foi do 13,42% do total, a pesar de ser Galiza a terceira
comunidade española coa renda
máis baixa despois de Estremadu-

A.N.T.

ra e Andalucía e tendo en conta da”. Esta consiste en que sendo
que estas dúas comunidades re- unha comunidade con baixo orzacortaron parte da distancia que as mento, asume o financiamento
separaba con Galiza na última dé- parcial ou total de investimentos
cada. De feito Galiza foi a segun- que lle correspondería financiar e
da comunidade, por detrás de As- executar exclusivamente á Admiturias, onde menos medrou a ren- nistración Central.
Por outro lado, a distribución
da entre 1995 e o 2000, segundo o
INE, situándose catro puntos por rexional en función dos habitantes
non pode ser o único factor a ter
debaixo da media española.
A terceira vía de financiamen- en conta. A orografía galega, as
to estatal foi a dos incentivos re- formas de asentamento e outros
xionais que transfire o Goberno factores sociais como o envellecemento da poboacentral para o deción motivan que
senvolvemento
tanto as dotacións
das distintas coaliza asume
infraestruturais
munidades. Gali–construción de
za recibiu 153,66 o financiamento
estradas, camiños
millóns de euros,
de
investimentos
de ferro, portos,
dun total de 2.041
obras hidráulicas
millóns repartidos que lle
ou aeroportos–,
entre 1987 e o ano
como
sociais
1999, ou o que é o corresponderían
–hospitais, asilos
mesmo, un 7,53%
á
Administración
ou escolas– sexan
do total.
máis custosas na
En cuarto lu- Central”
nosa comunidade
gar estarían os inque noutras revestimentos reais
previstos contemplados nos Or- xións atrasadas como Castela e
zamentos Xerais do Estado. Nes- León ou Estremadura. Como conte capítulo foi no que Galiza re- secuencia, o reparto de fondos
sultou máis prexudicada pois tan compensatorios debería ter unha
só o 3,85% do total se realizaron discriminación positiva engadida
na comunidade. Isto é, 4.989 mi- á de pertencer ás rexións con renllóns de euros de 129.525 millóns da máis baixa. En realidade os
que se repartiron no Estado. Uns cartos percibidos están por baixo
cartos insuficientes para paliar o da media do Estado e desmontan
déficit infraestrutural e que moti- o tópico de “país subvencionado”
va que en numerosas ocasións a incapaz de converxer con España
Xunta teña que practicar o que e con Europa despois de tanta
denomina “solidariedade inverti- axuda recibida de fóra.♦
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Recursos recibidos no reparto Estatal (millóns de euros)
Concepto

Galicia

Fondos Comunitarios
FCI e fondos anexos
Incentivos Rexionais
Investimentos reais
previstos nos OXE

6.399
2.537
153,66

TOTAL

Estado

% G/E

109.601
18.907
2.041

5,84
13,42
7,53

4.989

129.525

3,85

14.080

260.225

5,41
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As motivacións
dos políticos
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Restánlles importancia ás diferenzas políticas internas

Vítimas do terrorismo: máis de vinte
asociacións para ‘conscienciar a sociedade’
sufrise un atentado terrorista
dunha organización recoñecida
coma tal, “xa sexa ETA, os GAL
ou o Batallón Vasco Español”,
esta é a formulación básica para
a DAVT e Gesto por la Paz.

BEGOÑA CARBALLO

No Estado español existen máis
de vinte asociacións e fundacións
de vítimas do terrorismo. Ningunha recoñe a existencia de vínculos políticos. As máis das diferencias nacen do concepto propio de vítima e de terrorismo.
O que en principio poida parecer
unha dispersión de acción queda
matizada polo feito de que case
todas as asociacións están agrupadas baixo o paraugas da Fundación de Victimas do Terrorismo (FTV), presidida por Adolfo
Suárez.
Saída do Pacto pola liberdade
e contra a violencia, asinado polo PSOE e o PP, a FTV adícase a
coordenar e desenvolver os proxectos das distintas sociedades.
“A nosa función é colaborar cos
colectivos de vítimas, axudalos
non seus proxectos e desenvolver os nosos propios; nós non
aglutinamos as vítimas”, comenta o director da revista da FTV,
Fernando Delgado.
A meirande parte das fundacións naceron á raíz do asasinato
dalgunha figura importante coa
intención de preservar a súa memoria e conscienciar a sociedade. Tan só a Asociación de Víctimas do Terrorismo (AVT) e as
Administracións se encargan de
ofrecer atención directa ás vítimas. “Ofrecemos axuda psicolóxica e xurídica. Tamén estamos
implementando outro aspecto: a
concienciación social, darlle información á sociedade. Conciencialas de que Batasuna, Egin e
determinadas ideoloxías coma a
do PNV son as que permitiron
que a idea terrorista medrase”,
comenta Daniel Portero, portavoz de AVT. Pola súa parte o Goberno Vasco impulsou a creación
a finais de 2001 da Dirección de
Asistencia ás Vítimas do Terrorismo. “Ofrecemos axudas no
ámbito educativo, sanitario, laboral, para a recalificación dos

Utilización política

Concentración en Santiago contra un atentado da ETA no verán de 1999.

terreos e axudas para o realoxamento cando se fai necesario.
Así mesmo estabelecemos un
contacto directo con cada familia
para atender as súas necesidades
particulares”, comentan dende a
Dirección.
O Colectivo de Víctimas del
Terrorismo en el País Vasco
(COVITE) nacera coa intención
de unir ás diferentes persoas
afectadas no País Vasco. Nos
seus comezos representaba tamén a Laura Martín, filla de
García Boena, víctima aínda
non recoñecida dos GAL. Trala
tregua de ETA, Laura Martín
abandonou o colectivo por sentirse utilizada.
Relacións entre elas
As diferentes asociacións e fun-

dacións coordenan a súa actuación a través da FTV. Fálase de
que xorden discrepancias entre
eles por non compartir as mesmas teses, aínda que ninguén
nomea o compoñente político
dos patronatos coma fonte das
diferencias. Non embargante
apresúranse a clarexar que perante as discusións hai que
afondar nos aspectos comúns, e
á hora de propor medidas lexislativas forman unha fronte común. “A unión é fundamental.
Hai algún caso de sociedade
anormal, coma unha nova creada en Catalunya que defende os
intereses nacionalistas, e non se
sabe se están alí para gañar cartos ou para atender ás vítimas”
asevera Portero. Dende a AVT
tamén se aclarou que a Dirección de Axuda ás Vítimas do Te-

Arquivo A.N.T.

rrorismo (DAVT), creada polo
Goberno Vasco buscou un contacto con eles, pero que “por
mor das actuacións do PNV”
dubidan que se poida chegar a
algún acordo. “Cada día o PNV
estase quitando un pouco máis a
careta, eles defenden postulados afíns a ETA. A creación da
DAVT está na liña de manter
esa postura morna que sempre
tiveron”.
Unha diferenciación básica
destes colectivos viría do propio
concepto de “vítima do terrorismo”. Dunha banda as organizacións que a conceptúan coma
aquela persoa, ou familiar, que
sufriu un atentado, ameaza ou
coacción, fundamentalemente
por parte de ETA. Doutra beira
están as asociacións que recoñecen como vítima a calquera que

“A utilización política de vítimas
é relativa, en función de se lles
interesa mediatizarse ou permanecer no anonimato”, comenta
Lucía Cristobal. “Non nos gusta
que se nos utilice politicamente,
pero isto tamén é relativo. Recibimos bastante axuda e comprensión por parte do PSOE e do
PP, e sempre que isto nos beneficie pois está ben. Nos nunca nos
sentimos utilizados, iso é algo
que se di nos medios de comunicación; os políticos tamén teñen
que dar a cara, para iso están”,
comenta Portero.
En troques si se lamenta, desde todas as asociacións, a distinción que política e mediaticamente se ten feito e alentado
entre as chamadas “vítimas de
primeira clase e as de segunda”.
Nos últimos tempos veñen realizando un labor para rescatar a
memoria de todas as vítimas e
recalcar a súa igualdade, un intento de que non conten só á hora de facer reconto númerico.
O nacionalismo, en opinión
dos consultados, non é o problema. “Independentemente da resolución ou non do conflicto político, a violencia de ETA continúará até que eles decidan que
queren parar”, asegura Lucía
Cristobal, responsábel da comisión de víctimas da Coordenadora Gesto por la Paz de Euskal
Herria. A este respecto Daniel
Portero contesta que “nacionalismo non é terrorismo, pero o
caso de Esquerda Republicana e
o PNV son casos anormais do
nacionalismo, son o caldo de
cultivo do desenvolvemento do
terrorismo”. ♦

Bilbao
Un dos tópicos máis recorrentes
dos ideólogos do pensamento
único, no caso vasco, é dicir que
se pretende equiparar o acoso terrorista da ETA, e as presións que
se poidan recibir desde Madrid.
Estes ideólogos, especialmente a
tertuliada radiofónica din que isto é equiparar vítimas e verdugos. Non hai tal equiparación,
por suposto. Pero o último caso
de presións bilaterais tivémolo
estes días. Os protagonistas, desta vez, son os empresarios que, se
non teñen abondo con resistir a
ameaza terrorista, débense poñer
en contra do Goberno vasco porque así o ordena o PP.
O venres, José María Cuevas,
secretario xeral dos empresarios
españois (CEOE) viña dicir diante de Aznar que a política antiETA é marabillosa e que non había que descartar “ningunha previsión constitucional”. Iso non é

Os empresarios volven sufrir
DANIEL ÁLVAREZ

A ETA volveu golpear no corazón da economía vasca, e Confebask seguirá recibindo presións para que se opoña ao Plano Ibarretxe.
un xeroglífico: falaba da suspensión da autonomía, do artigo 155.
Renderlle preitesía antinacionalista a Aznar, como fixo
Cuevas, é presionar os empresarios vascos. Aznar montou no cabalo de Santiago Matamouros
para acabar con Ibarretxe antes
de sentar a Rajoy no seu lugar, e
para iso necesita presionar o empresariado. O primeiro asalto dese acoso foi publicar unha enquisa que di que case un terzo dos
empresarios vascos quere mar-

char de Euskadi se sae adiante o
Plano Ibarretxe. Cito a Jaime
Mayor Oreja: é unha enquisatrampa, porque había 1.104 impresos a cubrir, e só se cubriron
74. Aínda así déronlle validez. E
iso que Mikel Buesa, o autor, é
catedrático. Esta enquisa-trampa
de becario demostra que é a política do todo vale. Iso non é acoso? Presionar para que digan que
están en contra de Ibarretxe?
Porque até agora ninguén puido
demostrar que os empresarios

están en contra do Plano do Goberno vasco.
A outra presión é ben coñecida: ou pagas dunha maneira ou
doutra. A ETA non perdoa, non o
fixo nunca e non vai facelo. Por
moito que se especule non hai
tregua á vista, a ETA non está no
proceso aberto. Por iso non lle
doen prendas en estourar 12 camións, uns da empresa Olloquiegui, outros de simples autónomos que se preguntan que vai
pasar agora co seu substento.

Por iso digo que hai dúas presións sobre o empresariado: as dúas pretenden xerar pobreza na economía máis dinámica da Península. Euskadi medra por riba das medias macroeconómicas dos países
do seu contorno. A taxa de paro é
tres puntos menor que a española.
Iso é o que quere rebentar a ETA
con bombas, e o que pretende destruír a dereita española (e certos
sectores da esquerda pusilánime)
con campañas incluso de boicot a
produtos vascos (non é estraño
atopar páxinas web dese tipo na
internet, chamando a non consumir certos produtos). É posíbel
que esta situación non se poida
prolongar por moito tempo, e que
ao final a economía vasca se resista. Se chega o caso, haberá que reclamarlles responsabilidades a todos aqueles que desde o frontismo
levaron este país á quebra. E aí todos, ou case, seremos culpables.♦

Os bolivianos resístense a cederlles o gas aos EE UU
CÉSAR LORENZO GIL
Máis de sesenta mortos, o país
paralizado por unha folga xeral indefinida, as rúas tomadas polo exército e un presidente cada vez máis acosado
que non quere demitir. Que levou a Bolivia a esta situación?

Os manifestantes acugularon as princiapais rúas de La Paz.

A paz en Palestina había ser a primeira
gran consecuencia da guerra contra o Iraq.
Sen embargo, seis meses despois do remate oficial das hostilidades, a guerra é unha
realidade cotiá en Oriente Medio e un proceso de agravamento continuo ameaza con
envolver a outros actores da rexión. As últimas accións do goberno israelí contra Siria ou Líbano deron o golpe de gracia á
Folla de Ruta, evidenciando a total disposición de Israel para utilizar o argumento
antiterrorista a fin de saldar vellas contas.
O primeiro ataque israelita contra Siria en vinte anos foi presentado como unha resposta ao atentado suicida de Haifa.
Sharon, fiel instigador da doutrina da
guerra preventiva, non dubida en emular
ao Presidente Bush e enviar unha mensaxe aos países árabes, moi debilitados militarmente, para que acepten sen miramentos o seu dominio rexional. Pero o
uso e abuso da forza conduce a unha canella sen saída. Pensar que todos os problemas teñen unha solución militar ou
que poden extremarse até o punto de non
haber outra, demostrouse, en corenta
anos, como unha reflexión insensata e incapaz de xerar a estabilidade e convivencia pacífica entre os pobos en conflito.
Non hai seguridade posible para os israelitas a partir da lóxica da forza. É un ca-

Cada día saen das súas aldeas centos de campesiños en dirección a
La Paz. Dúas semanas despois de
que se iniciaran as protestas contra a privatización enerxética e a
exportación de gas natural, o movemento indixenista reconduciu a
mobilización até convertela nunha
folga xeral indefinida que esixe a
demisión do presidente Gonzalo
Sánchez de Lozada.
Este movemento, no que participan, entre outros, o xefe da
oposición boliviana, Evo Morales –que obtivo o 21 por cento
dos votos nas últimas eleccións
presidenciais–, volveu ao primeiro plano da política suramericana
case tres anos despois do primeiro levantamento en Cochabamba
en contra da privatización do servizo de abastecemento de agua
potábel. Daquela, as manifestacións debilitaron o goberno do ex
ditador Hugo Bánzer, que tivo
que rachar o preacordo cunha
transnacional británica.
A táctica agora era a mesma.
A bandeira multicor achegouse
a La Paz para esixir o fin do
magno proxecto para licuar o
gas boliviano a bo prezo cara
aos EE UU a través da saída ao
mar que Chile lle conqueriu a
Bolivia en 1879. A feble maioría no congreso de Sánchez de
Lozada (só conseguiu o 22 por
cento dos votos) e a profunda
crise da economía do estado
eran boas xustificacións para
esixir radicais reformas.
En Bolivia, o 60 por cento da
poboación vive na pobreza. A pesar de posuír unha das máis gran-

des reservas de gas do mundo, o asasinatos a líderes sindicais ou
seu sistema parlamentario demos- defensores dos dereitos civís.
Ese 21 por cento dos sufraxios
trou estar ao servizo da oligarquía.
O actual presidente da República converteuse agora nunha inmensa
é un dos homes máis ricos do pa- caravana de familias enteiras que
ís, que chegou ao poder amparado abandonan os seus sedentos campola ambaixada estadounidense e pos para acamparen en El Alto e
apoiado no Parlamento pola seita outras cidades da periferia de La
Moon, na figura de Manfred Re- Paz. Aproveitando a experiencia
yes Villa (terceiro na carreira pre- das protestas de hai tres anos, os
sidencial do 2002, con máis do 20 campesiños conseguiron paralizar
o país e situar a Gonzalo Sánchez
por cento dos votos).
Este proxecto de gasoduto, de Lozada nunha posición moi incómoda. Manfred
asinado coa BriReyes xa anuntish Petroleum,
ciou que lle retiraRepsol YPF e a
proveitando
rá o apoio parlaLNG
Pacific,
a
experiencia
mentario e pediu
ameaza con arracordura para imsar parte do terripedir que a folga
torio no que ac- das protestas
acabe nun enfrontualmente se cul- de hai tres anos,
tamento armado.
tiva coca sen deiMais Sánchez
xar ningún gaño os campesiños
de Lozada ten oratrás. Aínda que
des expresas dos
algúns
medios conseguiron
directivos das
pintaron as pro- paralizar o país.
empresas encartestas como herdo
gadas de expordo antichilenismo
tar o gas para que
boliviano
pola
aguante a situaperda do porto hai
ción. Con Hugo
máis dun século,
en realidade, o problema do gas Chávez no poder en Venezuela, a
foi unha espita para espertar as Costa Oeste dos EE UU non atoconsciencias da maioría social, pa proveedor ao xeito para as súas crecentes demandas enerxéticansa dos abusos.
cas. Atrasar o proxecto boliviano
Democracia traizoada
provocaría demasiadas perdas.
Esa parece a máis lóxica expliEvo Morales converteuse na voz cación para a dura represión inidos desposuídos mercé ao apoio ciada. Todas as forzas armadas esobtido hai pouco máis de un ano. tán en acción e a policía deixoulles
Líder do Movimiento al Socialis- paso aos militares, que xa mataron
mo, contou no seu favor cos vo- máis de sesenta persoas, moitos
tos da esquerda boliviana e co deles nenos e anciáns que acompaapoio de todas as organizacións ñan os manifestantes. Vencer en
indíxenas. De feito, para os ana- La Paz sería un bo antecedente palistas políticos, o seu segundo ra as oligarquías dominantes no
posto nos comicios presidenciais Paraguai ou no Ecuador. A demipode considerarse case que un sión de Sánchez de Lozada sería o
milagre, atendendo ao déficit de- primeiro paso para o nomeamento,
mocrático dun país onde é co- se houber eleccións anticipadas,
rrente o carreto de votos, o caci- de Evo Morales como novo presiquismo e incluso as ameazas e dente de Bolivia.♦

A

Aquí fóra

Siria no punto de mira
XULIO RÍOS
miño totalmente suicida.
Siria son notorias, especialmente porque
O ataque a Siria, co visto e prace dun- lle falla un aliado decisivo, Reino Unido
ha Administración Bush que se negou sis- –o presidente Asad casou cunha británitematicamente a condenalo no Consello ca–, que mantén boas relacións con este
de Seguridade de Napaís. Outro tanto
cións Unidas, deixa
acontece con Francia,
entrever que as difeque foi a súa metróon
hai
seguridade
rencias xurdidas arrepole colonial; ou con
dor da guerra contra o posible para os israelís a Rusia, herdeira dos
Iraq non se solventatradicionais vínculos
ron de todo. Os EE partir da lóxica da forza. coa Unión Soviética.
UU acusaban a DaBush danaría todas
masco de posuír ar- É un camiño totalmente estas relacións de
mas de destrución
producirse un ataque
suicida”
masiva e promover o
a Siria. A Israel preoterrorismo, de acoller
cúpalle nada a reaca Sadam Hussein e
ción europea ou rusa
outros altos funcionae o nerviosismo de
rios do goberno. Rumsfeld utilizou a Si- Siria ábrelle o camiño do Irán, moi soliria como chivo expiatorio para xustificar dario con Damasco por ser o único goas dificultades iniciais na guerra contra berno árabe que apoiou a Teherán na gueSadam e mesmo chegou a ordenar o de- rra Irán-Iraq. Israel sempre desempeñou
seño de plans de ataque contra este país. un papel provocador no empeoramento
Pero as dificultades de Bush en relación a das relacións entre os EE UU e Siria.

‘N

Como mostra de boa vontade, Siria
pechou a fronteira co Iraq e mesmo expulsou discretamente a algúns iraquianos. Tamén impulsa a creación dunha
zona libre de armas de destrución masiva na rexión, unha medida que debe servir para lembrar a quen a acusan de posuír armas biolóxicas e químicas, que
Israel conta cun coñecido programa de
armas nucleares que soamente a AIEA,
tan escrupulosa co Iraq ou Corea do
Norte, semella ignorar.
É certo que Siria, coma outros países
árabes, apoian a organizacións que Israel
e os EEUU cualifican de terroristas. Para
Damasco son organizacións armadas
contra a ocupación israelí. Ese apoio, directo ou encuberto, non vai ceder, fundamentalmente, solidariedades aparte, porque constitúe un elemento de presión sobre Tel Aviv, o único que realmente pode
utilizar dada a diferencia de capacidade
militar, para recuperar os Altos do Golán,
perdidos na guerra de 1967. Imaxinar a
devolución deste territorio podería operar
un cambio substancial na actitude siria.
Pero Sharon non entende de cesións.♦
XULIO RÍOS é director do Instituto Galego de
Análise e Documentación Internacional
(IGADI), www.igadi.org
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O 60% vive na pobreza malia que o país ten unha das meirandes reservas do mundo
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Existe
África?
MONCHO LEAL

A

visión que día a
día nos chega do
continente
africano ven en forma de
morte no mar, de
detencións de xente
aterecida de frío, de
persoas que ollan
profundo, con
sentimento, mentras son
retidas á forza. África
non existe no mundo no
que o consumo é o
grande mito, onde se
valora en dólares ou en
euros, alí onde as cousas
son máis importantes
que as persoas. Alguén
moi viaxado dicíame
que o continente
africano non tiña futuro
porque alí a xente non
estaba preparada.
Mentalidade
colonizadora, ignorancia
do que só coñeceu
aeroportos e hoteis. Un
dirixente do movemento
africanista falábame
noutra ocasión que os
imperialistas saíron nas
décadas pasadas pola
porta, con fotos e
grandes declaracións,
pero voltaron a entrar
pola xanela, sen dicir
nada. Os paises africanos
foron independentes
pero non autónomos
economicamente.
Seguiron dependendo da
antiga metrópole. As
elites intelectuais e
sociais, educadas no
mundo desenvolvido,
capitalista, desligáronse
do pasado, para
colaborar en moitos
casos co sistema que
levou á ruína a ese
continente que hai
trescentos anos non
coñecía a fame. Despois
soubo o que era para as
súas xentes a
globalización da
economía, que trouxo
escravitude e
colonización.
Un continente
esnaquizado pola fame,
ten contínuas guerras,
que ninguén entende.
Non hai en toda África
unha soa fábrica de
armas. Enfermidades
coma a sida, o ébola e
outras están destrozando
o futuro. África é un
mendigo sentado sobre
unha mina de ouro, que
recibe axuda hipotecada
á visión que aporta o
norte e as súas
organizacións
caritativas. Un mirar
que, ás máis das veces,
non supera a visión
idílica, de safari de luxo,
de “Memorias de
♦
África”.♦

Supachai Panitchpakdi, Director Xeral da OMC; Pascal Lamy, Comisario de Comerico da UE; e Robert Zoellick, Secretario de Comercio dos EE UU.

A UE após Cancún
RAMÓN CHAO - IGNACIO RAMONET

A OMC sae tocada do fracaso de
México. Os ricos pensan en liquidala e faceren o negocio sen contar co
A OMC é unha sociedade ‘medieval’, moribunda. Precisa coidados intensivos. Ou sexa, hai
que curala e non cortarlle os tubos cirúrxicos que a manteñen
artificialmente en vida. O prognóstico que após a reunión de
Cancún lle merece este organismo a Pascal Lamy, comisario europeo encargado de comercio, é
contundente e compartido amplamente polos seus colegas da
Unión Europea (UE). Todos
coinciden en pensar que nese cumio se perdeu a ocasión única de
facer avanzar o proceso de negociacións comerciais e pensan seriamente no porvir da OMC. Este organismo elles necesario,
aínda que haxa que cambialo un
pouco para salvar as aparencias e
deixar que siga a producir igual.
Alén dos reproches e acusacións, instáurase a idea de que talvez a principal vítima do ciclo de
negociacións, en particular a última, a de Cancún, sexa a solución
multilateral das relacións comerciais. Durante moito tempo a UE
defendeu esta análise diante dos
EE UU: a OMC era en certo modo unha feble barreira contra o
avance de Norteamérica cara ao
dominio mundial do mercado.
■ BUSCANDO CULPÁBEIS
Quen é o culpábel do descalabro
de Cancún? Oficialmente, a conferencia foi un fracaso colectivo
da comunidade internacional. “É
inútil acusar a un ou outro, pois
todos somos igualmente responsábeis”, asegura o presidente da
Comisión Europea, Romano Prodi. Pero non todo o mundo comparte o seu punto de vista. Algúns negociadores europeos non
tremen ao sinalar os EE UU. A
quen beneficia o crime?, preguntan estes. Non favorece os países
pobres, que regresan de México

coas mans baleiras; tampouco lle
serve á UE, que xa fixo concesións sobre a política agraria común, mentres que a monstruosa
Farm Bill –lei agrícola estadounidense– permanece intacta.
Unha das críticas que se lle fai
a Pascal Lamy é o ter reformado
a política agrícola común sen
concesións equivalentes nos EE
UU. “Fixemos reformas porque
nos eran necesarias para a nosa
propia agricultura”, xustifícase.
“Esperabamos conseguir en Cancún unha modificación seria do
sistema [agrícola] norteamericano. Está claro que desde ese punto de vista foi unha decepción.”
Despois do fracaso de Cancún, os círculos financeiros e neoliberais europeos pensan que o
que está en entredito é o espírito
mesmo da política da UE. A pro-

sur. Os países subdesenvolvidos advirten de que non permitirán máis
abusos no nome do mercado libre.
ba desta visión do problema, diferente á dos EE UU, e que se
asemella á que separa ambos os
campos en relación coa invasión
do Irak, é a frase de Robert Zoellick, delegado de Comercio norteamericano. Lamenta que “os
métodos das Nacións Unidas se
estenderan á OMC”. A isto se
opón Lamy, con afirmacións
que, noutro contexto, non desdeñaría o ministro francés de Exteriores, Dominique de Villepin:
“Nós, os europeos, seguimos a
ser partidarios do sistema multilateral; a outros non lles molestaría en absoluto este sistema acabase esnaquizado”. Neste diálogo indirecto e paralelo, o americano lembra que os EE UU acaban de asinar acordos comerciais
con seis países e que se están a
preparar outros catorce.

Meniño da rúa a carón dun vertedoiro dunha empresa petrolífera no oriente do Ecuador.

■ A DUPLA MORAL DE BRUXELAS
Do mesmo modo, convén subliñar que a UE non se aliñou cos
países pobres, nin moito menos.
Mantén unha dupla atitude: por
unha parte, unha retórica próxima á dos países en vías de desenvolvemento, e por outra, unha estratexia bilateral, igual que os EE
UU. Nestes intres está en negociacións co Mercosur (O Brasil, a
Arxentina, o Uruguai e o Paraguai), cos países do ACP (África,
países do Caribe e do Pacífico),
África do Oeste e África Central,
o consello de cooperación co
Golfo Pérsico, Siria, así como
con Chile, Israel, Croacia…
Os dous bloques (Os EE UU
e a UE) perseguen un só e único
obxectivo: a supresión de barreiras ao comercio mundial.
RHODRI JONES
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Ámbolos postulan, cada cal coa
súa doutrina, que canto máis se
comercie, tanto máis ricos seremos todos, incluso os pobres.
En realidade, a historia da economía demostra exactamente o
contrario: o libre intercambio

beneficia esencialmente os ricos
e arruina os pobres, como pon
de manifesto a situación de tantos países de África e de América Latina que creran nesa andrómena ideolóxica (ou que a recibiran por imposición).♦

Labregos chineses na provincia de Guizu.

M. WOLF

A mobilización social
modificou a axenda
comercial planetaria
Na Conferencia ministerial do
1999, en Seattle, a OMC pretendía confirmar e reforzar esta
orientación iniciando un novo ciclo mundial de liberalización comercial, chamado ciclo do Milenario. Fracasou, debido ao desacordo entre os países ricos, e entre eles e os países pobres (exactamente coma agora) e grazas tamén á acción de ducias de milleiros de manifestantes, como
sucedeu tamén o mes pasado en
Cancún. Na seguinte Conferencia ministerial, celebrada entre o
9 e o 13 de novembro de 2001 en
Doha (Qatar), os EE UU e a UE
aspiraban a relanzar o proxecto
frustrado para eles en Seattle.
Alí bateran cunha oposición
cada vez máis firme de sindicatos e movementos sociais, que
se negaban a aceptaren a compravenda do mundo, coa inevitábel depauperización dos países subdesenvolvidos.
Víase que esta situación non
podía durar, debido á conscienciación cada vez maior dos países
emerxentes e o seu resentimento
ante o funcionamento real da
OMC, aparentemente democrática pero de feito dirixida pola oligarquía dos países decididos a dominar ou ameazar os débiles; situación clásica nunha democracia
composta por actores dun peso desigual. O problema é que nin tan
sequera se preocupan de salvar as
formas, como se pode comprobar
coas reunións secretas chamadas
do ‘salón verde’ nas que se axuntan os representantes dos países
desenvolvidos sen que poidan
asistir os dos países pobres.
Todos sabiamos que se a
OMC continuaba a negarlles aos
países pobres os medios para o
seu desenvolvemento, non se podía excluír a posibilidade de que
estes abandonasen a organización
elitista. E que, ao contrario, poderían utilizar os mecanismos democráticos para volver negociar as
cláusulas máis inicuas. Neste caso, os países ricos, empezando polos EE UU –cuxa doutrina esencial é o unilateralismo–, poderían
decidir abandonar a OMC antes
de se aventuraren a ser derrotados

nunha votación. Fose o que for, o
libre intercambio, tal e como se
efectúa hoxe, tería os seus días
contados. E non habería nada que
laiar, dado o seu balanzo deplorábel dos dous últimos decenios.
■ AS NOVAS NORMAS DO G-21
Resumindo: En Cancún, a
OMC, impugnada desde a súa
creación no 1995, sufriu un novo
fracaso, incluso se só se trataba
dunha cita na axenda do ciclo de
negociacións iniciadas en Doha.
E non foi un só país, ou varios
estados os que fixeron fracasar a
reunión, senón a coalición de
vinte e un países en vías de desenvolvemento. Este ‘Grupo dos
21’, conducido polas novas potencias emerxentes: a India, o
Brasil e a China, apoiouse nunha
fronte solidaria formada por 90
países pobres, na súa maioría
africanos. Estes foron quen de
formaren unha alianza sobre
problemas concretos, e non sobre tal ou cal ideoloxía.
Difícil será que a OMC se recupere de semellante fracaso, e a
ausencia de resultados nesta cita
intermediaria fai practicamente
imposíbel culminar as negociacións a finais do 2004. A solución dos problemas específicos
dos países pobres (especialmente
o das subvencións á exportación
dos ricos, que asfixian millóns de
campesiños africanos) foi adiada
sine die. Por exemplo, o acordo
para mellorar o acceso dos países
pobres aos medicamentos, asinado en Xenebra, non puido ser ratificado pola totalidade dos
membros, de xeito que aínda pode ser anulado.
Pese ao aspecto contrito que
exhibían os negociadores ocidentais ao final das reunións, o
fracaso de Cancún non constitúe un drama nin para os EE
UU nin para Europa. Ámbolos
seguirán estabelecendo avinzas
bilaterais e rexionais sen necesidade de normas nin organismos. Os países pobres terán que
imaxinar novas estratexias para
abriren unha fenda no proteccionismo dos países ricos.♦

As eleccións
marcan o
ritmo das
negociacións
O ciclo de negociacións
comerciais de Doha,
destinado en principio a
promover o desenvolvemento dos países pobres, remata
a finais do 2004.
Oficialmente, todos os
países se mostran
interesados en que se
chegue ao final, mais o seu
cumprimento é máis ca
hipotético. En primeiro
lugar, pasará tempo antes
de que os actores de
Cancún recobren a vontade
política de celebraren unha
nova reunión ministerial.
Por outra parte, tanto os
EE UU como a UE abordan
este ano consultas electorais
que poden cambiar radicalmente a política das
negociacións.
A Comisión europea renovarase ao mesmo tempo
que a elección presidencial
norteamericana de
novembro do 2004, e é probábel que Pascal Lamy
abandone o seu cargo de
comisario encargado deste
tema. Tamén é posíbel que
o seu homólogo
estadounidense Robert Zoellick abandone as súas funcións. Dáse por descontado
que a Administración Bush,
xa en mala postura nas sondaxes, non se vai aventurar
a perder aínda máis
sectores electorais
outorgándolles concesións
aos europeos. Os elementos
máis conservadores do
Congreso aproveitarán os
resultados de Cancún para
subliñar que o multilateralismo non funciona, e George Bush non quererá
opoñerse aos estados
agrícolas contrarios a
calquera revisión da
lexislación sobre este sector.
En fin, Supachai
Panitchpakdi abandonará o
seu cargo de director xeral
da OMC, o que permite
presaxiar un espazo de
demora.
Imperturbábeis, os EE
UU e a Comisión europea seguen teimosos en actualizaren
a “liberalización”; adaptala á
nova realidade do equilibrio
económico mundial; ou por
dicilo mellor, á nova
consciencia política que está
espertando no mundo. O que
tentan programar –se os
cidadáns non se opoñen– é un
deslizamento progresivo cara
a un universo no que todo será mercadoría, incluso o corpo humano. E iso só en beneficio das institucións financeiras e das transnacionais
ávidas de penetraren en
terreos que aínda lles están
vedados. A opinión dos
electores neste asunto ten
♦
pouca importancia.♦

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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Os clubes da Asobal, primeiros en queixarse da ‘ditadura’ do fútbol nos medios

O balonmán profesional esixe máis da TVG
Ben podería ser que iso fose
patrimonio desta canle privada,
que soporta unha velada folga
desde hai semanas e que reduciu
os seus contidos informativos a
unha estrita media hora. Mais este sistema está moi estendido en
todas as televisións. A TVG,
contodo, é a menos contaminada
por esta tentación. A dirección da
cadea decidiu independizar o informativo de deportes e dotalo
de case 15 minutos nos que si ten
presenza aquilo que non é fútbol.
Mais a queixa do balonmán e do
resto de deportes alleos ao balompé, vai máis alá. É moi difícil
asistir a unha retransmisión fóra
do fútbol (traíñas no verán e básquet ou hoquei á madrugada).♦

CÉSAR LORENZO GIL
A redución da oferta económica da Televisión de Galicia
aos tres clubes da Liga Asobal espertou as protestas dos
seus presidentes. No fondo
resplandece a ira dos deportes minoritarios por desapareceren das axendas informativas da canle autonómica.
Teucro de Pontevedra, Frigoríficos do Morrazo e Pilotes Posada
de Vigo uníronse para reclamaren meirande atención da
TVG. O malestar comezou nas
sedes dos tres clubes ao se coñecer que a oferta económica para
o pagamento dos dereitos de retransmisión para os dous próximos anos. O ente público ofrece
12.000 euros por cada unha das
dúas tempadas, o que supón unha redución de 6.000 euros respecto ao que percibiron até agora e unha diminución considerábel respecto aos 40.000 euros
que percibían hai catro anos.
Para os presidentes dos clubes
de balonmán profesional, esta
oferta é unha afrenta ao propio deporte e deixa traslucir un desprezo
xa tradicional por esta disciplina
na axenda deportiva da canle. O
máximo dirixente do Pilotes Posada, Xabier Rodríguez, foi o máis
duro, ao considerar que a atitude
da TVG ataca os intereses do “segundo deporte do país”. “O tratamento que estamos a recibir é humillante. Fóra dos problemas económicos que teñen connosco, é
incocibíbel que se faga un tratamento informativo tan escaso día
tras día”, explicou. Rodríguez insistiu en sinalar que o feito de que
os tres equipos pertenzan ao sur
do país condiciona a política tele-

HÓQUEI

A TVG reaccionou ás demandas dos clubes de balonmán conectando en directo co partido Teucro-Portland, no informativo de Deportes.

visiva. “Estou seguro de que se
estivésemos en Compostela ou na
Coruña, o tratamento sería moito
mellor”, subliñou.
A campaña de protesta comezou cunha serie de cartas formais
dirixidas á Consellaría de Deportes nas que se lamenta o pouco interese da televisión no balonmán e
a necesidade de aumentar os fondos para garantir a sobrevivencia
deste deporte en Galiza. No texto
enviado polo Cangas, insístise en
resaltar a incoherencia da programación da canle autónoma. “Hai

grande aceptación social polo balonmán. No pasado Cangas-Teucro axuntáronse 3.000 persoas.
Mais a televisión prefire poñer ás
6 da tarde un filme de recheo ca
emitir un partido.”
Só fútbol
Os dirixentes do balonmán son os
primeiros en reaccionaren a unha
axenda de información deportiva
que pasou de primar o fútbol a impoñelo coma único tema sobre o
que falar. Se nas páxinas dos xor-

nais, disciplinas como o básquet, o
balonmán e o atletismo forman un
feixe común baixo o título de polideportivo, na televisión, a situación faise máis difícil para os que
non andan co balón entre os pés.
Por poñer un só exemplo, Antena
3 TV só fala dalgún deporte que
non sexa fútbol ben cando algún
español gaña un título importante
(caso do Mundial de ciclismo) ben
cando xorde algunha nova sensacionalista neses outros ámbitos
(denuncia de apostas irregulares
en varios partidos de tenis).

Liceo, Barça,
Porto e Igualada,
no Cidade de
Vigo
A.N.T.
O campión de Europa, o Liceo
da Coruña, o subcampión, o
Igualada, o triunfador da Liga española, o Barcelona, e o vencedor da Liga portuguesa puxarán
o 17 e o 18 de outubro pola vixésima edición do Trofeo Cidade
de Vigo, o máis prestixioso dos
que se celebran no mundo do hóquei. Isto suporá unha reedición
da final da Copa de Europa. Os
coruñeses parten como favoritos
pero os afeccionados a este deporte pensan que a final máis
previsíbel será diante do Barcelona, un conxunto que ten boas fichaxes e unhas marcas de vertixe, que o colocaron no ránking
mundial como o mellor equipo
dos últimos cinco anos.♦

PIRAGÜÍSMO

Os galegos,
recoñecidos pola
Federación
española
A.N.T.
A Federación Española de Piragüísmo rendeuse ao poderío galego. Teresa Portela foi escollida a mellor palexadora do ano.
Carlos Pérez e David Cal compartiron o mesmo título na categoría masculina. O adestrador
do Autopistas Kaiak tudense,
Estevo Alonso; o Club Breogán
do Grove e a Federación Galega
tamén colleitaron certames en
cadanseu papel. Tamén catro
galegos foron galardoados ao
formaren parte do equipo promesa de kaiak polo. Teresa Portela xa gañou o galardón o ano
pasado. Daquela fora o Torres
de Catoira o considerado mellor
club do Estado.♦

O Canto de Mísia

Obradoiro
no Museo do Pobo
A Asociación Galega de Antropoloxía
organiza no Museo do Pobo Galego en
Compostela o II Obradoiro Aberto de
Antropoloxía que se celebra baixo o título de “Cuestións e Relacións en Patrimonio Cultural”. O programa está dividido en dúas partes, unha presencial e
outra que se desenvolverá pola rede, a
través da páxina da asociación. Para
participar no ciclo presencial que se celebra os días 10, 11 e 25 de outubro están ocnvidados Marcial Gondar, Rosario
Quintana, Manuel Vilar, Xosé Carlos
Sierra, Xerardo Pereiro, Felipe Arias,
Mª Xosé Fernández e Marina García Pita.♦

Os mestres
de Lázaro Galdiano
A da Fundación Lázaro Galdiano é unha
das máis importantes coleccións privadas
de arte e un conxunto dos seus mellores
fondos compoñen a exposición que a
Fundación Pedro Barrié de La Maza
abriu na súa sede da Coruña. Trátase de
obras do Bosco, El Greco, Brueguel, Constable ou Coya, de que se poñen á vista pública caro pinturas, entre elas o coñecido
Aquelarre. Pintura española, flamenca e
inglesa nunha colección reunida por José
Lázaro Galdiano (1862-1847) que quedou en herdanza para o Estado español.♦
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Marcial Gondar.

Canto é o novo disco da cantante portuguesa Mísia, un traballo no que a artista se inspira na música de Carlos Paredes. O novo traballo da coñecida artista inclúe poemas de Vasco Graça
Moura que por primeira vez traballa coas miras postas nun álbum discográfico
dun creador concreto. Contou Misía tamén coa colaboración do músico Henri
Agnel, especialista en música árabe e
do renacimento para a elaboración deste
particular traballo dunha das máis recoñecidas renovadoras do fado portugués.♦

TRECE
BADALADAS
PREMIAN
A SUSO
DE TORO

mar é a protagonista da semana
na sección de cultura. Os escritores galegos reuníanse en Corcubión e, xusto cando remataban o seu encontro, en Vigo celebrábase outra cita literaria con sede no Museo do Mar que convocaba a figuras como
Echenique, Jesús Ferrero, Suso de Toro, Zoé
Valdés ou Luisa Castro, coa particularidade
de que non había cruces entre as dúas convocatorias. En Barcelona a cultura galega segue presente da man de Isaac Díaz Pardo que
leva á galería Sargadelos unha mostra máis

O

do ciclo “Arte e Compromiso”, desta volta
con obras de Maruxa Mallo, Urbano Lugrís e
Euxenio Granell. Teatro do Noroeste e Sarabela despois de Teatro de Ningures quedan
por pasar en Madrid polo ciclo de “Teatro das
Autonomías” que celebra o Círculo de Belas
Artes. En tanto en Compostela o Centro Ramón Piñeiro comezaba o programa de actos
para celebrar o seu décimo aniversario coa
presentación do segundo volume do Diccionario de termos literarios. Pero a notícia da
semana continuaba a ser o Premio Nacional
de Literatura co que se fixo Suso de Toro.♦
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Nordesía, a empresa que defende
a etiqueta ‘músicas de Galiza’
O director, Vítor Belho, postula a necesidade de internacionalizarse
CARME VIDAL
Organizan unha media de 250 concertos anuais e son os representantes de músicos como Uxía, Budiño, Berrogüetto, Anubía,
Na Lúa, Fía na roca, Compañía Marful, ou Xavier Díaz. Nordesía naceu en 1995 e desde entón é unha das empresas con máis
destaque do noso mundo cultural polo seu cometido na promoción da música galega. Converteuse ao mesmo tempo nun interesante observatorio do que nos fala o seu director Vítor Belho.
Nordesía naceu en Compostela, apegada a un espacio de
encontro da música folk como
é o pub Casa das Crechas e ao
desenvolvemento dos festivais
organizados pola Asociación
Cultural Cidade Vella. Desa
experiencia partiu a constatación de que entre a riqueza creativa e a promoción comercial
e industrial da música galega
existía un abismo. Nordesía
nace entón coa vontade de
achegar esas dúas faces e con
ese fin deséñase unha empresa
de perfil singular, sen comparanza nin no mundo musical
catalán nin no euskera. “Había
un nivel de produción importante, un contexto internacional interesado pola música
de raíz, bos proxectos pero
poucas vías de tratamento profesional” comenta o director
Vítor Belho. O seu labor comezou por realizar un traballo
de “representación e comercialización da música galega non
só no noso contexto senón tamén no internacional co encontro entre músicos, dignificar a profesión e colaborar na
creación dun sector industrial
arredor da música. Foi a primeira empresa que o afrontou
cunha visión global e de conxunto” di Belho.
Prestan servizos aos artistas
de representación e asesoramento, elaboran proxectos de produción propia, organizan concertos, promoven artistas e, dun
tempo a esta parte, introducíronse, tamén, no campo da produción teatral con espectáculos como Eliana en ardentía de Roberto Salgueiro, O país da comedia ou a comedia musical Dillei tamén de Carlos Blanco que
se estreará o 24 de outubro en
Carballo. Sen embargo, a música segue a ser o eixo central da
actividade de Nordesía e, nese
ámbito, converteuse nun referente na organización de festivais e na xestión de concertos.
Por citar só algúns exemplos,
Son delas, O canto das marés,
os festivais de Santo Estevo de
Ribas do Sil ou o de Maceda, o
Compostela Festival ou o ciclo
Tribos Ibéricas da Universidade
de Santiago naceron da súa factoría que tivo tamén un papel
determinante no nivel musical
acadado polas festas do San
Froilán de Lugo nos últimos catro anos ou na renovación do
festival de Ortigueira desde o
ano 2000. Na, case unha, década

de existencia participou como
representante dos músicos galegos en feiras e mercados de Alemania, Francia, Suecia, Holanda, Brasil ou Turquía, entre outros. Outra relevante liña do seu
traballo está en dar a coñecer na
Galiza músicos doutros países.
Na ampla lista atópanse creadores como João Afonso, Chico
César, Waldemar Bastos, Värttina, Abdelli, Gaiteiros de Lisboa,
Lenine, The Chieftains ou Omara Portuondo.
Aproveitar
os Centros Galegos
“O nome de Galiza é xa un referente na música e ten peso no
panorama internacional. O boom da música celta contribuíu
a que así fose. Agora os artistas
están nun proceso creativo diferente, sen modelos nin condicionantes. Dentro do folk
ábrense moitas opcións e, por
exemplo, asistimos a un rexurdir das voces que antes non
existía” di o director da compañía arredor da actual situación
da música galega. Recoñece
Belho que “vender” aos artistas
fóra esixe un “plus de traballo”
non pola súa calidade, que el
defende con entusiasmo, senón

A. PANARO

pola dificultade de exportación
da cultura dun país sen Estado
como é o noso. “O reto é pasar
a un plano máis activista, con-

tribuír a crear o sector da música e demandar á administración que responda ás necesidades que existen, entre outras

cousas, para conseguir unha
presencia internacional continuada. Precísase un plano estratéxico de promoción que implique á administración, entidades privadas e artistas” explica Belho. Segundo defende,
con este proxecto ao que lle dá
voltas conseguiríase crear unha
estrutura profesional e potenciar un caudal creativo que, ao
seu ver, “é tamén un sinal de
identidade que serve de carta
de presentación do país”.
O plano estratéxico serviría
para estruturar un circuíto interno hoxe moi pouco operativo e
para internacionalizar á música
con sinais propios como acontece nos casos do Brasil ou Cuba.
Con este fin a Vítor Belho ocórreselle a posibilidade de botar
man da rede de Centros Galegos
que existen espallados por todo
o mundo e que poderían ser acaídos escenarios para os artistas.
Quere, en definitiva, que a “etiqueta música de Galiza se faga
un espazo no mundo”. O proxecto deste plano estratéxico darase a coñecer nunhas xornadas
que se celebrarán no transcurso
do 2004 nas que se agarda que
se dé cita todo o sector. Fala Vítor Belho non só en termos culturais senón tamén económicos
xa que, segundo di, “existe un
grande potencial que pode dar
beneficios”, sen embargo, non
hai músicos que se estean a dedicar unicamente ao seu proxecto creativo senón que teñen que
diversificar o traballo con outras
tarefas como dar aulas ou tocar
en orquestras.♦

Novidades na carteira de artistas
O director de Nordesía coméntanos os próximos proxectos dos
músicos e grupos aos que representa. En breve estará á venda o
novo disco de Budiño mentres
Uxía, Marful ou Fía na Roca
ultiman os seus novos traballos.
Berrogüetto e Na Lúa se lanzan
a novos e diversificados proxectos, Anubía explora o mercado
internacional e Xavier Díaz presenta a súa nova faceta musical.
■ Berrogüetto. “Desde unha perspectiva independente foise convertendo nun grupo de
culto. Soubo xerar unha impronta de calidade e seriedade. Foi
un punto de inflexión na maneira de concibir a música galega,
de darlle un tratamento propio
pero cunhas posibilidades grandes de internacionalización.
Neste momento traballan en varios proxectos, un deles arredor
das enerxías renovábeis que iniciaron hai anos e agora reactivan, tamén como consecuencia
do desastre do Prestige. Preparan un espectáculo musical para

o verán arredor dos cabos do
mundo e tamén arredor dun proxecto poético xunto con Afonso
Pexegueiro”.

da en Galiza. Hai letras de Manolo Rivas e outros autores
contemporáneos ou colaboracións como a de Chico César”.

■ Budiño. “A piques de sacar
o seu novo disco Zume de terra,
que vai ser un impacto na música
galega, unha obra integramente
de creación onde a tradición está
representada en forma de retratos
sonoros. Sairá entre finais de
anos e comezos do que ven”.

■ Fía na Roca. “Van gravar
en breve en Compostela un disco en directo. Continúan fieis a
súa liña de traballo e, hoxe por
hoxe, é un dos grupos de maior
calidade musical sobre o escenario. O proxecto obedece á necesidade de transmitir a enerxía
e os matices que dá o directo”.

■ Uxía. “Prepara un novo
disco que sairá en marzo, tamén será moi de autora, de creación propia.Vai ser unha edición internacional a través dunha compañía holandesa e será o
primeiro lanzamento destas características na Galiza. Vai ser
máis Uxía que nunca. Foi unha
muller que sempre arriscou e
este proceso culmina neste disco que será moi de asentar unha liña musical coas distintas
posibilidades e fórmulas que se
tocaron. Un disco fundamental
para a historia da música canta-

■ Na Lúa. “Foi un dos grupos
máis rupturistas, que estableceu
unha linguaxe diferente á hora de
tratar á música, dos que máis se
achegou a Portugal e dos primeiros que asumiu a cuestión vocal
con experiencias diversas. Merece unha, xusta, homenaxe porque
foi dos que máis apostaron por
dar unha imaxe moderna da música galega e contribuíu á modernización. Para min probabelmente o mellor directo galego. Agora
preparamos con eles un proxecto
de 25 aniversario que terá outros

soportes máis alá do musical, documentos audiovisuais...”.
■ Xavier Díaz. “Provén da
música tradicional e vai saír
nos próximos meses ao mercado cun disco de grandísima calidade e moi novidoso”.
■ Compañía Marful.
“Vaise gravar en directo e tamén nos pon enriba da mesa un
outro proxecto cun compoñente estético, visual e a nivel de
textos absolutamente novidoso
e diferenciado do que estamos
afeitos. Un espectáculo moi
intelixente e coherente, asume
formas dos trinta ou corenta
pero cun traballo interesante de
actualización”.
■ Anubía. “Foron seleccionadas para asistir a un festival
en Holanda, que é unha especie
de Eurovisión das linguas minorizadas, que terá lugar no
próximo novembro. A agrupación cambiou e mudará tamén
o concepto musical”.♦
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A democrácia
en América
(e 6)
VÍTOR VAQUEIRO

H

ai case un ano, nestas
mesmas páxinas, escrebin un artigo que levaba
por título A democrácia en
América. Ao remata-lo, na miña imensa inxenuidade, pensei
que ficaban aínda algunhas
cousas por dicer sobre as eivas
democráticas que, do meu ponto de vista, apresenta o sistema
–deberia dicer o réxime?– norteamericano. Así foi que
decidin acompañar o devandito
título dun número (1) entre parénteses, insinuando con iso
que a este artigo haberia seguir
unha segunda parte.
Non obstante, visto que as
deficiéncias democráticas e o
estreitamento das liberdades
medraban, como se se tratase
dun polímero, vin-me na necesidade de ilustrar a miña indignación con novas entregas, que
facian que, perigosamente, o
que, ao comezo, tiña a
pretensión dun comentário se
encamiñase cara a unha
enciclopédia do arrepio, a meio
camiño dos crimes do doutor
Mabuse e do museu das atrocidades. Felizmente a munificéncia –por empregar un termo que
debo a Simón do deserto, o enteado de Buñuel– do governo,
coa sua impecábel xestión dos
fios en esticamento vertical procedentes do Prestige, evitou
que aquilo puidese continuar
semana após semana.
Hoxe, cando estamos a
piques de celebrar o primeiro
aniversário –por que estaria a
ponto de escreber cabodano?–
da “cuestión petroleira”, por
lembrarmos a Kautsky –o renegado– acho que debo rematar
esta série. Seis entregas, méia
dúcia, parece-me un díxito
extraordinário. Cómpre, non
obstante, que sinale que a reflexión sobre a democrácia en
América levou-me a realizar leituras e pescudas que non só me
confirmaron as miñas máis
escuras suspeitas e os meus máis
acedos temores, senón que me
sinalaron que –sempre do meu
ponto de vista– o sistema democrático nos USA fica hoxe nun
estado tan avanzado de doenza,
por non dicer descomposición,
que seria bo perguntarmo-nos
se, con efeito, os Bush, Rice e
CIA (lea-se compañia) están a
dirixir unha sociedade baseada
en princípios democráticos. A
rede semafórica
–verde/amarelo/vermello– que
cataloga quen aspiraren a entrar
en Ianquilándia, o tratamento
dado aos prisioneiros de Guantánamo ou aos civís do Iraque e
outras moitas actitudes acho que
converten a celebrada frase da
constituición dos USA que postula that all men are created
equal nunha expresión tan chea
de sarcasmo que só produce en
min temor e mágoa. Aínda bo
que Ánsar, que recebe prémios a
esgalla polo seu magnífico labor
de afastamento do recanto da
História no que vadiabamos e
expremiamos a nosa nugalla, está a nos dar ledice tras ledice.
Que non decaia, plis.♦

A Xunta non informa sobre
os contidos da Cidade da Cultura
A.N.T.
A pesar de que a Cidade da
Cultura xa toma corpo como
edificio, pouco se sabe de cales
serán as actividades que acubille. A oposición esixe que se teña
en conta o Consello da Cultura.
As torres John Hejduk divísanse
xa desde boa parte de Compostela e son especialmente coñecidas
para todos os que atravesen a
Autopista do Atlántico cando
circunvala a cidade. En ano e
medio inaugurarán o primeiro
edificio e pouco se sabe dos contidos que terán os cinco edificios
que suman uns 70.000 m2 construídos. O conselleiro de Cultura, Xesús Pérez Varela remitiu
no Parlamento á páxina electrónica da Cidade da Cultura para
atopar respostas pero tampouco
alí se explican os obxectivos
deste proxecto que partiu con
132,8 millóns de euros de presuposto pero do que se comenta
que xa duplicou a cantidade.
Que o Padroado da Cidade
da Cultura este composto fundamentalmente por cargos da Consellaría de Cultura e da de Economía ten boa explicación á vista do propio proxecto. Con Manuel Fraga como presidente de
honra e distintos cargos das dúas consellarías, só os directores
xerais de Caixa Galicia e Caixanova, un representante de Telefónica e o alcalde de Santiago
entran neste organigrama no que
non hai ningún representante
cultural que non sexa institucional. No debate sobre o maior
proxecto desta área da Xunta, o
deputado Antón Louro acusou o

Xesús Pérez Varela, Conselleiro de Cultura.

goberno de eludir a participación dos axentes culturais e
reclamou a intervención do
Consello da Cultura para avaliar
o proxecto. A resposta foi negativa nos dous temas e como única explicación, Pérez Varela remitiu a un web que non aclara
moito máis sobre o macro-proxecto da Xunta. Antón Louro indicou que as contas da Cidade
da Cultura non estaban claras e
que tomaba forza a información
de que a execución do proxecto
de Eismann andaba xa polos
210 millóns fronte aos 132 presupostados nun comezo.
Sete edificios e un bosque
Cinco edificios, as dúas torres e
o bosque de 125.000 m2 compoñen a Cidade da Cultura. Na páxina oficial, explícase cada un
dos equipamentos mediante tres
apartados, contidos, descrición
dos edificios –fundamentalmente extensión das súas partes– e

recursos pero só o Teatro da Música ten esta última área cuberta.
Contaría así coa Real Filharmónica e o Auditorio de Galiza, co
IGAEM e co Palacio de Congresos e da Ópera da Coruña. O teatro da música será un edificio
de 24.000 m2 cun escenario de
4.973, monumental diante dos
300 que ten, por exemplo, o do
Palacio de Congresos e Exposicións de Santiago. Pero é que a
monumentalidade parece ser a
característica xeral da Cidade da
Cultura. O edificio de Novas tecnoloxías terá 12.600 m2, o Museo da Historia 16.000 m2 e a Biblioteca e Hemeroteca 19.000
m2 por non contar os 4.500 que
ten a construcción dedica a servicios administrativos e operativos. Sen embargo, nada explica
polo de agora cales serán os contidos destas infraestructuras, a
non ser unha lixeira descripción
da que non se tira a procedencia
dos fondos do que se dotarán.
A biblioteca terá capacidade

para albergar máis de un millón
de libros pero a Xunta aínda non
fixo pública a súa orixe. Nos últimos tempos apuráronse a compra das bibliotecas particulares
de distintos persoeiros do mundo
da cultura, entre eles a de Basilio
Losada, con este destino pero
nada fai adiviñar que exista un
plan sistematizado de dotación
de fondos bibliográficos. Se ao
Teatro da Música se lle adxudican recursos, non acontece así
coa Biblioteca e a Hemeroteca
nin tampouco co espacio das novas tecnoloxías –cun área dedicada á investigación e outra ao
ocio- nin tan sequera co Museo
da Historia do que pouco máis
que se di que albergará exposicións temporais ademais de estar
constituído por salas temáticas
con obxectos á mostra –4.585 m2
para exposicións– e será “un
complemento das coleccións e
museos” xa existentes.
Vese xa a torre de granito
máis a compañeira de vidro, o
monte Gaiás é xa unha superficie para a construcción e falta
ano e medio para a inauguración
do primeiro edificio e a Cidade
da Cultura continúa a ser un proxecto alleo para os axentes do
ámbito no que intervén. A Xunta defínea en dous parágrafos
nos que di que se trata de “recoller a herdanza dos nosos antepasados e presentala como o valioso legado que chegou aos nosos días” e que con ela quere
“compendiar o pasado e enriquecer o presente coa chegada
das novas ideas, que pouco a
pouco irán formando o pasado e
a historia do futuro”.♦
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Vinte anos
de Estatuto

A emoción do voyeur
Novela de personaxes dun narrador que se estrea
Título: Nin Berlín.
Autor: Xosé M. Gayoso.
Edita: Veniais Edicións.

En Nin Berlín, o narrador principal só aparece tres veces; no comezo, para indicar a súa intención de deixar que as personaxes
se manifesten por elas mesmas,
sen estorbos nin intromisións; no
remate, para
establecer, se é Hai aquí
que se pode, al- unha
gunha conclusión; e no títu- estratexia
lo, onde está a moi
verdadeira con- pensada
clusión, ou ini- de fuxir
cio de todo. Di- do narrador
derot, que non deixando
só foi enciclo- que as
pedista,
era
partidario do personaxes
escribir racio- falen por si.
nal e inimigo
declarado do
emotivo. Con Nin Berlín decatariase de que unha escrita indiscutibelmente emotiva tamén é posíbel a partir de presupostos puramente racionalistas.
A primeira aparición do narrador, chamémoslle principal,
acontece no primeiro capítulo,
e ten como finalidade indicar
cal será a súa postura fronte á
historia que se contará, cal será
o seu rol: deixar que as personaxes saian á luz, sen mediadores, por si mesmas. Como nun
teatro, érguese o pano e xorden
as personaxes. Pura reivindicación da personaxe, a criatura literaria imponse e amordaza o
narrador para que nada interfira
entre elas e o lector. Érguese o
pano e o que vén son 48 capítulos para as personaxes (lembremos que no remate, no 50, reaparece o narrador). Capítulos
de dimensións moi variábeis,
pero sempre tendendo á máxi-

Igrexa do kaiser Guillerme en Berlín.

ma brevidade, os máis longos
abarcan poucas follas. 48 capítulos para que as personaxes
vaian aparecendo, unhas na boca doutras, ademais da na súa.
Monólogos como base, capítulos tendendo á brevidade. Nisto
o parecido é evidente con Baile
de moscas de Kiko Neves. Alí,
como aquí, rózase a poesía,
contaminación xenérica visíbel,
por exemplo, nos diálogos dos
vellos no alpendre. Mais a contaminación en Nin Berlín reflíctese xa na concepción parateatral que ilumina a novela desde
o inicio.
Estratexia narrativa moi deliberada, moi racional, a de prescindir do narrador, ese interce-

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

sor clásico. Que as personaxes
sexan narradoras de si mesmas e
das demais leva a que a mensaxe se faga tan directa que estrañiza moito. Un senta a ler e o
primeiro que se fai son preguntas. Até que se habitúa. Até que
as personaxes lle fan esquecer
cada dúbida. O que ocorre ben
axiña, porque o(s) monólogo(s)
logo atrapa(n) o lector, lévano
dunha personaxe a outra e entre
todas conforman o mosaico no
que converxe(n) a(s) acción(s).
De xeito que o lector remata
sendo unha especie de emocionado voyeur ao que todo se lle
filtra desde as palabras aliñadas
en cada páxina.
Isto (con algún aderezo

máis, como o caso de prescindir dos trazos marcadores de
diálogo), que non é nada novo,
aínda que non sexa excesivamente frecuente, ten como resultado unha novela moi intensa, que demanda unha lectura
tamén moi intensa.
No plano do contido, preséntasenos unha desas historias que
se coñecen como da Galiza (ou
de calquera outra indicación xeográfica) profunda -outra, despois de As voces da noticia, coa
que contrasta fortemente no que
se refire á estratexia narrativa.
En breve lapso de tempo, transcorre esta historia de mortes, de
medos, de amores, de familias
enfrontadas inmemorialmente,
mulleres desgraciadas, mulleres
maltratadas, aspirantes a escritores, homes rudos e outros sensíbeis. Un entramado social no
que se viven múltiples, e traumáticos, conflitos relacionados coa
necesidade máis básica de todas:
o amor, hetero, sobre todo, pero
tamén homosexual. O amor e as
súas frustracións. E os seus paraísos (perdidos). Como Berlín,
para Lola e Manuel, todos necesitamos un Berlín (pero nin Berlín, e velaí a función conclusiva
do título) para fuxir do lodo que
(n)os pexa nas miserias de todos
os días, nunha terra que a suxestión nos indica como maldita. A
necesidade do amor, as posibilidades de acadar a felicidade
(lembremos a Caneiro), a teoría
da inmobilidade (o que tamén
xustifica a escolla do monólogo)
como forma de evitar conflitos, e
o xogo realidade-fición están
aquí presentes.
Éxito notábel de Xosé M. Gayoso, narrador que se estrea con
esta novela, que tamén inicia a andadura dunha nova casa editora.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. CASA SKYLAB.
Jaureguizar.
Xerais.

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

2. TRECE BADALADAS.
Suso de Toro.
Xerais.

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

3. ANXOS DE GARDA.
Anxos Sumai.
A Nosa Terra.
4. IRMÁN DO VENTO.
Manuel Lourenzo González.
Xerais.
5. MENINO MORREU.
Luís García Mañá.
Xerais.

3. RETRATOS VOLUNTARIOS.
José Luis Abalo.
A Nosa Terra.
4. OS REIS DE GALICIA.
Anselmo López Carreira.
A Nosa Terra.
5. A BATALLA
DE MONTEVIDEO.
Xesús Alonso Montero.
Xerais.

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

O Estatuto de Galicia. 20
anos de parlamento e xustiza
constitucionais, de Xosé
Antón Sarmiento é un texto
fundamental para entender a
teoría estatutaria da que parte
a norma máxima da
Autonomía galega. O
volume
estuda e
argumenta
todo o ordenamento
xurídico de
Galiza e
analiza os
conflitos
que puido
haber entre
Estado e
Xunta entre
o 1981 e o 2003. Nesta obra
danse datos para coñecer cal é
a realidade política do país, os
límites do Estatuto ou o papel
do Tribunal Constitucional no
xeito de organizar os
territorios españois. Edita Xerais.♦

A poboación
antes da guerra
Toxosoutos edita A demografía na Galicia
contemporánea. 1900-1936,
de Alfonso Magariños. Trátase
dun volume fundamental para
comprender os efectos sociais
da economía e a política sobre
a poboación galega no primeiro terzo do século XX. O
autor perfila como
diferentes
teorías e
realidades
foron
modelando
a estrutura
social do
país. Os primeiros
apuntamentos sobre a
crise do medio rural, a arela
burguesa de converter a Vigo
ou A Coruña nunha metrópole
e a tensión entre a urbe e as
vilas.♦

Catálogo de
xornais agraristas
Miguel Cabo dá conta en
Prensa agraria en Galicia,
editado por Duen de Bux,
das principais publicacións
agraristas que se editaron no
país na
primeira
metade do
século
XX. A través de
fichas individuais, o
historiador
compostelán
explica un
por un todos
os intentos
de converter a ideoloxía do
agrarismo (pragmática e cinxida á realidade do crepúsculo dos foros) nunha maneira
masiva de pensar mediante a
prensa.♦
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Dez eme
Nº 7. Xullo de 2003. Prezo 7 euros.
Coordinan: Xosé G. Alén.
Edita: Fundación 10 de Marzo.

A desfeita do Prestige centra
os contidos deste número. Manuel González, Lourenzo Fernández e Raimundo Viejo
analizan o impacto medioambiental do naufraxio. Pilar
Jiménez,
Marta
Agraso,
Fins Eirexas e Norma Pillado
explican
como aproveitar a catástrofe na
educación.
Tamén se dá conta da polémica sobre a circular da
Consellería de Educación que
tentou impedir a protesta nos
centros escolares.♦

Imagen &
Comunicación
Nº 44. Setembro de 2003. Prezo 1,75 euros.
Dirixe: Uxío Fernández.
Edita: Imaco I&Co. Editor.

Faise un catálogo rigoroso
das principais publicacións
non diarias de Galicia e Asturias. Dáse conta da rodaxe
dun filme documental
dirixido por Jorge Algora sobre as orixes do Camiño de
Compostela, coordinado por
Fernando Sánchez Dragó. Tamén se
inclúe
unha
enquisa
sobre o
estado actual das
consultoras
de comunicación. Na
sección de
fotografía
inclúense os
traballos do ferrolán Ovidio
Aldegunde. Ademais repásase
todo o panorama do sector da
comunicación e a
publicidade.♦

O galego baixo o franquismo
Alonso Montero actualiza
as denuncias de persecución que recibiu a UNESCO
Título: A batalla de Montevideo. Os agravios

lingüísticos denunciados na UNESCO en 1954.
Autor: Xesús Alonso Montero.
Edita: Xerais.

O profesor Xesús Alonso
Montero, dono dunha longa e
dilatada carreira no mundo das
letras galegas que abrangue todos os xéneros, agasállanos agora en colaboura con Edicións
Xerais, dentro da colección Crónica, un libro imprescindíbel,
que se convertirá en referencia
obrigada, A batalla de Montevideo (Os agravios lingüísticos denunciados na UNESCO en 1954).
Esta obra consta da edición
facsimilar da A amenidaDenuncia dian- de da prosa
te a UNESCO da de Alonso
perseguizón do Montero
idioma galego axuda a
pol-o Estado
Español, docu- facer máis
mento escrito eficaz o
en tres linguas obxectivo
e redactado ori- primordial
xinariamente da obra, a
no exilio inte- toma de
rior por Ramón conciencia
Piñeiro en castelán, traducido que tén
ao galego por para un
Rodolfo Pra- pobo o
da, contén ta- idioma.
mén unha carta de Santiago
(nome clandestino de Piñeiro)
para este galeguista do exilio
exterior ao que temos que sumar un discurso manuscrito e
autógrafo de D. Ramón Otero
Pedrayo sobre o tema, material

Xesús Alonso Montero.

en parte que lle temos que agradecer unha vez máis á xenerosidade de D. Francisco Fernádez
del Riego, que axuda á reconstrucción dun dos capítulos esquecidos, escuros e senlleiros
para a comprensión do evoluír
da nosa lingua, da nosa cultura e
do noso devir político. O atranco
que supuxo para o franquismo a
aceptación da Denuncia, dos
apoios que recabou (Camus) e
de quen se abeiraron á ditadura
para atacala e que hoxe desempeñan altos cargos públicos sen
pudor ningún producindo situacións anacrónicas e magoantes
para un país que sufreu un capa-

mento brutal das súa identidade.
Os feitos prodúcense nun periodo de catro anos, coincidentes
co inicio do segundo Rexurdimento da cultura galega (195154), etapa na que se funda a Editorial Galaxia, cun forte vínculo
en todo o proceso que analiza polo miude Alonso Montero, que
mergulla no contexto histórico todo o acontecer destes catro anos
para conquerir unha comprensibilidade da situación cultural de
Galiza, definida como “un ermo”
xa que entre 1936 e 1949 só se
publica un libro en galego en edición de autor: Cómaros verdes,
de Aquilino Iglesia Alvariño.

Alonso Montero divide en
dúas partes ben diferenciadas o libro, na primeira esfiaña con total
meticulosidade e rigurosidade Os
agravios lingüísticos expostos na
Denuncia: prohibición de publicar revistas o periódicos culturales o informativos; prohibición de
emplear la lengua gallega en
conferencias o actos culturales;
prohibición de publicar traducciones de lenguas modernas;
prohibición categórica a los maestros de enseñanza primaria de
utilizar en ningún momento la
lengua gallega; prohibir a los sacerdotes predicar en gallego y
prohibir la enseñanza de la lengua y literatura gallega. Suscitando cada un destes apartados un
comentario, unha análise enriquecida con documentos, anécdotas
e feitos, fondamente cravada no
contexto histórico e situacional da
época. A segunda inclué a bibliografía, textos, documentos e noticias da batalla de Montevideo,
alicerces fundamentais para a
conclusión da primeira.
A batalla de Montevideo é
un libro que non deixa indiferente, reivindicativo, bota luz
sobre un capítulo importante da
nosa historia contemporánea,
convértese nunha historia literaria e social da lingua galega durante os catro anos que abrangue o período onde a fluidez e
amenidade da prosa de Alonso
Montero axuda a facer máis eficaz o obxectivo primordial da
obra, a toma de conciencia que
tén para un pobo o idioma.♦
XOSÉ FREIRE

Eco

Peso excesivo da tradición en Marta Dacosta

Nº 148. Setembro de 2003. Prezo 3,50 euros.
Dirixe: Gonzalo Vázquez.
Edita: Equinoccio.

Título: As amantes de Hamlet.
Autora: Marta Dacosta.
Edita: Espiral Maior.

Gonzalo Vázquez entrevista a
Xesús Gamallo, secretario xeral
de Relacións coa UE e Acción
Exterior. Tamén se publica unha conversa con Damián
Villalaín,
director da
Fundación
Carlos Casares. Francisco Rivas,
director xeral de Rodman
Polyships,
explica a súa
empresa está
capacitada para construír un
buque participante na Copa
América de vela. Luís
Caramés, director do Plano Estratéxico de Santiago, explica
as actuacións na capital.♦

O poema ten moitos, demasiados inimigos. Uns exteriores;
outros, talvez os máis perigosos, interiores. Dos segundos, o
grande inimigo do poema é a
poesía, no sentido de que o que
existe non é a poesía, senón o
poema. Dos primeiros, a tradición poética. Expliquémonos.
O stock da poesía xa feita. Un
stock demasiado usado e que
impide un renovamento da relación entre o individuo-linguaxe e a sociedade-linguaxe.
Eis, pois, dous grandes inimigos do poema que se citan no
último libro de Marta Dacosta,
As amantes de Hamlet .
Consta o volume de 34 poemas, sendo o primeiro
–“Abandonádeme”– unha especie de “autopoética”, aínda

que tamén se pode considerar
como unha profesión de fe.
Con todo, a poeta traizoa, a
partir do seguinte poema, o segundo verso do citado poema:
“Non quero escoitar xa os nomes que me dades”, pois nos
poemas que
seguen leremos un caudal Pensamos
léxico que se que
usou (e aínda Dacosta
se usa) até o debe fuxir
abuso –é dicir, dese stock
nomes que lle léxico,
foron dados–:
e mesmo
“poemas atroces”, tristura sintáctico,
dos campos”, da
“o río que nos tradición.
trae”, “as pontes da memoria”, “o amargo sabor das derrotas”, “a eternidade do silencio”, “o silencio definitivo da
auga”, “mar inmenso”, “o río

Marta Dacosta.

do silencio”, “o río que nos leva”, “pel de salitre”, etc.
O libro, en conxunto, lese
con agrado, o lector pode berrar(se), “isto é poesía” –non
falta ritmo, a autora sabe com-

por, non renxe en parte ningunha, etc.–, xa que pegará
axiña cunha paisaxe poética
familiar. É ao que conduce o
stock: a unha especie de metasigno poético no que se recoñece a poesía. Pensamos que
Dacosta debe fuxir dese stock
léxico, e mesmo sintáctico, da
tradición, senón quere que os
seus poemas sexan xa, case
antes de nacer, poética.
Mais non desesperemos,
hai bos poemas: algúns de
“Ósos de muller”, as prosas,
“Cartas mariñas a Penélope”;
e un certo hermetismo que
quizais sexa o camiño para
que Dacosta, como poeta, volte ser libre. Que se equivoque
cos seus propios erros, non
cos erros da tradición. Ou sexa, que acerte nos seus propios acertos.♦
X.G.G
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Frankfurt confirma a crise editorial
Os novos autores rusos, estrelas da maior feira mundial do libro
FRANCK MEYER. FRANKFURT
Do 8 ao 13 de outubro tivo
lugar en Frankfurt a maior
feira do libro do mundo.
Despois de dous anos de estancamento e mesmo recesión,
este ano parece que a edición
está collendo novas forzas.
Libros, escritores, editores, libreiros, libros, axentes literarios,
tradutores, lectores, libros, cámaras, xornalistas, políticos, famosos, libros, stands, distribuidores, cds, policías, curiosos, libros. Libros. Cantos habería
aquí? Millóns, desde logo. Entre
eles, moitas ducias de miles de
novidades do mundo enteiro. En
cinco pavillóns cun total de doce
plantas presentáronse 6.638 expositores, a maior parte deles
editoriais privadas de 102 países,
un 4% máis que o ano pasado.
Tamén subiu o número de visitantes (7,7%), que ascendeu a un
total de 273.000. E máis de mil
autores participaron nos 3.000
actos que enmarcaron a feira.
Rusia era o país convidado
desta volta. Todos os xornais e
revistas importantes de Alemaña
publicaron numerosas recensións e informaron, igual que a
televisión, sobre as últimas tendencias non só literarias senón
tamén políticas e sociais do coloxo eslavo. O interese é real e
non só unha expresión de cortesía como ás veces sucede coa literatura dos países invitados (en
2004, por certo, os países árabes). É que Rusia tamén ten
moito que ofrecer. En Alemaña
apareceron unhas 60 novidades
rusas nestas semanas pasadas.
Encrucillada entre o leste e o
oeste, é probable que desde aquí
xente como Polina Daskova,
Liudmila Ulitskaia, Tatiana
Tolstaia, Vladimir Makanin,
Alexander Ikonnikov, Mikhail
Kononov, Vladimir Sorokin,
Andrei Bitov e os demais integrantes dunha fornada impresionante de escritores novos ou menos novos atopen editores e lectores tamén no resto do continente (ou do mundo!).
En canto á situación alemá, o
sector en xeral espera unha recu-

Aspecto dunha das naves nas que ten lugar a Feira Mundial do Libro de Frankfurt.

peración despois de dous anos
de “crecemento negativo”. O
ano pasado a venda de libros baixou en algo máis dun 2,5%,
comportándose, daquela, mellor
que o resto do comercio minorista; ademais, o negocio pola internet aumenta a reo. Noutras palabras, os alemáns ultimamente
tan reacios a gastar os seus cartos, aforraron máis en moda e
viaxes que en libros. Visto así, o
catastrofismo de editores e libreiros resulta algo esaxerado
aínda que, claro está, a situación
tampouco permite demasiada
alegría. Ao teren os problemas
un fondo conxuntural (e non estrutural como en Galiza), todo o
mundo espera unha mellora da

economía en xeral para superar
esta crise.
De momento, para moitos a
solución está na publicación
dunha cantidade insensata de
autobiografías de famosos que,
malia non teren moito que contar á parte de rexoubas, garanten
unhas tiradas elevadas. Os cantantes, amantes de cantantes,
presentadores de televisión, actores ou deportistas (como o futbolista Effenberg) descubriron o
libro como un medio ideal para
prolongar a cadea da comercialización da súa popularidade,
froito sobre todo da prensa amarela e da televisión. Por outra
banda (e seguramente sen se decataren), demostran que o libro

segue tendo o seu atractivo e
prestixio. Dentro desta moda case pasan desapercibidos os textos autobiográficos de escritores
de recoñecida traxectoria como
Christa Wolf ou Peter Härtling.
A novísima ollada
Seguindo coa panorámica xermana, á beira dos títulos rusos e
dos libros-espectáculo dos famosos presentouse nestas semanas pasadas unha chea de publicacións que tratan do novo papel dos Estados Unidos. Curiosamente, a maior parte destes títulos son traducións do inglés,
aínda que tamén se atopan libros de especialistas alemáns,

Susan Sontag premiada polos libreiros
Mais o maremagnum desta
feira do libro de Frankfurt
non é só un asunto económico
e literario, senón tamén cultural, social e político. Este feito queda manifesto no Premio
pola Paz da Asociación Alemana de Editores e Libreiros

que sempre se entrega o domingo da feira. Este ano —o
da guerra do Iraq, con países
que o promoveron e outros
que se opuxeron— concedéuselle o galardón á intelectual
americana Susan Sontag, coñecida pola súa defensa da li-

berdade do pensamento e da
expresión. No acto, ao que,
por certo, non se dignou asistir o embaixador estadounidense, dixo que na súa opinión a literatura axudaba a superar a mesquindade e a limitación nacional.♦

como por exemplo Hiperpotencia América. A nova Roma de
Peter Bender e Power and Mission (así, en inglés) de Detlef
Junker, ou estudos que investigan o fenómeno terrorista desde
unha perspectiva máis ampla
(Peter Waldmann: Terrorismo e
guerra civil). Pero no ámbito da
non-ficción, ademais, pódese
observar un crecente interese
por aspectos históricos antes
considerados tabús (porque implican ollar os alemáns tamén
como víctimas). Peter Glotz,
por exemplo, bota luz sobre o
desterro dos alemáns de Bohemia despois de 1945 (A expulsión), Hilke Lorenz achégase á
vida dos nenos durante a guerra
(Rapaces da guerra) e Jörg
Friedrich dedícase aos bombardeos dos aliados e as súas consecuencias nun tomo centrado
en fotos históricas (Os lugares
do incendio). Outra tendencia
son os textos sobre a antiga
Alemaña oriental, baseados
máis na memoria individual
que na investigación historiográfica (Claudia Rusch: A miña
xuventude alemá libre).
No eido da narrativa e da poesía apareceron novidades de autores consagrados como Martin
Walser, Monika Maron, Birgit
Vanderbeke, Hanns-Josef Ortheil ou Durs Grünbein. Moi interesante é o último texto de Uwe
Timm (O exemplo do meu irmán), unha especie de busca e
reflexión ao redor de vida e ideoloxía do seu irmán maior, que
el mesmo non coñeceu porque
entrou voluntario nas SS e morreu na fronte rusa aos 19 anos.
Outro libro de moito peso é O
oficio da matanza do austríaco
Norbert Gstrein, no que aparece
toda a loucura das guerras balcánicas dunha maneira vertixinosamente intensa. E, finalmente,
cómpre mencionar a impresionante novela Tristan da Cunha
(720 páxinas!) do escritor tamén
austríaco Raoul Schrott, na que a
illa no Atlántico sur que lle dá o
nome ao libro é o marco xeográfico dunha historia sobre a saudade, o amor e a condición humana a través dos séculos.♦

Nova película de Doraemon en galego
A distribuidora Luk International aposta pola lingua autóctona
A.N.T.
O pasado 15 de outubro púxose
á venda o filme Doraemon e o
tren do tempo con versión en galego. Este filme estréase directamente en vídeo e DVD, sen pasar polas salas comerciais, pero
esta non é a novidade. O máis
destacado é a postura de Luk International, distribuidora catalana. Meritxell Gratacós, dirixente da empresa, desprazouse o
pasado 14 de outubro á Mesa
pola Normalización Lingüística,
en Coruña. Alí emitiu o seu desexo de seguir editando vídeos e

filmes en galego, así como unha
crítica cara o desinterés do goberno autónomo.
Luk International xa distribuira nos cines as películas de
Shin Chan na procura das bolas
perdidas e Doraemon e o imperio maia. A primeira foi vista por
51.606 espectadores, mentres
que a de Doraemon tivo 3.100
espectadores. “É normal esta diferencia porque o target dos filmes de Shin Chan alberga a máis
poboación que os de Doraemon
dirixidos a un público infantil”,
explica Carlos Callón, presiden-

te da Mesa pola Normalización.
Aínda así, segundo datos deste
colectivo o público de Doraemon multiplicouse por tres tras a
iniciativa de Luk para proporcionar copias en galego. “Nun principio TVG corría cos gastos da
dobraxe, pero agora é a propia
distribuidora a que financia a traducción”. Segundo Carlos Callón a postura da empresa confirma que o galego non é contrario
do éxito comercial, mesmo pode
ser un aliciente coma o caso dos
filmes de Doraemon. “Estudos
da Consellería da Cultura de

principios dos 90, amosaban que
o público prefería ver os anuncios en galego. Non embargante,
a maioría das empresas, mesmo
galegas, non tiveron en conta
eses datos”. A mensaxe que se
quere transmitir dende a Mesa
pola Normalización, é a implicación da sociedade galega na reivindicación do uso do idioma.
“Se non hai copia en galego, ¡hai
que solicitala!, para que o mundo audiovisual tamén verse na
nosa lingua”, apunta Carlos Callón. Segundo a Mesa, un dos
principais problemas é a postura

do Goberno galego, que non fai
grandes esforzos para mellorar o
panorama audiovisual. “Polo
menos que fagan o que estamos
a facer un simple grupo de cidadáns; cousas tan sinxelas como
chamar ás distribuidoras ou presionar un pouco para que os filmes tamén sexan emitidos en galego, tanto nas salas comerciais
coma nos formatos de vídeo.
Ademáis, a promoción do idioma é unha obriga tal e como di a
lei audiovisual ou o artigo 24 da
lei de normalización lingüística”, sinala Callón.♦
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Ten unha obra ampla, recoñecida, con lectores pero sen
demasiados premios. Que supón o Nacional de Narrativa?
Desde Polaroid, hai case
vinte anos, non me volveran premiar outro libro e levo publicado
xa unha chea deles e algúns moi
influíntes. Ao non presentarme a
premios en castelán chegou un
momento no que me sentín
amargado porque todos os escritores queremos recoñecemento.
Sabía que este era o único premio que me quedaba para aumentar o número de lectores e
conseguir traducións sistemáticas. Sen embargo, cando foi o de
Nunca Máis todo cambiou. Reencontreime co país. Antes comunicábame como escritor co
meu país a través dun sistema literario que está completamente
viciado, que é difícil tomar en
serio. Estaba farto e co de Nunca
Máis recuperei o sentido para seguir escribindo en galego. A reacción ao Prestige fixo que saísemos da nosa privacidade e volvésemos crear un espacio social.
A súa era entre as finalistas a única novela nun idioma distinto do castelán. O
éxito é maior?
Mira até que punto interiorizamos as relacións de poder que
onte pensei chamar a Vila-Matas
para dicirlle que o sentía moitísimo. Sei que todos eles teñen un
lugar no sistema literario español
que eu non teño. Existo como
autor, con boa referencia literaria
pero non teño presencia física
nin son de ningún círculo. A miña situación foi sempre paradoxal. Na Galiza existín como autor, con obra que influía, pero
nunca tiven un recoñecemento
explícito. Sei que o libro tiña valor literario pero tanto eu como
eles interiorizamos as relacións
de poder. En primeiro lugar por
ideoloxía, por españolismo extremista, pero tamén porque detrás están as cartillas de aforros,
é dicir, a perda de autoridade. Un
crítico español controla un territorio porque domina a literatura
en castelán. Se teñen que recoñecer que hai obras que son dignas
de atención noutros idiomas perden e por iso teñen que negarnos,
para defender os seus intereses.
É dos poucos que consigue
entrar no mercado español
con traducións e publicacións.
Conseguin o recoñecemento de ser autor de verdade, pero
iso levou tempo. Somos poucos pero logramos ser escritores que hai que tratar, que os
críticos teñen que demostrar
que coñecen e que che seguen a
obra. Xa non hai penalización.
A revolución persoal do
Prestige; cúmprense vinte anos
do seu primeiro libro publicado, Caixón desastre; celebra dez
de Tic-tac, e agora o premio...
Son feitos para facer balance?
Tic-tac foi unha obra que influíu moito. Hai lectores que son
de Tic-tac como hai outros que
son de Círculo. Cos lectores teño
un trato singular. O que lles ofrezo é que vai haber risco, que vou
probar e que van atopar unha certa intensidade na escrita. Dalgunha maneira saben que poño ganas
no que fago, que creo no que escribo, pero non adiviñan por on-

Suso de Toro
‘Non pertenzo a ningún círculo,
nin galego, nin español’
CARME VIDAL

Hai xa case un ano cruzaba esta mesma porta para entrevistar ao autor do primeiro libro
sobre o Prestige. Daquela atopeino eufórico, afectado pola traxedia e a situación de “intemperie” vivida pero emocionado pola resposta social. Un ano despois Suso de Toro confesa que Nunca Máis fixo que recuperase o “sentido para seguir escribindo en galego”.
Ábreme agora aquela mesma porta despois de dous días nos que non parou de recibir parabéns polo Premio Nacional de Narrativa conseguido pola súa novela Trece badaladas (Xerais).
É a terceira vez que este premio se dá a un libro escrito en galego –despois de Alfredo Conde
e Manuel Rivas– e a de De Toro era a única novela finalista dunha lingua distinta á española.

A. PANARO

de vou saír, é imprevisíbel aínda
que para min teña coherencia. O
azar tamén inflúe. Por exemplo,
Morgún, a novela que sae agora
publicada, non estaba prevista.
Quería ir ás terras de meu pai en
Zamora e facer un libro sobre iso.
Sen embargo, varias circunstancias levaron a que nacera Morgún. Desde hai tempo preguntábame: pódese escribir hoxe como
a literatura que máis admiro que
é a traxedia grega e a shakesperiana? Desa pregunta e de liñas
soterradas que veñen de atrás
aparece Morgún, un ensaio literario moi ambicioso pero que decidín incluír nunha colección para
lectores novos son os que van gozar dunha literatura como esa xa
que teñen as claves da categoría
da espada e a bruxería. Quero

que me lean e non me gusta que
os libros fracasen.
Anúnciase tamén que vai
publicar en español o libro
Españoles todos.
É unha belixerancia. O título
é provocador e ten como subtítulo “Las cartas sobre la mesa”.
Levo anos escribindo en prensa
de Madrid e Barcelona sobre a
idea de España. A miña vontade
é dicir con lealdade o mesmo
nun sitio que no outro. Pretendo
modificar a realidade e o método
é o diálogo. O libro é un panfleto, intento convencer e non teño
medo de dicir o que penso. Trátase dunha obra política para intervir no espacio social español.
Acaba de dicirme que non
atura que os libros fracasen
pero nas primeiras páxinas de

Trece badaladas afirma que o
éxito está en escribir “sen sombra de temor –nin de esperanza– de que vaia ser publicado”.
Para min o éxito está na escrita desde a verdade. Defendo a
literatura como un oficio, como
foi sempre, desde Esquilo, Sófocles ou Shakespeare. Son un traballador da literatura e defendo a
ética de escribir. Ao mesmo tempo trátase dun oficio singular
cunha forza que arranca de estar
nunha posición de busca da verdade. Cada obra ten que ser verdadeira, que cando a leas digas
que ese libro creou un mundo
que ten sentido. Pero a literatura
é un acto de comunicación e o
destino é o lector. Escribo o que
quero escribir, non o que esperan
de min, pero no momento en que

o fago dalgún modo imaxino un
lector. Se non escribise para os
outros non sería literatura.
Tic-tac reedítase cun epílogo sobre a súa obra no que
se di que tivo vontade desde o
comezo de “posmodernizar”
a literatura galega.
O que quixen é escribir a miña obra pero tamén modificar a literatura galega porque sentía que
como autor non cabía naquel contexto literario. Con libros como
Caixón desastre ou Polaroid o
que pretendín foi crear outro lector e creo que o conseguín. Cando presentei Polaroid dixen que
era unha carga de profundidade
que ía estoupar debaixo e que os
seus efectos sairían á superficie.
Era un barreno, unha carga de dinamita consciente que quería
cuestionar as estéticas dominantes na literatura galega. Estaba dirixido a modificar as cousas.
Practicaba a irreverencia fronte a
figuras momificadas. Eu adoro a
Rosalía, gábome de escribir unha
literatura fundada por ela pero
quero rescatala, que siga viva,
con toda a súa forza. Cando publiquei Parado na tormenta había
un texto que se chamaba “Rosalía
amor puto” que era unha declaración de amor feroz, como eu a
quero. Daquela algún personaxe
dixo que me tiñan que denunciar
porque se desesperaban diante da
irreverencia. Quixen unha literatura galega viva, que non tivese
que estar dentro dunha forma.
Non estou disposto a reverenciar
A Esmorga ou a Otero aínda que
defendo unha boa lectura das súas obras. A función de crear tótems e fetichizar obras é combater o presente e negar os vivos.
Por que ese medo que denuncia?
A cultura galega naceu do
medo, o piñeirismo é un mundo
encollido e por parte do marxismo-leninismo quíxose dominar,
patrimonializar. Hai moita xente
que quere ser dona da literatura
galega. Eu teño dous premios da
Crítica española e agora o Nacional que non teñen comparanza
co pouco que gañei na Galiza
cando, practicamente, a metade
da miña obra está sen traducir.
Sobrevalóranse figuras literarias
que están moi asentadas nas estruturas ideolóxicas do galeguismo e eu non pertenzo a ningún
clube. Incluso cando me definín
politicamente era en posicións
que estaban mal situadas. Non me
arrouparon. De min hai a percepción de que son un trunfador, pero o certo é que o pasei moi mal
nos anos oitenta. Houbo un momento no que estiven a piques de
tirar a toalla, despois de Caixón
desastre, Polaroid e Land Rover.
Sentín que non había recepción.
Tiña lectores, era un fenómeno de
vendas naqueles anos, o único
que gañaba cos libros, pero os
lectores eran anónimas persoas ás
que non vía. A posición do escritor é cercana á paranoia porque
non pode obxectivar a visión desde fóra. Para facelo só contaba
cos lectores ou coa crítica pero a
crítica ou ignoraba os meus libros
ou os poñía verdes. Se non aparece entón Manuel Rivas sentíame
afogado porque, simplemente,
non existía. Rivas axudou a consolidar o espacio lector.♦

Nº 1.100
Do 16 ao 22 de outubro de 2003
Ano XXVI

Seguro Azar

Literatura no mar de Corcubión
A Asociación de Escritores
celebra o I Congreso de Cultura Popular e Mariñeira
MARGA ROMERO
A alma da escrita galega continúa onde a deixou varada hai
tempo o poeta Avilés de Taramancos, na Beiramar. Do 10
ao 12 de outubro días de sol en
Corcubión, cunhas pingas de
chuvia no serán do sábado,
para catar todos os ventos,
mentres algo máis de sesenta
persoas convocadas pola Asociación de Escritores en Lingua Galega, participaban no I
Congreso de Cultura Popular
e Mariñeira, que se desenvolvería na Casa de Cultura.
Yolanda Castaño, Secretaria da
AELG, Euloxio Ruibal, Presidente da AELG, Xosé Ramón
Barreiro Fernández, Presidente
da Real Academia Galega e
Francisco Lema Fuentes, Alcalde
de Corcubión, foron os responsábeis da apertura do Congreso na
tarde do venres. Unha exposición
da Federación Galega pola cultura marítima sobre “O Patrimonio
marítimo de Galicia” con fotografías de Pepe Gondar e textos
de Dionisio Pereira, reivindicaba
a necesidade de catalogar o patrimonio marítimo existente e denunciaba a súa perda; fotografías
de hoxe confrontábanse co pasado da arquitectura popular ou militar, das esmorecentes embarcacións e da súa recuperación e das
tradicións orais.
A xornada do11 de outubro,
comezou cunha mesa redonda
co tema “O mar: unha ollada antropolóxica”. Carlos Bernárdez,
vicepresidente da AELG, presentou a Mariño Ferro e a Marcial Gondar, profesores de antropoloxía da Universidade de
Compostela. Mariño Ferro detívose na simboloxía do mar en
Galiza, compartida pola cultura
europea e que nos une tamén
con Israel. O mar da morte, abismal e enigmático, e o mar erótico do nacemento de Venus.
Marcial Gondar afondou nas vivencias da muller da beiramar,
do seu sometemento a un siste-

Yolanda Castaño, Secretaria da AELG.

ma social e económico onde,
lonxe dunha liberdade maior,
sofre o castigo da moral. No re-

mate desta mesa redonda concluíamos que, entre outras cousas, a mar podía ser feminina se

así a desexabamos reivindicar,
non só desde a literatura.
A tarde foi para a lembranza
da obra de “Avilés de Taramancos, a lingua do mar”, presentados por Rosa Aneiros, falaron
desta obra viva: Carlos Bernárdez, Miguel Anxo Fernán Vello,
X.M. Álvarez Cáccamo e Ana
Romaní. A torre de cristal da infancia, a médula mesma da espiña dorsal e o corazón do poeta estiveron no ar, necesario el, amantísimo, para a construcción do
noso navío. A amargura chegou
ao non poder nin deber esquecer,
que ese galipote a quencer do poema de Avilés, perfume máxico
de vida, se converteu en inimigo
desalmado. O poeta labrador que
contempla o mar de lonxe, un
mar creado con palabras de léxico literario asombrado coa vivísima ventura dos termos da terra,
el poeta da luz... tamén poeta do
erótico, poeta da vida. No remate
da mesa redonda Ana Romaní
emocionounos coa elaboración
do zoco do mariñeiro, coas palabras de Avilés.♦

O faro de Fisterra e a noite
O domingo na derradeira mesa
redonda o tema foi “O mar na
cultura galega”. Francisco Calo
Lourido fixo unha exposición
sobre a visión e valoración da actividade pesqueira en Galiza.
Non sempre se quixo pescar, non
sempre se valorou ben o mariñeiro e a agricultura foi a actividade maioritaria moitas veces
nas que se viviu de costas ao
mar. Dionisio Pereira demostrou, fronte a outras opinións, a
importancia do asociacionismo,
en concreto do de ideoloxía
anarquista, no mundo da pesca
que foi truncado, como todo, no
36. Francisco Fernández Rei deu
un repaso ao léxico mariñeiro
empregado na poesía galega,
desde as cantigas medievais de
Johan Zorro até Chus Pato. Léxico literario como o medieval ou

o de Manuel Antonio que se vai
transmitindo, léxico vivido e
sentido que vai navegando na
existencia de todas estas marés.
Finalmente, Francisco Fernández Naval, acompañado cunha
proxección de diapositivas da fotógrafa Maribel Longueira, falounos das crebas, dos homes e
mulleres que recollen o que lles
chega do mar, e se fan donos dun
botín moi diverso. Semella que o
mar dá de todo, Virxes que se veneran, madeira que vai para a
construcción de novas dornas ou
xesteiras, menciñas variadas e
alimentos descoñecidos. A arte
tamén chega coas ondas e con
ela fixo Man o seu museo,... Polo mar chegou a burla negra que
tamén matou o crebeiro alemán.
Finalmente gozamos coa
curta protagonizada por Miguel

de Lira, Marcos Petete e Xaquín Maceiras e dirixida por
Quique Otero, Os irmáns Crebinsky, crebeiros pola beiramar
do Faro de Lariño que atopan a
fartura do que cren pintura, finalmente, manxar ao que lle
acoden máis de mil moscas.
Tres días fermosos, con
noites de contos e poemas recitados, no lugar das Hortensias, con bo xantar e palabras
para denunciar a aldraxe que
sofre o mar e o pobo, para desexar Nunca Máis.
Entre nós fica o segredo da
serea inerte que descubriu perto da praia Román Raña. Benzón para a organización e para
as xentes de Lira que chegaron
coa xesteira para trazar un novo ronsel. Foi sorte este congreso con alma de Beiramar.♦

Trascendencia da exposición de César Portela
A. EIRÉ
Non foi unicamente a inaguración dunha exposición. Nin tempouco simplemente un acto social. A inauguración da exposición
sobre César Portela e a súa obra o 9 de outubro
no Museo de Arte Contemporánea (MARCO) de
Vigo foi un acto de afirmación nas posibilidades
das xentes de Galiza. Alí estaban importantes
empresarios para apostar por unha concepción
da arquitectura que parte das raigames, da cultura popular e dos materiais, a tecnoloxía e os
traballadores galegos. Non hai que esquecer que
moitas das obras de César Portela, fora de Galiza, realizáronas empresas galegas como San José, incluida a Estación de Autobuses de Córdoba pola que o arquitecto recibiu o Premio Nacional de Arquitectura.
Alí estaba tamén unha pleiade de destacados
arquitectos para corraborar a validez universal dunha obra que se
extende non só pola península, senón que ten tamén obras senllei-

ras, por exemplo, no Xapón. (A exposición permítenolas coñecer).
Entre estes arquitectos, moitos discípulos de César Portela. Foi coma unha grande homaxe pola súa traxectoria, incluidos os múltiples premios e distincións.
Tamén compareceu a xente da cultura máis
viva de Galiza, desde, pintores, escultores, actores, a escritores ou músicos, para demostrar que
a arquitectura tamén fora parte da cultura e que
César Portela, ademáis, é un artista.
Fixeron tamén acto de presencia moitos políticos. Uns en activo, outros coa súa militancia
aletargada, para dar fe do compromiso de Portela co país.
Ateigaron tamén o MARCO moitos cidadáns
máis ou menos anónimos que rendían admiración á calidade humana de César Portela. Foi,
sen dúbida, un dos actos culturais máis concorridos dos últimos
tempos na Galiza.♦

Un vello
malo
DAMIÁN VILLALAÍN

U

nha das cousas que
marcan a imperceptible
pero inexorable transición
do verán ao outono da vida é que
un, de pronto, decátase de que xa
ten máis pasado que futuro. E
cando isto ocorre, os pensamentos
sobre a vellez, ese estado que aínda hai pouco nos parecía
felizmente remoto, case inalcanzable, comezan tamén a visitarnos
con algunha frecuencia. A vellez,
esa situación que na mocidade nos
resultaba só concibible nos que xa
eran vellos, nunca en nós
mesmos, váisenos aparecendo ao
achegármonos aos cincuenta anos
como un destino ao que, se a vida
non se trunca malamente, nos
conducirá lenemente o paso incesante dos días.
Daquela un dase de conta tamén de que a vida, ademais de
breve, é irrepetible. E é posible
que nesas tesituras do ánimo nos
vexamos asulagados por un sentimento similar ao que se experimenta nalgúns enterros, algo parecido a unha misericordia
universal. Moitas inquinas e xenreiras, moitas leas cotiás
semellan entón demoledoramente parvas, fútiles, sen valor. E un
pensa que lle gustaría chegar a
ser un vello bo, con sabiduría
bastante para poder transitar en
paz, sen amargura nin
resentimentos, sen odios nin cobizas, os derradeiros tramos do
camiño.
Pero supoño que para lograr
tal cousa fará falta ter cultivado
algunha forma de bondade e ter
buscado algún tipo de sabiduría
durante o resto da vida. E iso non
sempre é así, pois hai xente que
vive só para conseguir cousas como cargos, fama, poder e diñeiro.
Bioy Casares, que chegou a ser
un vello sabio e bo, dicía que todas esas cousas tentadoras só revelan a súa auténtica e nula
importancia cando se confrontan
coa idea da morte. Pero hai
vellos tan pouco sabios, tan xa
irreversiblemente estúpidos que
actuan como sen non fosen
morrer nunca e seguen a traballar
unha maldade miserable, feita de
pequenas ruindades cotiás.
Eu nunca deixo de pasmarme
cando atopo un vello malo. Non
me refiro, desde logo, a eses
tipos de carácter, rabudos e
teimosos, afeitos a disimular a
bondade detrás da máscara da ira
e da porfía. Refírome con certeza
a eses vellos que, xa con oitenta
anos ao lombo, seguen sendo como nenos vengativos e vaidosos,
capaces de rebentarse un aneurisma por saír nunha foto ao lado
dun poderoso, de poñerlle vetos á
xente nova e de participar en
conciliábulos malsanos contra os
amigos mortos. Unha pena, un
desastre. Faláronme estes días
dun deses vellos, un vello malo,
un tartufo sen gracia escénica que
seica vai de acto en acto repartindo sorrisos de dentes amarelos e
devolvendo mal por ben. Non lle
arrendo a ganancia: quizais teña
un enterro de primeira, pero cada
día que pasa compra máis
séculos de estancia no Inferno.♦

DESCARGA ELÉCTRICA SOBRE
COMPOSTELA
MAR BARROS

Placebo, Suede, Deluxe, La Buena Vida e Las Perras dj’s, entre outros subiranse aos escenarios
alternativos e innovadores do Santirock’03, o festival de rock e pop máis importante do país.
Co obxectivo de consolidar a escena independente galega, estatal e internacional, do 31 de outubro ao 1 de novembro celebrarase en Compostela a segunda edición do Festival Santirock
cun cartel no que teñen cabida
as apostas máis consagradas do
pop europeo e grupos musicais
alternativos máis recentes. O galego Xoel López, Brian Molko, líder dos británicos Placebo ou os
membros de Suede son algunhas das propostas máis fortes
desta edición.
Cunha acústica mellorada,
segundo os organizadores, o
Multiusos do Sar acollera os
dous escenarios polos que desfilarán as diferentes propostas artísticas escollidas para este ano,
sen que coincidan os horarios
dos concertos que se celebran
en cada un. Por unha parte, o Vibraciones Pop está reservado
para apoiar ás formacións máis
novidosas e aos novos talentos,
con actuacións que comezarán a
partir das cinco da tarde. Os ponferradinos Juniter Moon, grupo
que se abanea entre o funk e o
pop, abrirán o venres 31 este escenario. Xunto a eles os madrileños Luxury 54, Second e os cataláns Dorian completan o cartel
do día, con espectáculos que rematarán ao redor das oito da noite e que darán paso os concertos
do escenario principal. O sábado
o Vibraciones pop electrizarase
coa música dos barceloneses
Heike, influenciada por bandas
tan dispares como Björk, Led
Zeppeling ou King Krimson e o
vigués Carlos Ordóñez de Grado
33, antes coñecido como Prozac, tamén terá o seu oco para
presentar as súas composición
viradas cara o technopop, que
recordan a Décima Víctima. Glovis e a formación vasca Ama
completarán as actuacións do Vibraciones pop deste ano.
Sen embargo, a máxima expectación está reservada no escenario principal, o Superbock.
Despois de dous anos sen celebrarse e cun inicio musical no
ano 2000 moi potente, os organizadores do Santirock, que xa rodaron polo festival do Norte en
Vilagarcía, conseguiron que polo
Superbock pasasen os grupos
máis destacados dentro do pop
consagrado a nivel internacional.
Tanto o venres como o sábado
os concertos desta plataforma
comezarán as oito e media da
noite aos que seguirán unha sesión dance da man de Las Perras dj’s e Buenavista dj.
O coruñés Xoel López co seu
segundo traballo discográfico
baixo o brazo, If things were to

O coruñés Xoel López e o grupo británico Placebo. Abaixo, os compoñentes de Suede.

wrong, interpretará os novos temas en Compostela o primeiro
día do festival. Tralo seu paso polos Covers e posteriormente pola
Elephant Band, consolida con este disco o seu proxecto Deluxe
cun argumento ecléctico que o sitúa nas cimas da música independente do Estado. Letras iróni-

cas e diferentes estilos musicais
fagocitados nun mesmo álbum.
O tremendo directo de Placebo, un dos grupos con máis éxito
en Europa, será o momento álxido dese primeiro día do festival.
Brian Molko e a súa banda, situados entre o glam e o punk,
presentarán o seu último traballo

Sleeping with ghost, xusto antes
de que saia á rúa un novo disco
con versións de Bonnie-M, T-Rex
e colaboracións de David Bowie.
Esa mesma noite Frank Black,
exmembro dos Pixies, os británicos Elbow, aínda descoñecidos
no país e Serafín, unha banda
aparecida nun momento no que
o rock volve estar de moda, completarán os concertos da noite.
O sábado máis do mesmo.
Chucho, o dúo madrileño Ellos,
La Buena Vida e Hoggboy, catro
mozos de Sheffield que teñen sido teloneiros dos White Stripes
ou dos Strokes, serán o aperitivo
do prato forte no que se vai converter o directo de Suede, un dos
ídolos do pop. Cun estilo persoal
e un dos mellores directos do
momento, as cancións dos británicos case se teñen convertido
en símbolos xeracionais. Os seus
seguidores están de noraboa
porque o próximo mes sairá a rúa
un grandes éxitos do grupo.
Na entrada ademais estará

ubicado o mercadillo, onde se
poderá mercar roupa e discos
dos grupos participantes no festival, onde estarán os selos discográficos máis representativos
do estado.♦

GUIEIRO
Venres 31 de outubro
Escenario Superback:
Placebo, Franck Black &
the catolics, Elbow, Deluxe, Serafín
Escenario Vibraciones pop:
Juniper moon, Luxury
54, Second, Dorian
Pista dance: Las Perras dj’s

Sábado 1 de novembro:
Escenario Superback:
Suede, Hoggboy, La Buena Vida, Chucho, Éllos
Escenario vibraciones pop:
Glovis, Ama, Grado 33,
Heike
Pista dance: Buenavista dj

Prezo
Entrada diaria: adiantada 27
euros, 32 na billeteira.
Bono dous días: adiantado
47 euros, 52 na billeteira.

Lugar
Multiusos do Sar. Santiago.
Nº 1.100 ● Do 16 ao 22 de outubro de 2003 ● Ano XXVI

Nº 1.100 ● Do 16 ao 22 de outubro de 2003 ● Ano XXVI

FRANCO RESUCITA
MAR BARROS

Albert Boadella, director d’Els Joglars, debuta no cinema co filme ¡Buen viaje, excelencia!, no
que retrata en clave de comedia os últimos anos de Franco, “un personaxe zafio e mediocre”.
Corenta anos despois da creación da compañía teatral Els Joglars, con Albert Boadella á cabeza, uns dos actores máis polémicos do Estado instálanse
por primeira vez na grande pantalla cunha película sobre o xeneral Franco. Semella que nin o
encarceramento de Boadella
por inxurias ao exército no ano
77, tras a representación de La
Torna, e o exilio posterior, nin
as bochas levantadas por “Teledeum”, supuxeron moito atranco para lanzarse a rodar no palacio do Pardo e no iate Azor
¡Buen viaje, excelencia!, unha
revisión traxicómica sobre os
últimos anos de Franco.
Entre sátiras e sarcasmos, sen
a pretensión de facer “unha mirada sociopolítica da España deses
anos”, Boadella presenta un relato máis íntimo, “real pero non realista” sobre a figura do ditador,
coa distancia que proporcionan
vinte e oito anos baixo terra.
Un Franco que se abanea entre a ridiculez que implica a decadencia dun poder absoluto e a
compaixón e dramatismo da senilidade, interpretado por Ramón Fontserè, reaparece xunto
Carmen Polo ou o marqués de
Villaverde para revivir situacións grotescas e surrealistas,
moitas delas acontecidas na realidade, aínda que parezan froito
das loucuras artísticas d’Els Joglars. Ademais de resucitar fantasmas do pasado o director tamén incluíu no guión outros personaxes ficticios, como a doutora Muller e o comandante Ruíz,
que se suman na plasmación comercial do ocaso do caudillo.
¡Buen viaje, excelencia! revive os últimos días que transcorren
no medio dunha incompetencia
grotesca até o momento final coa
operación a vida ou morte no garaxe do Pardo co corte da luz e o
traslado á clínica da Paz envolto
nunha alfombra incluídos.
Por primeira vez a grande
pantalla burlase do ditador, “sen
intención de axustar contas” co
réxime que soterrou o Estado durante máis de trinta anos. “Franco era un pouco esperpéntico como personaxe”, comenta o actor
Ramón Fontserè, “nós non inventamos nada”. Na súa opinión
quen vexa o filme e non vivise o
franquismo vaise preguntar que
“como é posíbel que un home
tan mediocre, tan gris e tan feito
po mandase en España”.
Interpretada por Els Joglars,
cun orzamento de tres millóns de
euros, podería dicirse que ¡Buen
viaje, excelencia!, xa conta cunha copia en vídeo porque para a
rodaxe da obra, previamente e
como referencia para o director
graváronse todas as escenas cunha cámara de vídeo. “Foi unha
rodaxe meticulosa”, asegura o director. O resultado, un filme non
apto para todas as ideoloxías.♦

Ramón Fontseré interpreta a Franco, un personaxe que se abanea entre a ridiculez e o dramatismo.

Albert Boadella
‘A miña xeración foi como as moscas,
amolou o caudillo pero non deu cabo del’
Quen foi Franco para vostede?
Hai dous Francos na miña
vida, un era o que vivín de novo, un ditador absolutamente
desprezábel e responsábel de
todo, até das pingueiras da miña
casa. Unha vez que pasou o
tempo, coa distancia de vinte e
oito anos dende a súa morte,
agora paréceme que tivemos un
Franco gris, falto de intelixencia, que vivía no palacio do Pardo por razóns internacionais e
non por méritos propios.
Non foi un personaxe moi
querido na súa familia.
Non, odiábano. De pequeno escoitei pestes del na casa.
Os meus pais eran republicanos, traballaban nun diario
catalanista que se chamaba La
Publicitat. Os dous foron represaliados, quedaron sen traballo. Meu pai tiña que se presentar cada tanto en comisaría.
De novo pertencera a grupos
anarquistas. A situación económica foi difícil durante bastante tempo. No colexio falá-

Albert Boadella, no centro, con dous dos protagonistas da película.

banme do Sentinela de Occidente e do Xenio da Raza e na
casa escoitaba os insultos máis
atroces.
Por que decide rodala
agora?
Era necesario aproximarse á

figura do ditador neses últimos
anos, especialmente para as novas xeracións. É un acto de hixiene para nós lembrar unha situación que se mantivo en silencio, porque na Transición firmouse un pacto implícito para

asumir o franquismo e non airear o que foi Franco. Se tivera
feito a película no 65 sairía un
patalexo agora, co tempo, fago
unha visión con humor pero tamén con crueldade.
Semella que a película pode incomodar aos sectores
máis progresistas.
O feito de presentar un
Franco decrépito é unha crítica
implícita a miña xeración que
non tivo suficientes ánimos dar
cabo do ditador. Dedico a película á insólita paciencia dos españois e ás moscas que amolaron ao caudillo. Como na escena na que uns progues celebran
con champán a morte de Carrero Blanco. Non era un acto antifranquista senón de ETA, que
xa tiña os seus propios parámetros e obxectivos.
Franco foi un home cruel?
Cando o poder está dirixido
por esta clase de persoas tan
mediocres, non hai crueldade,
porque esta calidade implica intelixencia.♦
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PIRAGÜISTAS
no país dos mil ríos
MAR BARROS

Xabier
Macías

Augas bravas, slalom, kayak de mar, raft, hidrospeed. Paradoxalmente no país cos
mellores ríos de Europa o piragüismo é un dos deportes de risco máis esquecido.

‘Parte da solución
dos nosos
problemas
pasa polo avance
do nacionalismo’

Unha vez que remata o verán e
con el os desxeos nos Pirineos e
os descensos espectaculares por
Cataluña e o País Vasco, os ríos
galegos convértense no lugar de
acollida dun número crecente de
piragüistas que veñen atraídos
pola vertixe dos rápidos ou pola
morneza das augas do país.
O rafting en grupo cunha embarcación grande por tramos escarpados, o hidrospeed baixando
por rápidos e zonas do río abruptas simplemente cunha táboa na
man, o descenso en piragua por
pequenas fervenzas e remuíños, o
rodeo, onde se describen figuras
acrobáticas sobre unha onda fluvial ou a travesía por zonas suaves. Todas as modalidades de piragüismo practícanse durante todo
o ano, pero unha das mellores
épocas é a comprendida entre o
mes de outubro até marzo e cada
vez son máis os afeccionados e os
profesionais que se lanzan entre
as rochas na procura de aventura
e dun estoupido de adrenalina.
“Non se precisa posuír un gran
físico para poder practicar piragüismo. Máis importante que a
forza é ter unhas nocións básicas,
algo de técnica e coñecer o río”,
explica Quique Portela, directivo
do club Os Teixugos. “Non entraña perigo, calquera pode facelo,
independentemente da idade, tomando unha serie de medidas de
seguridade, como levar chaleco e
casco ou non baixar só”.
En Galiza ademais de clubs
profesionais, existen outros máis
pequenos nos que se imparten
cursos dentro das diferentes
modalidades e empresas privadas que ofertan actividades programadas. “Cómpre ter claras
unha serie de normas básicas
para remar e coller as correntes
sen perigo, e os clubs e as iniciativas privadas son o único xeito
de acceder ao piragüismo se non
dispós de coñecemento e de material”, comenta Quique Portela.
O Canón do Sil, o tramo do Miño entre Rivadavia e Frieira ou o
Lérez na súa desembocadura na
ría de Pontevedra son algunhas
das zonas recomendadas para realizar percorridos tranquilos “nos
que se disfruta tanto da paisaxe
coma do río e que non requiren
moita práctica”. O tramo medio do
río Lérez, o Ulla, o Tea ou O Deza
en Pontevedra, o Eo en Lugo, só
neste mes, o Arnoia e o Lor en
Ourense e o Mandeo na Coruña
son zonas óptimas para practicar
augas bravas. Arbo e Salvaterra
son dous dos poucos lugares que
posúen unha onda o suficientemente grande para poder facer as
acrobacias que precisa o rodeo.
A pesar dos conflitos cos surfers, o mar tamén é o medio de
moitos piragüistas. Son unha sor-

A.N.T.
A Fundación Galiza Sempre vén de publicar Democracia e país. A aportación
do nacionalismo galego, resultado bibliográfico dunha exposición anterior. Como coordinador do proxecto, que liña seguiu?
O libro é divulgativo e ten
como obxecto suscitar o interese polo nacionalismo galego, especialmente para os
máis novos, que son descoñecedores da súa traxectoria.
Ademais de que fora atractivo,
buscamos o rigor dos feitos e
do contexto, por iso se lle encargou o guión ao historiador
Xusto Beramendi. Incluímos
material fotográfico que ilustrase, voceiros dos partidos,
produccións en formato propagandístico, textos fundamentais de cada época, achegas bibliográficas e históricas
e unha escolma equilibradas
de figuras representativas, sen
caer na sacralización, para que
desen unha idea das vicisitudes de todo este período. Pódense facer diferentes lecturas
do libro, unhas que se corresponden máis coa curiosidade e
outras máis profundas.
Como foi o proceso de
elaboración?
En base ao guión foise recompilando material gráfico
da práctica totalidade de asociación e partidos vinculados
ao nacionalismo, sempre intentando que o resultado fose
visualmente atractivo.
Cal é a contribución da
obra?
Combater os estereotipos
que existen ao redor do nacionalismo. En cento sesenta
anos de duración non só se
xerou unha grande potencialidade política senón tamén
cultural. Con todo queríamos reivindicar o papel modernizador do nacionalismo
galego e no avance da liberdade no país.
Que conclusións tiraron do traballo publicado?
Basicamente que boa
parte da solución a moitos
dos problemas da sociedade
galega pasa polo avance do
nacionalismo galego.♦

Concentración
no Miño
Baixo o lema Ruxe o Tamuxe vaise celebrar durante a
ponte da constitución en
Goián (Pontevedra) un dos
encontros máis importantes
do país, no que participarán
piraguistas de todo o
Estado. Organizada polo
club Os Teixugos, na
concentración daranse unha
serie de charlas, proxección
de diapositivas e o concerto
do grupo Enormex pola noite, mentres que polo día realizaranse baixadas libres,
tanto polo Miño, o Tamuxe
ou no mar. O prezo é de
vintecinco euros e inclúe o
almorzo, a cea e un anaco
de polideportivo onde colo♦
car o saco de durmir.♦

Piragüistas na rede
Descendo do río Tamuxe. Abaixo, un momento dunha proba da Copa de Rafting

te de surfistas sobre piragua, por
iso non é moi difícil atopalos pola
Costa da Morte sobre as ondas.
Fronte a Francia, onde o descenso por augas fluviais é case un
deporte nacional, en Galiza, que
conta cuns dos mellores ríos do
continente, o piragüismo non ten
tantos adeptos como no país galo,
porque o adestramento para as
competicións profesionais aglutinan a moita xente e, especialmente, porque non se aproveitan as
características das correntes. Como comenta Pablo Pousa, un dos
directivos d’Os Teixugos “os nosos

son os mellores pero os peor cuidados. Baixando coa barca é moi
difícil atopar as presas dos muíños
arranxadas, por exemplo, que darían moito xogo aos piragüistas.
Está todo bastante abandonado e
esnaquizado”. Tamén critica, coincidindo con outros clubs, a falta de
apoio dos concellos onde están
ubicados. “Din que non é rentábel
e danche unha axuda mínima coa
que se pode facer pouca cousa.
Pero non se decatan de que as
competicións ou as saídas non
profesionais supoñen un ingreso
polo tema do turismo”.

Existen unha serie de páxinas web
nas que atopar máis información
sobre o piragüismo, a súas historia, as técnicas, os lugares onde
practicalo, material útil e teléfonos
de contacto. Entre elas www.kayayonline.net, www.rolover.at/kayak
ou www.arrepions.com.
Como material bibliográfico,
un dos libros de cabeceira dentro
do piragüismo é a Guía dos río
de Galiza, de Andrés Sío. Aquí
aparecen recollidos os descensos galegos máis importantes, incluíndo mapas, indicando rutas,
grao de dificultade, lugares onde
comer ou as saídas á estrada.♦
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Pel
de lobo,
corazón
de cordeiro

Sitios

H. Vixande

XURXO G. LEDO

A

s persoas podemos ter
unha pel de lobo e un
corazón de cordeiro.
Esta dobre personalidade é
moi popular e así temos moitos executivos que cos traballadores son lobos e cos xefes
cordeiros. Tamén temos moitos pais duros cos fillos e
monicreques cos patróns.
É curiosa esta
transformación. Podes
coñecer xente que dirías
que é inflexible, estrita ou
contundente na súa relación
cos outros e despois acontece que seguen rabaños de
ovellas en decisións de índole social.
Eu pregúntome se será
debido a un problema de
saúde mental, á falta de
identidade ou a un espírito
gregario característico da
raza humana. En todo o caso, é preciso ter coidado cos
homes e mulleres que
aparentemente están moi
seguros do que din en
xuntanzas de cafetería, no
tempo de xogar a partida
ou namentres pagan por facerlles a permanente na perruquería.
Quizais a razón de tanta
confusión sexa o cúmulo de
pensamentos que día a día
viaxan polas neuronas ateigadas das nosas veciñas e
veciños. Hipotecas de difícil
artellamento, a revisión do
coche vello sen pasar, o
seguro astronómico do
coche novo, a lesión de
Mostovoi no equipo
representativo da nosa cidade ou as horas extra feitas e
por facer para ir de
vacacións a Marbella.
Teño que preguntarlle a
un coñecido cal é a sua
opinión ao respecto xa que
considero que é unha persona con visión de futuro. El
non merca un coche calquera, ten que posuír un coche
exclusivo porque así trátano
mellor nas tendas de roupa
fina. Non bebe viños da
terra senón Rioja de Crianza, non vai de viaxe a
Mallorca, visita o Senegal e
o máis importante, vota o
Partido Popular porque desta forma consegue licencia
para facer unha modesta
construción nun acolledor
terreíño e monta unha nave
xeneradora de riqueza.
Dende logo, as cousas
nunca son o que parecen, é
fácil trabucarse e por iso
vou manter unha atitude de
incredulidade. Así tamén
vou parecer unha persoa con
moito xuízo e gran capacida♦
de de discernimento.♦

A baleeira en 1915.

A baleeira de Caneliñas
Galiza foi un país que cazaba
baleas, actividade hoxe proscrita e xa daquela malvista polos
apoloxetas do politicamente correcto. Aínda que en numerosos
puntos da Costa da Morte se
practicou a caza de baleas desde
o século XIII, máis recentemente houbo industria baleeira en
Cangas, no Portiño de Morás en
Xove e en Cee e neses concellos quedan vestixios das factorías pechadas en 1985, despois
dun acordo mundial para establecer unha moratoria na caza
destes cetáceos.
Na praia de Caneliñas,

Cee, a principios do século pasado floreceu unha industria
baleeira que nos seus momentos mellores cazaba anualmente 170 destes mamíferos mariños, entre baleas e cachalotes.
Boa parte da comarca vivía
desta actividade e un grupo de
xaponeses tiña base permanente na localidade para comprar
as baleas e envialas por mar ao
Xapón desde o porto de Vilagarcía.
Aínda se pode visitar o exterior do que queda da Compañía
Ballenera Española, nome da
empresa que rexía estas activi-

dades e relacionada cos Massó,
a familia de conserveiros donos
da empresa baleeira de Cangas.
O edificio de Cee, cunhas instalacións en completo abandono e
pechadas, hoxe é propiedade
dunha entidade financeira.
Nesta zona é habitual toparse con lugares susceptíbeis da
súa recuperación para explotar
a riqueza turística que entrañan.
Un exemplo é a vella factoría
baleeira; un edificio que, se ben
non sobresae como construción
excepcional, si podía acoller
unha mostra sobre esta actividade no pasado.

Meu Santo, Miña Santiña

Próximo á praia de Caneliñas sitúase outro exemplo de
edificio pouco aproveitado para
o turismo e moito máis singular
que a baleeira. Trátase do Castelo do Príncipe, na parroquia
de Ameixenda. Eis unha edificación do século XVIII fortificada e armada con canóns no
seu tempo. Hoxe está restaurado os seus propietarios emprégano como residencia de verán.
Aínda así, é imposíbel acceder
ao seu interior, polo que só se
pode visitar o seu contorno.
Acontece o mesmo co Castelo
do Cardeal en Corcubión.♦

francisco a. Vidal

Lucas, o do touro atento, pausado e firme
Nunca pretendeu ser o número un
nin ir por diante de nada nin de
ninguén, e sen embargo, aí o está,
entre os catro pincipais escritores
do evanxeo, formando a orla da
divindade no Pórtico da Gloria e
en todas as iconografías da Trindade que se precen, con preferencia aos apóstolos máis íntimos de
Xesús, aos profetas e ao resto dos
santos doutores, mártires, ascetas
e rezadores do deserto.
Lucas nunca protestou, nin pelexou, nin armou follón, sempre
andou con calma, escoitando e
transmitindo o que boamente
aprendía dos demais; e por ese andar sempre con paso lento pero
firme, tirando do carro da súa condición de cronista e recopilador de
datos, atribúenlle a imaxe do touro como símbolo do seu evanxeo.
Os haxiógrafos non nos saben
dar cadras do seu lugar de nacemento, e como moito apuntan
que, segundo parece, era oriúndo
dunha rexión do nordeste de Libia, aínda que grego por cultura e
orixe familiar, e que exercía a
profesión de médico ata que se
encontrou con Paulo de Tarso.
Como bo científico, nunca
poñía o carro antes cós bois. Escoitaba, aconsellaba e procuraba
sacar algo en limpo da xente con
quen se relacionaba, cunha idea
sempre fixa na súa mente: que a
lección de Cristo era válida para
facer máis xusto o mundo que lle
tocaba vivir e que a súa mensaxe

debía quedar escrita para a posterioridade. Sen embargo, o que
son as cousas, non se xuntou a
un discípulo directo do Mestre,
senón a un xudeu reconvertido.
Quizais por motivos profesionais, Lucas viaxou por varios lugares do Mediterráneo oriental, e
nunha cidade turca coñeceu a
Paulo, escoitou a súa palabra, as
razóns que daba para xustificar o
fervor con que abrazaba a nova
tendencia relixiosa, convenceuse
e solicitou bautismo e o seu amparo e orientación espiritual.
Ninguén aclara as circunstancias últimas que moveron ao
evanxelista a abandonar o seu
oficio para seguir os pasos do
predicador, convertendose no
seu discípulo e nunha especie de
secretario que tomaba nota de todo o que aquel dicía.
Lucas, que non coñeceu persoalmente a Cristo, interesouse
de tal maneira pola figura humana do Mestre, que escribiu un
evanxeo no que non só completa
a súa árbore xenealóxica remontándose ata Adán, senón que nos
dá unha gran cantidade de datos
sobre a súa vida, desde o preciso
intre en que un anxo visita a María e lle anuncia que vai parir ao
mesmísimo Fillo de Deus, da súa
infancia, da visita da Virxe á súa
curmá, do nacemento de Xesús e
das primeiras mostras da súa
“misión” cando aínda era un neno de doce anos, dos detalles do

seu percorrido por Galilea e Xerusalén, e de cousas que parecen
insignificantes pero dan a dimensión de cronista que cumpriu
o evanxelista ao pé da letra, como o feito de que no sermón da
montaña Xesús falou “nun lugar
chan” e non nun outeiro como
aseguran os seus colegas; amosándonos sempre a imaxe dun
Xesús mensaxeiro divino e, ao
mesmo tempo, de home preocupado polas desigualdades sociais, polos menos favorecidos,
polas mulleres e polo dereito ao
perdón que teñen todos os pecadores arrepentidos.
Tamén se lle atribúe a Lucas a
autoría do libro dos Feitos dos
Apóstolos, un texto que abrangue
un período de trinta anos posteriores á Ascensión de Xesús, con
moitos datos sobre os primeiros
anos da Igrexa en Palestina, pero
facendo fincapé no labor de Paulo, o seu mestre, e posiblemente
o inspirador da obra.
É curioso que, aínda que non
hai datos de que exercese a profesión durante a súa estancia con
Paulo, hainos de que xuntos percorreron Grecia e Macedonia, e
nalgunha das súas epístolas, o de
Tarso adúlao chamándolle “o
meu médico preferido”.
Logo, ¿era Lucas o médico
particular de Paulo?
Cando o seu mestre e el chegaron a Xerusalén para intercambiar pareceres cos cristiáns

de Palestina, precedidos da fama
de renovadores da lei de Moisés,
o tribuno Lisias fíxoos prender
para evitar os escándalos e posibles revoltas que intuía, até que
Paulo, que gozaba da condición
de cidadán romano, apelou para
seren trasladados a Roma, onde
permaneceron en cativerio durante dous anos.
Nunha das súas últimas viaxes a Roma asistiu ao martirio de
Pedro e Paulo, e coñeceu a outros
evanxelistas e cronistas do cristianismo, dos que tomou datos
para enriquecer o seu evanxeo.
Curiosamente, a pesar de que
a figura da muller cobra grande
importancia na súa obra, da que
sempre amosaba a cara amable e
reconciliadora, aínda que vítima
resignada das inxustizas e condenada pola sociedade ou o “machismo” da época, el nunca casou.
Sempre co cálamo na man, este é o evanxelista que máis se fixa
nas características da Virxe como
persoa e nai, nos seus sentimentos
e na relación co seu fillo, ata tal
punto que, aló polo século VI, unha serie de cadros representando a
María fóronlle outorgados á súa
autoría, aínda que tales retratos levan os trazos estilísticos e característicos da pintura bizantina.
Lucas, que tras a morte do seu
mestre continuou o labor evanxelizador por terras de Acacia e Beocia, morreu de morte natural aos
oitenta e catro anos de idade. ♦

Cónclave
FRANCISCO CARBALLO
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Memoria de Ferro

Antón Patiño Regueira

O

s mass media
insisten: Xoán
Paulo II está en
situación terminal. A súa
actitude de crucifixión,
noutra óptica, de
masoquismo, resulta
patética, desmesurada.
Dúas perspectivas: que
prosega unha longa
enfermidade papal cun
pontífice incapacitado
–caso xa varias veces
acontecido na historia–
ou que finalice a
presidencia eclesial de
Xoán Paulo II. En
calquera destes adventos,
a función papal está a
patentizar a necesidade
de cambios sustanciais.
O bispo de Roma
debería observar a
mesma conduta que todos
os bispos da Igrexa:
dimitir ou ser cesado aos
75 anos. A
excepcionalidade
episcopal do pontífice
romano carece de
sentido. O ecumenismo
cristián urxe a
modificación desta
excentricidade histórica
allea á “koinonía”. Unha
Igrexa católica aberta á
historia precisa mudar
aderencias monárquicas
que son obstáculo á
vitalidade da necesaria
evanxelización do mundo.
A perspectiva da
elección dun novo papa
flota en todos os
ambientes relixiosos e
laicos. Os “media”
europeos especulan día a
día na sucesión ponficial.
¿Un papa italiano ou
non italiano? Roma
precisa de bispo que
entenda aos seus
fregueses. Roma non é
diferente de calquera
diócese para ser tratada
con imposicións extrañas
ao relixioso. De non ser
romano o papa, é
razoábel que, ao menos,
sexa de inculturación
italiana. Tres candidatos
son citados como
garantes: Tettamanzi
(arcebispo de Milan),
Scola (de Venezia) e Ré
(curial). Os tres de
madúrece de vida
apostólica.
Mais a función papal
que coordena o
episcopado mundial e
relaciona as igrexas
cristiás, tamén xustifica
unha elección ao bispado
de Roma con candidatos
que poidan inculturarse.
R. Maradiaga (de
Honduras), Napier (de
Nixeria), Ivan Dias (de
Bombay) etc. son
observados con atracción
eclesial como posíbeis
sucesores de Xoán Paulo
II. Un cónclave no
horizonte, unha urxencia
eclesial que supere o
inmobilismo do vértice
eclesial da Igrexa
♦
católica.♦

Dúas imaxes da manifestación do 1 de maio de 1936 en Monforte.

Villalobos no hotel Excelsior
Era outro mundo aquel Monforte que eu coñecín. Alí estabamos
os do pobo cos da estación. Alí
vivían os asturianos, os zamoranos e os leoneses. Todos integrados e misturados.
Entre os que viñeron de fóra
exercía de notario un tal Villalobos. Agavillou contra a xente traballadora no 36. Destacouse nese
labor inmundo escollendo as súas vítimas entre as fotos do primeiro de maio de 1936. Gozou
de licencia de corso e nocturnidade aleivosa.

As fotos de Nuevo, o retratista, servíronlle de fatal acta notarial. Era no propio estudio do fotógrafo onde escudriñaba os grupos obreiros que saíran na súa
xornada festiva e de loita a manifestarse polas rúas. Recoñecía as
caras, marcábaas. Servíanlle para
prender, humillar, torturar e para
ordenar sacas e mortes. Metía medo até nas dereitas da vila naqueles días de asasinatos impunes.
Pero ninguén o parou. Nin
sequera a letanía hunmanitaria
do Padre Mauro de Samos.

En pleno terror, ao Villalobos
chegoulle o premio de Burgos
cun posto de gobernador civil e
xefe provincial do Movimiento.
O das fotos sóubose cando no
seu faiado apareceron tempo
despois un grupo de fotografías
marcadas. Tiñan os nomes sinalados por detrás que se correspondían cos números que rabiscaba por diante. Xustamente os
dos homes que apareceran masacrados.
Ninguén no Excelsior sospeitaba da súa obra. Almorzaba,

O Bardo na Brétema

xantaba e ceaba sempre só, encollido, xa foran días de gardar ou
de diario. Sempre igual, cos ollos
e a mirada perdida no chan. Cavilaba, contaba para dentro cantos difuntos levaba no seu lombo.
Morreu en Bilbao. No hotel
Excelsior, rúa Hurtado de Mendoza, frente á estación do ferrocarril.
Como un cadelo famento e
sen compaña foi para o cemiterio. Tampoco tiña por que ter nacido. Foi unha desgraza para
Monforte.♦

Rudesindo Soutelo

Arquitecto de formas sonoras
Um estudante de composição,
com uma razoável dúvida sob a
validez das aulas que recebe no
Conservatório, perguntou-me o
meu parecer acerca de formação
dum compositor. A resposta
ameaçava ser extensa, mas apelando a inteligência resumi que
tem de ser semelhante a dum arquitecto.
No anedotário, maiormente
apócrifo, da história da música
culta, abundam os inspirados pelas forças telúricas. Dizem que
Schubert dormia com os óculos
postos porque quando a inspiração nocturna o visitava não
tinha tempo de busca-los. Afirmam que as obras de Paganini
foram ditadas pelo mesmíssimo
Belzebu. De Rossini diz-se que
compunha na cama e se lhe caia
alguma folha não se molestava
em recolhe-la, escrevia outra no
seu lugar.
O arquitecto, antes de iniciar
o projecto, avalia a idoneidade
do terreno e mais o seu entorno
para acolher uma obra com um
determinado uso. Logo no projecto plasma a forma com a distribuição de espaços, estruturas e
materiais. E finalmente, quando
todo concorda, faz-se a obra.
Alejo Carpentier reconhecia
ter aprendido o ofício de novelista analisando sinfonias e no seu
“Concerto barroco” (obra-mestra
de linguagem prateresca) faz dizer a Stravinsky que Vivaldi escreveu seiscentas vezes o mesmo
concerto, e o veneziano responde-lhe que sim, mas nunca fiz
música para elefantes, aludindo

ao “Cirkus Polka” do compositor
russo.
Um arquitecto que se especializa num só tipo de construção acaba repetindo o mesmo
modelo seiscentas mil vezes, como esses nichos urbanos que
abafam as cidades.
Editei diversas obras de Rogélio Groba e tenho observado o
seu proceder compositivo. Avalia a idoneidade do terreno musical –popular, festivo, concerto,

pedagógico–, logo elabora o projecto dando-lhe forma a obra
–sinfonia, sonata, pasodoble,
muinheira–. Calcula as estruturas –rítmicas, harmónicas, melódicas– que devem sustenta-la
obra. Distribui o espaço temporal em tensões e dissensões com
as suas cadências. Elege os materiais que dêem expressão a
obra –banda, orquestra, trio–. E
finalmente, quando todo concorda, escreve a obra. Nos seus ma-

nuscritos anota sempre a data de
começo e final da escritura, mas
essas datas, com poucos dias de
diferença, não revelam o longo
trabalho prévio.
A formação dum compositor
ou dum arquitecto deve ser uma
exaustiva capacitação técnica, e
para que logo se manifeste a inspiração precisam-se de muitas
horas de trabalho diário e um
chisquinho de sal. É que toda
obra têm de ser habitável.♦

Pequenas Obras Mestras
da Nosa Literatura
COLECCIÓN FROITA
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O Trinque
Ler a Suso
O Premio Nacional de Narrativa para Suso de Toro é unha
boa escusa para lembrar a súa
ampla bibliografía. Desde as
historias surrealistas inzadas
de humor de Caixón desastre

e Polaroid até a pescuda nos
misterios humanos de Calzados Lola, Non volvas ou A
sombra cazadora, pasando
por Land Rover, Ambulancia
ou Tic Tac. ♦

Instantánea
de Jorge
Meis, un dos
fotógrafos
participantes
en Imaxes
Maiores,
que
podemos
ollar na
Fábrica de
ALLARIZ.

Allariz
■ EXPOSICIÓNS

IMAXES MAIORES
Até o 26 deste mes, esta mostra fotográfica, na que participan Óscar Cela, Andrea
Costas, Fran Herbello, Enrique Lista, Zoraida Marqués, Jorge Meis e Cristina
Rodríguez, estará na sala de
exposicións A Fábrica.

O Barco
Barco
■ CINEMA

EL SUEÑO DEL CAIMÁN
Dentro do ciclo adicado a
Latinoamércia, na Casa da
Cultura (2 euros). O mércores 22 ás 20:30 poderemos ollar esta fita dirixida
por Beto Gómez.
■ EXPOSICIÓNS

CORENTA ANOS
DE TRABALLO
POR GALIZA

O compromiso da diáspora
galega. Desde este xoves
16 até o 31 de outubro na
Casa da Cultura.

COCHORRO
Flor eterna,
obra de
Manuel
Patinha,
do que
podemos
ollar unha
mostra na
galería
Sargadelos
de FERROL.

As últimas esculturas Luís
Fernández Cochorro, en pedra e madeira, na Aula de Cultura de Caixanova desde este
venres 17 ao 31 de outubro.
■ TEATRO

BAR DE LÁGRIMAS
Da man da compañía sevillana Los Ulen esta obra vai
ser representada o venres 17
ás 22:30 na Casa da Cultura. Comedia de tintes negros que quere divertir con
intelixencia e dando a voz
aos misebrábeis, ao marxinados, aos que nunca posuiron anaco algún de poder.

Betanzos
■ EXPOSICIÓNS

OMAR KESSEL
Durante outubro o Centro
Internacional de Estampa
Contemporánea alberga unha mostra cos seus augafortes, litografías e xilografías.

Bueu
■ EXPOSICIÓNS

VALLE SUÁREZ
A súa pintura recente vai estar até o domingo 19 na sala Amalia Domínguez Búa.

Cambados
■ EXPOSICIÓNS

XURXO ALONSO
Mostra as súas pinturas, até

o 28 de outubro, na galería
Borrón 4.
■ MÚSICA

TRICERATOPS
Música rock o venres 17
pasada a medianoite na sala
A pera. O venres 24 vai actuar no mesmo local o grupo ourensán de ska Lamatumbá. O venres 31 actúa
primeiro o “kañautor” vigués O Leo i arremecághona e despois a banda
punk-rock Puta miseria.

Carballo

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O

D E

C U L T U R A

do grande Judo, do 1943, o
xoves 23 ás 20:30 A.K. rodada
no ano 1985. Curtas 03 traerá
esta edición as seguintes proxeccións: o luns 20 ás 20:30 A
escola das areas de Tomás
Conde e Virginia Curiá
(2002); Os Crebinsky de Enrique Otero (2002), Trofeo
de Emilio J. Álvarez García
(2001), As loiras os prefiren
cabaleiros de Álex Sampayo
(2002) e Asubela de Luis Avilés Baquero (2002). O martes
21 á mesma hora retómanse as
proxeccións con Taxia de David Robles (2002), Bobo furcia de Álex Sampayo e Pekas
(2002), Meigallos, sombras e
papas de arroz de Tomás
Conde e Virginia Curiá
(2001), O trasto de Rafael
Calvo (2002), Di algo de Luis
Detell (2002) e Ciclo de David e Tristán Ulloa (2002).

PATRIMONIO
CULTURAL DE GALIZA

■ CONFERENCIAS

HISTORIAS MORTAIS

O DOCUMENTAL:
A REALIDADE E OS
SEUS SIMULACROS

Coa participación de J.L.
Castro Paz, Santos Zunzunegui, Antonio Weinrichter, J.L. Guerín e Victor
Erice, o venres 17 no CGAI.

Ciclo, organizado pola AC
Alexandre Bóveda, que consta de seis conferencias coas
que queren afondar no coñecemento do patrimonio cultural tratando temas como a lei
de Patrimonio Cultural, a didáctica do patrimonio na escola ou as intervencións arquitetónicas no cascos históricos. Impartiranse no salón
de actos do COAG, todos os
xoves entre o 23 de outubro e
o 30 de novembro ás 20 h. e
con ponentes como Plácido
Lizancos, Pedro de Llano,
Ana Romero Masiá ou Jose
Mª Bello, entre outros. Aos
estudantes da U. da Coruña
concederáselles un crédito de
libre configuración para o
que deben inscribirse chamando ao telf. 981 243 355.
A Fundación Barrié quer
abordar con este ciclo varios aspectos de cadros con
“escenas de xénero” da colección do Museo do Prado. Este xoves 16 Francisco Calvo Serraller, Catedrático de Historia da Arte
na UCM, falará sobre A

■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CAAMAÑO
Até o 9 de novembro a súa
mostra poderemos ollala no
Museo de Bergantiños. Fotografías tomadas nos anos 20
e 30 que presentan unha
completa descripción da vida
dos mariñeiros nesa época,
así como todo tipo de actividades laborais, desde o traballo manual, ao comercio,
banca ou na notaría. Desde
as crianzas na escola ata as
mulleres aprendendo a coser
a máquina. Os gaiteiros, festas, bandas, comparsas, teatro, equipos de futbol... velorios e todos os rituais que
acompañan á morte.

E

E S P E C T Á C U L O S

Artfutura
Artfutura
O Festival do Audiovisual vaise
celebrar no MARCO de Vigo, simultaneamente con outros centros de
Barcelona, Granada, Madrid, Valladolid e Victoria. Xa tiveron lugar algunhas proxeccións a fin de semana
anterior, pero esta reinícianse o venres 16 até o sábado 18 (inclusive). O
venres 16 ás 21 h. proxectarase Artfutura show, cos mellores traballos
de animación dixital creados internacionalmente, e 3D infografía en
España, cos traballos deste premio
producidos no último ano. O venres
morte da Historia: a evolución do relato de tipo histórico e o seu paso á novela,
como xénero predominante
na literatura e o seu reflexo
na pintura.
■ EXPOSICIÓNS

GRANDES MESTRES
DO MUSEO
LÁZARO GALDIANO
Organizada pola Fundación
Barrié, poderá ser visitada
nas súas salasaté o vindeiro 7
de xaneiro. Inclúe unha serie
de grandes mestres da pintura española e europea, nunha
escolma da importante pinacoteca do antedito museo,
con obras datadas entre os
séculos XV e XIX. Aínda
que prima a pintura española, con especial presencia de
Francisco de Goya representado con catro obras, tamén
están presentes grandes autores da pintura gótico-flamenca, holandesa e inglesa.

JOAN MIRÓ
Cántic del sol é o título da
mostra que se encontra na sede da Fundación Caixa Galicia, até o 30 de novembro.

ANTONIO SAURA
Pinturas e litografías do artista estarán na galería Atlántica ata o 1 de novembro.

Celanova
■ EXPOSICIÓNS

TITANIC, THE EXHIBITION

XERRAS DE VIMBIO
DA ULLA

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

Unha mostra das tradicionais xerras de vimbio que
se facían na Ulla poderán
ser olladas, durante outubro, no Mosteiro.

Chantada
■ ACTOS

MALPICA
Despois de que o primeiro encontro se realizase en Malpica, vaise realizar un novo intercambio, desta volta na vila
do Asma, o sábado 25 e domingo 26. Intercambio cultural entre dúas zonas tan distintas, no que se compartirán
xeitos da fala, gastronomía,
etc. As actividades son variadas e incluen exposicións,
música, deporte, teatro…

A Coruña
■ CINEMA

CGAI
Este xoves 16 ás 20 h. e o sábado 18 ás 19 h. proxectarase
a fita Kagemusha, a sombra
do guerreiro, dentro do ciclo
adicado a Akira Kurosawa,
rodada no ano 1980; o mércores 22 ás 20:30 e o venres 24
ás 18 h. a súa película A lenda

17 ás 21 h. Full motion theatre
I+II, unha selección monográfica
dedicada ao mundo interactivo dos
vídeoxogos e a narrativa cinematográfica. E o sábado 18 ás 17 h. proxectaranse as obras de Refest 2003,
By desing de pezas deseñadas para
televisión e “motion graphics”, Cinema electrónica, con videoclips
de música electrónica, Videos that
rock con despregues audiovisuais
espectaculares e narracións alegóricas e por último, Retrospectiva de
Michel Gondry.♦

■ MÚSICA

101 CENTINELAS
Grupo coruñés de pop-rock
con influencia dos anos 8090 que vai tocar no Mardi
Gras este venres 17 ás 22:30.

DAZE OF DAWN
Hard-rock desde Valencia
este sábado 18 na sala Mardi Gras ás 22:30.

MALA SOMBRA
O venres 24 ás 22:30 van actuar no Mardi Gras.

CONCERTOS
DE OUTONO

No Museo de Belas Artes ás
12:30 do domingo 19, Alejandro Cabalar, ao saxofón, e Laura Díaz ao piano.
■ TEATRO

VANZETTI
O venres 17 e sábado 18 ás
20:30 no teatro Rosalía de
Castro vai ser representada
por Teatro do Atlántico.

MALICIA
O sábado 18 EmeC Produccións representará esta obra.

Ferrol
Ferrol
■ ACTOS

MARCHA MUNDIAL
DAS MULLERES
Asemblea da organización
feminista este xoves 16 ás

Car teleira

☞

COUSAS QUE NUNCA
SE ESQUECEN. Dúas
partes contan a pretendida vida
desinhibida dunha estudante de literatura e a historia dun mozo sen
ambicións que non quer ir á universidade. Estreada no resto do
mundo co título de Storytelling.

☞

O TRABALLO ITALIANO. Uns ladróns rouban unha tonelada de ouro pero
posteriormente un do grupo quítalles o botín, de modo que terán
que localizalo, volverlle a roubar
o ouro e vingarse del.

☞

ENIGMA. Na Segunda
Guerra Mundial os alemáns cambian as claves dos seus
submarinos ao saber que os británicos as coñecen. Estes terán
que descubrir unha trama de espionaxe no seu servizo de criptografía e achar a nova clave.

☞

O XOGO DE RIPLEY.
Nova versión dunha das
novelas de Highsmith, centrada
na personaxe de mister Ripley,
cunha directora de culto: Liliana

Cavani. Un asesino sen conciencia e unha trama con pingas de
orixinalidade. Filme apropiado
para días de choiva sen outras
opcións. A destacar, a beleza asimétrica de John Malkovich e as
paisaxes de Padua.

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.

calle unha boa interpretación.
A película, ambientada nos
prolegómenos da II Guerra
Mundial, ten boa intención, pero peca de esquemática.

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

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.

☞

TERMINATOR III.
Continuación dunha saga
que non está á altura das súas
predecesoras. Destaca o uso dos

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

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.
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.♦

Mostra pictórica no Museo
Provincial.

COLECTIVA
Na sala Almirante vanse
expor obras de figuras tan
coñecidas como Warhol,
Maruxa Mallo, M. Valdés,
entre outros artistas.

FÉLIX BRAVO
O Gran Hotel é o lugar onde están sendo expostas as
súas pinturas estes días.

LUÍS LÓPEZ GABÚ
Pinturas de mulleres africanas na galería Sargadelos

GALIZA,
CAMIÑO CELESTE

Presentando o seu novo disco Frecuencias de un rojo devastador, cargado de
sons como o hip hop, o dub e a electrónica de vangarda, van dar un concerto o
♦
venres 24 no Playa Club da CORUÑA e o sábado 25 no Vademecwm de VIGO.♦

Christian
Howes,
na foto, e
Federico
Lechner
tocan no
Clavicémbalo
de LUGO
este
venres 17.

19 h. no Ateneo Ferrolán.

CONVIVENCIAS

■ EXPOSICIÓNS

Mostra colectiva de pintura
na sala Clérigos até o 18 de
outubro.

MANUEL PATINHA
A mostra que ten aberta na sala de Sargadelos, baixo o título Sínteses, poderá ser contemplada até o 31 de outubro.

■ MÚSICA

CHAOS SYMMETRY
HARD ROCK
Este xoves 16 tocan no Clavicémbalo.

FÉLIX FERNÁNDEZ
Descenso é o título da mostra que, até o 31 de outubro,
estará no Centro Cultural
Torrente Ballester.

SGHN
A Sociedade Galega de
Historia Natural abre ao público o seu museo, no que
se poden contemplar esqueletos de diferentes animais
e unha colección de pegadas e minerais, entre outros
elementos.
■ MÚSICA

SINFÓNICA DE GALIZA
O domingo 26 a orquestra vai
dar un concerto na Concatedral de San Xulián, ás 20:30.

JULIE GUARIUCH
QUARTET
O martes 21 e mércores 22
ás 10:30 e 12:30 no C.C.
Torrente Ballester.
■ TEATRO

polos fotógrafos deste arquivo catalán.

O Grove
Grove
■ EXPOSICIÓNS

18 LÁMINAS DE
DESEÑO GRÁFICO
Co título Il lungo cammino
dell´arte a Nuova Academia
di Belle Arte de Milán, na
sección experimental de publicidade, deseño gráfico e
moda, puxo o tema de Sargadelos para a realización
dun programa gráfico no que
colaboraron 13 estudantes,
baixo a direccion de Angelo
Colell, que tivo como consecuencia esta mostra. Até o 8
de novembro na galeria
Lembranza-Sargadelos.

Lugo
■ EXPOSICIÓNS

EL DICCIONARIO DE
LAS MARAVILLAS

As
fotografías
galegas do
arquivo
catalán
Arxiu Mas
pódense
ollar en
FOZ.

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

É o espectáculo que se vai
representar o luns 20 ás
11:30 no Ateneo Ferrolán.
Dirixido a estudantes de secundaria e superior, pretende
ser unha fusión de grandes
poemas e nobres recursos teatrais, captar a atención do
espectador para achegalo ao
núcleo emotivo do poema.

GRAVADO:
A PEGADA ARTÍSTICA

A colección de La Caixa estará, até o 9 de novembro, exposta no Pazo da Deputación.

Foz

A Casa da Cultura acolle,
até o 20 de outubro, unha
escolma dos fondos fotográficos da campaña realizada no noso país en 1919

llo e conxunto folclórico; e o concerto do cantautor Raúl Torres do
mércores 15. Este xoves 16 ás 20
h. no local do Plan Comunitario
Casco Vello (Oliva 2) haberá un
recital poético a cargo de Elba Torres; ás 21 proxección da fita cubano-arxentina Historia cladestina en La Habana, de Diego Musiak, con Jorge Perugorria e Susu
Perararo. O venres 17 ás 23 h, concurso de salsa latina no pub O
Malecón. O sábado 18 ás 11, na
zona peonal do Calvario, Festival

■ MÚSICA

MOON CRESTA
A banda viguesa tocará,
acompañada polo grupo
Cuba Missouri, o venres
31 na sala El Coto.
■ TEATRO
Sugar Mountain, na imaxe, e Guru Deva tocan este sábado
18 no Camawey de PONTEVEDRA.

VANZETTI
Teatro do Atlántico presenta esta obra no Auditorio
Municipal este xoves 16.

PALLASOS

PUROS E DUROS...

...dous pallasos en apuros.
Tarabuleque Teatro vai
representar esta obra o mércores 22.

DADO TRUCADO,
XOGO REVIRADO

Espectáculo para crianzas, da
man de Títeres Falcatrúa,
para o vindeiro xoves 23.

Muros
Muros

MALICIA
Comedia que EmeC Produccións vai representar o
venres 17.

■ EXPOSICIÓNS

Maceda

Yo estuve en el paraíso, que
así se chama a mostra de
pintura na galería Visol, é un
canto que reune, nun soño,
as esencias vitais, pasión,
pasado e presente, a permanenza e o Eurico renovado.

EURICO BORGES

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.

MENCHU LAMAS

■ EXPOSICIÓNS

XOBABA
Inaugura este venres 17 a súa
mostra, Sueño Profundo, no
Espacio para a Arte de Caja
Madrid, onde poderemos
ollala ate o 2 de novembro.

GALIA BLANCO
Baixo o título Mírame de
cerca as súas pinturas poden
ser coñecidas, até o 5 de novembro, na sala Teucro.

ROSA ÚBEDA
Mostra de pintura que, até o
29 de outubro, poderemos
atopar na galería Sargadelos.

FIGURACIÓNS

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

Infantil; ás 21:30 na igrexa de Mª
Auxiliadora (Don Bosco), recital
de música clásica a cargo de Armando Toledo Aribú, violín;
Luis E. Caballero, violonchelo e
Beatriz Betancourt, piano. O
domingo 19 ás 13:30 na Sala Dominus de Teis (Sete Torres) Güateque guajiro: grupo musical,
festa tradicional, bailes e comida
típica. E o luns 20, clausura cunha ofrenda floral no monumento
a José Martí, na Alameda do Náutico, ás 17 h.♦

A banda de rock&roll vai
dar un concerto este venres
17 ás 21:30 no Rock Club.

SINFÓNICA DE GALIZA
A orquestra coruñesa vai dar
un concerto o venres 24 ás
20:30 no teatro Principal.

Padrón

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

■ EXPOSICIÓNS

AS CORES
DO MAR DE

GALICIA

Oportunidade de mergullarnos, a través desta mostra fotográfica, no mundo
submariño do noso país,

Baixo a dirección de Terje
Mikkelsen, vai dar un concerto este xoves 16 ás 21 h.
no Pazo da Cultura.
■ TEATRO

A compañía pontevedresa
Quartoescuro vai representar esta obra no Camawey ás
22:30 deste xoves 16.

Este xoves 16 dá un concerto de música sinfónica na
Catedral.

ULTRACUERPOS

ORQUESTRA
FILHARMÓNICA
TURINGIA DE JENA

EU SON

RAMÓN MASATS

■ MÚSICA

Estas dúas bandas de metal
porán música o venres 31 a
partir das dez e media da
noite no Camawey.

As obras da V edición do premio de pintura da Bienal do
Eixo Atlántico (2002-2003),
están nas salas do Pazo da
Cultura, até o xoves 23.

A ARTE DO ESPIDO

Obras de Domingo Rodríguez e Gilberto Rey pódense ollar no C.C. Lemos,
até o 31 de outubro.

NOWHERE & YNERCIA

EIXO ATLÁNTICO

PAGANINI ENSEMBLE

DOBLE MIRADA

O sábado 18 ás 23 h. van
dar un concerto rock no Camawey.
O sábado 25 no Camawey
vai actuar esta banda lucense de metal.

■ MÚSICA

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

SUGAR MOUNTAIN &
GURU DEVA

LATEM

Arte civil + Magicismos +
Espazos de fronteira. A sala de exposicións de Caja
Madrid alberga esta mostra
até o 9 de novembro.

ANTONIO GONZÁLEZ

■ MÚSICA

■ CINEMA

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

Mondoñedo

ra 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.

Pontevedra

Esta fita, rodada no ano
2002 e dirixida por Aki
Kaurismäki, vai ser proxectada o mércores 22 ás
20:15 e ás 22:15, no Espacio
para a Arte de Caja Madrid.

Da man de Mohicania o
venres 17 no Centro Cultural e Xuvenil.

A súa exposición atópase
no Museo Provincial.

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.

■ TEATRO

UN HOME SEN PASADO

NANDI ALONSO

JOÃO DA NOVA

As Pontes

SAPRISTI-HOTEL RUN

Noite de jazz no Clavicémbalo da man do pianista coruñés o próximo xoves 23.

■ EXPOSICIÓNS

resultado de 25 anos de
traballo de Xosé Luís
González. Até o 26 de outubro no Convento do Carme.

■ TEATRO

IAGO MEJUTO TRIO

Xornadas de Cultura Cubana na Galiza
Organizadas polo CC Cubano en
Galicia (Tercio de Fóra 11, baixo.
VIGO, telf. 646 566 297), estanse a
levar a cabo na Federación de AA
VV Eduardo Chao (Praza da Princesa 7, 2º). Comezaron coa inauguración da exposición de pintura,
o martes 14, de Carlos Uribazo,
Lázaro Enrique, Ernesto García
Peña, Raimundo Orosco, Nelson
Villalobo, Rafael Diegues, Wilfredo Lam, Amelia Peláes, Mariano
Rodríguez e outros; asi como coa
actuación da soprano Susana Trui-

No Parador de Turismo, até
o 19 de outubro, estarán
penduradas as súas pinturas.

Ourense
Ourense

■ EXPOSICIÓNS

MAS

ANTONIO
HEREDERO GUZMÁN

Un dos grandes violinistas,
que ademais conta con gran
recoñecemento no mundo do
jazz, e que vai tocar, co pianista Federico Lechner, no
Clavicémbalo o venres 17.

Monforte
Monforte

■ EXPOSICIÓNS

GALICIA
NO ARXIU

CHRISTIAN HOWES
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MARÍA J. SANTISO

Emak Bakia

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 valo-

UN SER NORMAL

Para a
inclusión
de información nestas
páxinas
do Lecer
pregámosvos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@anosaterra.com

Redondela
■ EXPOSICIÓNS

XULIO FUENTES
Mostrará as súas pedras pintadas e óleos, até o 8 de novembro, na Casa da Torre.

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

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.

Xulio
Fuentes
mostra as
súas pedras
pintadas e
óleos na
Casa da
Torre de
REDONDELA.
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Santiago
■ CINEMA

AMAL
Mostra de audiovisual árabe:
Realidade e Perspectivas de
Coprodución é o tema das
xornadas que rematan o sábado 18. Na sala Yago e na
sede da Fundación Araguaney, con proxeccións de películas, interpretacións teatrais
e intervencións de persoas
relacionadas co sector.

MARLENE DIETRICH:
A SÚA PROPIA CANCIÓN

Documental biográfico, rodado polo neto da actriz alemana autoexiliada en Hollywood e considerada como traidora polos nazis, que vai ser
proxectado na sala Yago, do
luns 20 ao martes 28 ás 18 h.

CON AMOR, LIZA
O drama de Todd Louiso,
vai ser proxectado na sala
Yago, o luns 20 ás 20:15 e
22:30 e do 23 ao 27 ás mesmas horas.
■ EXPOSICIÓNS

LUIS MORO
Microcosmos é o título da
exposición que alberga a galería Espacio 48 até o 9 de
novembro. Serie formada
por 15 obras, acuarelas, pinturas e impresións dixitais na
percura plástica no mundo
animal e as súas formas de
vida, profundando na visión
microscópica dos seres vivos
como metrópole, ampliados
a gran formato e mesturando
técnicas gráficas.

Convocatorias
PREMIO DE POESÍA
F. REY ROMERO
VI edición deste certame organizado polo Concello de Rianxo. O prazo de inscripción está aberto até o 3 de decembro.
Para participar é preciso enviar, por triplicado, un poema ou conxunto de poemas, de tema libre, en galego, cun mínimo de cincuenta e un máximo de cento
cinenta versos ao Centro Cultural Faustino Rey Romero, Isorna s/n, Isorna,
15983, Rianxo. O premio, único e indivisíbel, é de 600 euros. Para calquer consulta pódese dirixir ao Depatamento de
Cultura do Concello de Rianxo (Casa da
Cultura Cuartel Vello, Praza de Castelao
s/n, Rianxo) ou no telf. 981 866 663.

GALIZA EN FOCO
XIV edición do certame de fotografía convocado polo Clube de Prensa de FERROL,
ao que poderán concorrer os fotoxornalistas galegos ou residentes na Galiza, que
traballen ou colaboren para calquera medio
de comunicación. Hai dous apartados de
participación: fotos de serie e instantánea.
Os fotoxornalistas poderán enviar un mínimo de 2 e un máximo de 3 fotografías no
apartado de serie e 1 no de instantánea. A
temática será libre. Unha deberá estar publicada en calquera medio de comunicación. É imprescindíbel que a acompañe o
orixinal ou fotocopia perfectamente lexíbel, da páxina, enteira, do medio onde se
publicou. Un xurado seleccionará o núme-

ro de fotografías por autor que se exporán
e publicarán no catálogo. As fotografías deberán estar editadas entre o 30 de setembro
de 2002 e o 30 de setembro de 2003. Os
autores mandarán as fotografías en positivo nun formato de 30 x 40 cm., e ademais
en 13 x 18 cm. As enviadas en disquete virán tamén reproducidas en papel en 13 x 18
cm. As fotografías poderán ser en branco e
negro ou cor. Só serán admitidas as fotografías que teñan como soporte o “papel
fotográfico”. Cada fotografía enviarase coa
súa ficha individual cuberta, que deberá ser
solicitada. Os fotógrafos enviarán o seu currículo (ademais de cubrir os datos da ficha
de inscrición). O prazo de admisión remata o domingo 19. Os seleccionados recibirán un gravado de Manuel Sierra. As obras
deberán enviarse a: Galicia en Foco, Clube
de Prensa de Ferrol Apdo 283, Ferrol.
15480. Máis información no telf: 696 490
048, 981 381 246 (Luís Mera) 656 235 374
(María Ares).

traballo sobre temas concretos (desde
dereitos de autor a asociacionismo ou
mesmo perda de identidade) e recoller
todo tipo de achegas ao proxecto. Celebrarase os días 22 e 23 (sábado e domingo) de novembro no Instituto Galego da Información en COMPOSTELA.

FORO NEGRO

PARQUES CIENTÍFICOS E

A piques de se cumprir un ano da catástrofe do Prestige, a Plataforma Contra a
Burla Negra convoca de novo o mundo
da cultura no Foro Negro. O obxectivo
deste encontro é discutir o futuro da propia plataforma e analizar o panorama
cultural do país. Deste xeito, a Burla Negra chama a todos os interesados a inscribirse, antes do 14 de novembro, para
despois organizar diferentes mesas de

■ MÚSICA

LIED

OS MUNDOS
DE CARLOS CASARES

PHILIP WEST
El espectador é o título que
recibe a mostra que estará
na sede da fundación Granell até o 24 de novembro.

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. 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 e do mundo televisivo e
cinematográfico.

CELSO VARELA
As súas pinturas están sendo expostas baixo o título
Brétemas no espazo de arte
do Correo Galego.

JESÚS PASTOR
Reversos titula a súa mostra
na galería C5 Colección
(Travesa da Universidade
1), até o 22 de novembro.

A nova sala viguesa, fundada pola compañía madrileña do mesmo nome, na rúa

A libraría Pedreira vai presentar no seu local na rúa do
Home Santo 55 a obra de
Manuel Anxo Fernández
Baz, A formación do nacionalismo galego contemporáneo (1963-1984), este
xoves 16 ás 20 h. Participarán o autor e Óscar Refoxo,
presidente da A.C. O Galo.

Magmas e estrelas é o título da mostra que o artista
ten aberta na sala da galería
Sargadelos.

Até o 24 de outubro na galería SQC estará a súa mostra Desde el otro lado.

TEATRO ENSALLE

GALEGO
CONTEMPORÁNEO

ALBERTO DATAS

FERNANDO CASÁS

TECNOLÓXICOS

A conferencia internacional, organizada por segunda vez pola asociación
estatal que leva este nome, vai ter lugar
no Parque Tecnolóxico de Galiza o xoves 16 e venres 17.

NACIONALISMO

A galería José Lorenzo ten
nas súas salas unha exposición de pintura co título
Ciudades.

Na sede da Fundación Gonzalo Torrente Ballester (Rúa
do Vilar 7), até o 4 de novembro, encóntrase esta exposición centrada na traxectoria
biográfica, literaria e pública
do desaparecido literato.

Seminario sobre este tema no Fogar de
Santa Margarida da CORUÑA, organizado polo seu equipo de normalización lingüística, durante os martes e xoves do
vindeiro mes de novembro, a partir das
18 h. O obxectivo é descubrir os valores
pedagóxicos da literatura infantil en lingua galega, para achegárllelos aos profesionais relacionados. Presentaranse propostas didácticas, ofertas lúdicas, etc, e
participarán destacados escritores e críticos literarios. A matrícula pódese realizar
no teléfono 981 251 090; as xornadas están homologadas con 20 h. de formación.

■ LEITURAS

MATALOBOS

Matarile
Teatro
estrea,
na sala
Galán de
SANTIAGO,
a obra Acto
Seguido.

LITERATURA INFANTIL

O IV ciclo deste tipo de canción, acompañada por algún
instrumento (xeralmente piano), vai traer ao teatro Principal o venres 17 ás 21 h. a
Jonh Mark Ainsley (tenor)
e Roger Vignoles (piano).

Historia, símbolos, personaxes en correlacións europeas e universais. No claustro da Facultade de Xeografía e Historia.

bana. 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.

Mª ANTONIA COLÓN

GENERACIÓN 2003

MICHEL CAMILO

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

O dominicano, pianista e
compositor de jazz, estará no
Auditorio de Galicia o domingo 19 ás 21 h. As entradas pódense comprar (12 euros) na billeteira telefónica
902 504 500 ou en www.caixanova.es. Da súa longa carreira musical podemos destacar o Grammy ao mellor
álbum latino de jazz, en
2000, por Spain, xunto con
Tomatito; a participación na
banda sonora da película
Calle 54, de Fernando Trueba; ou o disco Triángulo, co
contrabaixista
Anthony
Jackson e o batería Horacio
“El Negro” Hernández.

BELEZAS E MISTERIOS
DA REPÚBLICA CHECA

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 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
expón as obras deste autor
pertencentes aos fondos da
colección da entidade.

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 cu-

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

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

IMAXES DO SOÑO
EN LIBERDADE
Películas inéditas de 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 dela queren
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. No Pazo de Bendaña, até finais de ano.

JAM SESSION
Todos os martes de outubro
no clube de jazz Dado Dadá
repichoca a partir das 22:3.

DELTONOS
O vindeiro xoves 23 a banda rock vai actuar na sala
Capitol a partir das 23 h. O
prezo da entrada será de 8
euros anticipada e de 10 na
billeteira.

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
O xoves 23 vai dar un concerto, baixo a dirección de
Antoni Ros Marbà, ás 21 h.
no Auditorio de Galicia; van
interpretar obras de Brahms.
O xoves 30, á mesma hora, e
baixo a mesma dirección, pero acompañada desta volta
polo violonchelo solista de

Barbara Switalska, interpretarán obras de G. Rossini,
P.I. Chaikovsqui, M. Ravel,
F. Mompou-A. Ros Marbà.

EN RUTA FESTIVAL
O sábado 25 de outubro será
unha noite dedicada ao rock
duro, metal e punk no Multiusos do Sar. O festival, que nace coa intención 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 13 euros anticipadas (en tendas Tipo); na billeteira custarán 3 euros máis.
■ TEATRO

ESTIMA
É a obra que nos propón Pífano Teatro para este xoves 16 no teatro Principal.

MUÑEQUITOUS
(A NASIONAL
YEOGRAFIC RIPOR)
San & San van representar
esta obra entre o xoves 16 e
o sábado 18 na sala Nasa.

ACTO SEGUIDO
Matarile Teatro estrea na sala Galán esta obra, que está
interpretada por Helen Bertels, Eugenia Iglesias, Roberto Leal, Daniel Moreno,
Ana Vallés (que tamén é a
creadora e directora), Marina
Wainer e Sergio Zearreta.
Até o sábado 18 de outubro e
entre o 22 e o 25, ás 22 h.

O CANTO
DO DIME-DIME
Da man de A Factoría Teatro o mércores 22 e xoves
23 no teatro Principal.

Chile 15, está destinada a acoller obras
alternativas de diferentes compañías de
todo o Estado. Todas as semanas, desde
o xoves até o domingo haberá representacións; o martes pequenos concertos de
grupos vigueses e a sala de entrada está
a disposición de artistas que queiran expor. Ademais ofrecerá clases de interpretación nun curso que durará todo o
ano lectivo, a partir de novembro (o prazo de inscrición está aberto).

ENCONTROS PARA
A NORMALIZACIÓN

LINGÜÍSTICA

Séptima edición desta cita, que organiza o Consello da Cultura Galega, que se
desenvolverá na súa sede en SANTIAGO
DE COMPOSTELA o xoves 23 e venres
24 de outubro. O prazo de inscrición está aberto, e remata o venres 17.

VIII CONGRESO GALEGOPORTUGUÉS. XI XORNADAS
GALEGAS DE MEDICINA
FAMILIAR E COMUNITARIA
O venres 17 e sábado 18 celebraranse
no hotel Puerta del Camino de SANTIAGO. Reunirá a perto de 250 asistentes da Galiza e Portugal e participarán recoñecidos especilistas e ponentes. Para máis información pódese
contactar coa secretaría do congreso
no telf. 981 216 416, no correo electrónico secretaria@congrega.es ou con
Joam Casas no telf. 609 833 376.♦

Silleda
■ TEATRO

BAR DE LÁGRIMAS
Comedia que Los Ulen van
representar o sábado 18.

UN DÍA CON COCHE
É un musical con títeres de
Pablo Nojes, que vai representar o mércores 22.

Tui
■ DANZA

CAIXES
Espectáculo infantil da compañía barcelonesas Nats
nens dansa, que trata do poder da imaxinación a partir
de cousas moi simples, caixas de cartón, bolsas do lixo,
botellas de plástico e papel
son os elementos cos que os
catro personaxes xogan a inventar historias. O venres 24
na Área Panorámca.
■ EXPOSICIÓNS

ANTONIO ABAD
Mostra de pinturas 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. Até o 26
de outubro.
■ TEATRO

MENOS LOBOS
Da man de Talía Teatro, a
obra de Artur Trillo vai ser re-

Galicia Cantat
Ciclo de corais que levará a varias
vilas e cidades concertos nos que actuarán diversas corais galegas. O sábado 18 en FERROL, no Centro Cívico de Caranza ás 20:30, estarán a
Coral Polifónica Lestonnac, a Coral Pedra Blanca e o Coro Albae
Sonus. O domingo 19 no Círculo
das Artes de LUGO ás 20 h., a Capela Madrigalista de Ourense, a Coral Polifónica Solo Voces e o Conxunto Vocal Lugh. O mesmo día en

SADA, na Casa da Cultura Pintor
Llorens ás 20:30, teremos á Coral
Polifónica Rueiro, o Coro Ardume
Tempori da Coruña e o Coro Agra
das Arcas. O último concerto será no
Auditorio de Galiza de SANTIAGO DE
COMPOSTELA, ás 20:30, e nel participarán a Coral Polifónica de Negreira, o Coro do Liceo Casino de
Vilagarcía de Arousa, a Coral Polifónica Estradense e a Coral Polifónica de Amigos de Compostela.♦

Vigo
■ CINEMA

NIGHT
OF THE LIVING DEAD

O xoves 16, no café Uf, no
seo da tertulia viguesa do
xénero fantástico, organizada polo colectivo Nemo de
fantasía e ciencia-ficción,
vai ser proxectada esta fita
de George A. Romero,
rodada no ano 1968.
■ CONFERENCIAS

A MARES

deberán solicitalo chamando
o telf. 986 220 758. Na Asociación de Bouzas estará até
o mércores 29 de outubro.

DAVID LODEIRO
Mostra as súas pinturas, baixo o título Sky lines, na cervexaría La Popular (Elduayen 17) desde este venres 17
até o 14 de novembro.

BEGOÑA P. HERRERA
En outubro expón no Teatro
Ensalle a súa mostra Intres
de auga.

CRISTINA FERNÁNDEZ
As súas obras, baixo o título
Subcity, estarán na galería
Dua2 até o 25 de outubro.

SHEILA QUINTEIRO
Vida é o título da mostra
que a galería Androx Arte
terá aberta desta artista até
o 20 de outubro.

GUILLERMO PANEQUE

Organizado pola Universidade de Vigo, vaise celebrar do xoves 16 ao sábado
18 no C.C. Caixanova.

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.

MULLERES VECIÑAIS

INGE

Un mar de literatura. O Museo do Mar, sito en Alcabre
(Atlántida 160), vai acoller
este ciclo de conferencias no
seu auditorio. Este xoves 16
ás 20 h. falarán Alfredo
Conde e J.M. Caballero
Bonald, e o venres 17 á mesma hora, Rosa Regás e Alfredo Bryce Echenique.

PLANCTON
SYMPOSIUM

A federación de AA VV
Eduardo Chao organiza estas
xornadas do martes 21 ao xoves 23 no C.C. Caixanova.

Anuncios de balde
■ Véndese piano Wurlitzer, 600 euros. Telf. 981 573 224, de 21 h. a 22 h.
■ Véndese Enciclopedia Británica.
Ed. Universidade de Chicago 1964.
William Benton, Publisher, INC. 300
euros. Telf. 981 573 224.
■ Fala Ceibe, defensores da lingua
galega no Bierzo está na internet
www.falaceibe.tk. Contacta tamén por
correo ordinairo en Fala Ceibe, apdo.
257, 24400 Ponferrada.
■ Vendo casa con finca en Belesar
(Baiona). Telf. 650 055 942 ou 986
298 177.
■ Fabricazón artesanal de trompa
galaica (berimbau, arpa de boca), várias tonalidades. Artesán-luthier Iván
Alvite, Bretoña (Lugo). Telf. 982 349
157, 645 155 008.
■ Editorial ofrece na Galiza traballo para realizar no domicilio. Máis información,
gratuíta e detallada, reservando praza no
apdo. 371, C.P. 06800 de Mérida.
■ No Valadouro, a peña deportivista Pardo de Cela organiza viaxes a
Riazor e xestiona a compra de entradas. Local social: Bar San Pedro,
Mor-Alfoz. Telf. 982 558 411.
■ A A.C. Máximo Gorki de solidariedade entre os pobos de Vigo, iniciou as
seguintes actividades Coral Polifónica
Voces Mixtas; Cursos de Ruso a 5 niveis; Cursos de español para rusos;
Cursos de Xadrez a 2 niveis. Tamén
dispoñen de biblioteca. Máis información no telf. 986 224 457, de 17 a 19 h.
■ Vendo camisetas negras de Nunca Máis coa bandeira galega ou a
vasca; tamén insígnias. As camisitas
custan 15 euros, as insígnias 3. Solicitudes e información no 616 870 908
perguntando por Toni.

■ Libroteca21, catálogo de libros de
ocasión, especialidade en lingua e literatura galegas, filoloxía e historia. Inclúe, tamén, revistas e discos. Cosúltanos en http: //es.geocities.com/libroteca21/index.html
■ 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 (ás noites).
■ En Vigo, aulas de acordeón, gaita
e guitarra, individuais e colectivas.
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.
■ 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.
■ 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.

Mostra as súas acuarelas na
Casa Galega da Cultura
(Praza da Princesa 2).

Páxina creada en 2002 por tres fillos da
emigración galega á Arxentina que, sen
respaldo empresarial ou institucional,
queren ofrecer un lugar con informacións
relacionadas coa Galiza que sexan de interese para os galegos espallados polo mundo. A páxina vén de ampliar contidos.♦

■ EXPOSICIÓNS

ÁFRICA
TRADICIÓN SAGRADA
Este é o título da mostra
que desde o mércores 22
até o 30 de novembro vai
estar aberta nas salas de exposicións do Centro Social
Caixanova. Componse de
distintas manifestacións artísticas deste continente.

PATRIMONIO ACTUAL

David
Lodeiro
mostra as
súas
pinturas na
cervexaría
La Popular
de VIGO.

O Centro de Artesanía Tradicional (CAT) comeza a programación do outono cunha
exposición que percorrerá as
entidades sociais e culturais.
Exporanse paneis ilustrados e
pezas realizadas por artesáns
que recollen oficios tradicionais: carpinteiros, teceláns,
oleiros, goarnicioneiros, alabardeiros, canteiros, ferreiros
e cesteiros. Como complemento da exposición a Concellaría de Patrimonio Histórico conta cun artesán que fará unha demostración dalgún
dos oficios. Aquelas asociacións que estean interesadas en acoller a exposición

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.

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

CONCERTO-MOSTRA
DE ACORDEÓN

CÉSAR PORTELA

www.geocities.com/galiciaespallada

■ 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.

O sábado 18 ás 22:30 a cantante grega, que acaba de
publicar o seu novo disco
Live, vai dar un concerto no
C.C. Caixanova. Unha artista cun estilo de canción que
bebe tanto da tradición como da contemporaneidade.

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

GALICIA ESPALLADA

■ 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.

ELEFTHERIA
ARVANITAKI

CHUS GARCÍA FRAILE

O MARCO expón unha escolma das obras do arquitecto no seu primeiro andar
até o 11 de xaneiro do vindeiro ano. Un itinerario por
toda a súa obra, desde os
primeiros traballos, como
as paradigmáticas vivendas
dos ziganos de Pontevedra;
a ponte “Azuma” no Xapón; o proxecto do bloque
número 14 do Malecón da
Habana; ou a Estación de
Autobuses de Córdoba, até
chegar aos seus últimos
proxectos na Galiza: o Verbum-Casa das Palabras e o
Museo do Mar de Galiza, en
Vigo; o cemiterio de Fisterra na Coruña; ou o futuro
Pazo de Congresos de Vigo.

■ 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).

■ MÚSICA

ANA PIMENTEL
Ata o 1 de novembro poderemos ollar as súas obras, baixo o título de Solo para ti, na
galería Chroma (Florida 34).

A Rede

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

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

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.

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.

Este domingo 19 ás 19:30 no
CCV de Castrelos (Monte da
Mina). Breve historia, técnica e posibilidade dos diferentes acordeóns; O acordeón
dentro da música tradicional.
Concerto a cargo do profesor
e alumnos deste centro.

VERBUM.
CASA DAS PALABRAS

ESCOLA DE
MÚSICA DE BEADE

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 banda de música tocará o
domingo 19 no Centro Cultural do barrio ás 12 h. da
mañá.

MADAME BUTTERFLY

■ LEITURAS

Jarba Producciones vai
pór sobre o escenario a mítica ópera de Puccini, o
venres 24 ás 20:30 no C.C.
Caixanova.

CASA DO LIBRO

CESKE BUDEJOVICE

Este mes dentro da programación de actividades desta librería hai diversas actividades relacionadas co
mundo do libro e a leitura:
o xoves 16, ás 20 h. Xosé
Carlos Caneiro presentará
a súa biografía sobre Jorge
Luis Borges. O venres 17
ás 18:30 haberá un espectáculo de títeres. O sábado 18
unha sesión de contacontos. O luns 20 a presentación da versión en galego
do libro de Oscar Wilde titulada A balada do cárcere
de Reading de Laiovento,
ás 20 h. O mércores 22 ás
18 h. sesión de sinaturas
con Alejandro Jodorovsky. O xoves 23, presentación do libro de Gonzalo Moure El síndrome
de Mozart, ás 20 h.
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presentada o venres 17 ás 21
h. no teatro da Area Panorámica. Trátase dunha comedia
infantil na que tres nenos de
sete anos, que van á casa dunha amiga a celebrar o seu aniversario, atópanse ao día seguinte e póñense a xogar
contando contos. O prezo da
entrada é de 2’5 euros.

A orquestra vai dar un concerto o luns 20 ás 20:30 h.
no C.C. Caixanova.
■ TEATRO

TEATRO ENSALLE
A nova sala viguesa, fundada
pola compañía madrileña do
mesmo nome, na rúa Chile
15, está destinada a acoller
obras alternativas de diferentes compañías de todo o Estado. Todas as semanas, desde o xoves até o domingo haberá representacións; o martes pequenos concertos de
grupos vigueses e a sala de
entrada está a disposición de
artistas que queiran expor.
Ademais ofrecerá clases de
interpretación nun curso que
durará todo o ano lectivo, a
partir de novembro (o prazo

de inscrición está aberto). O
venres 17 e sábado 18 vai actuar o cantautor arxentino
Rafael Amor.

Vilagarcía
ilagarcía
■ EXPOSICIÓNS

ANTONIO M. JANEIRO
A súa obra recente, composta por óleos de peueno
formato vai estar até o 27
de outubro na galería de arte Arcana.

Matosinhos
■ MÚSICA

BONNIE PRINCE BILLY
Este é o alcume de Will
Oldham, que vai tocar na
sala Blá Blá, un concerto exclusivo en Europa, o venres
17, e no que vai estar acompañado por Matt Sweeney,
guitarrista de Chavez e habitual con Cat Power ou
Zwan, último proxecto de
Billy Corgan. Oldham, tamén coñecido como o bardo
de Louisville, máximo renovador moderno do country, o
folk e o blues norteamericano, percorreu un longo camiño até chegar ao seu último traballo Master and
Everyone, polo que foi aclamado pola crítica e o público, e co que alcanzou o seu
recoñecemento definitivo.

Valladolid
■ EXPOSICIÓNS

MARÉ NEGRA
A exposición fotoxornalística estará até o 26 de outubro
no Palacio de Santa Cruz,
da Universidade. A exposición, organizada polo
CPXG, en colaboración con
“Burla Negra”, consta de
103 fotografías captadas por
58 fotoxornalistas. Entre as
imaxes expostas figuran as
de Luís Magán (Premio Nacional de Fotografía) e Xurxo Lobato (premio de xornalismo “Ortega y Gasset”).♦

Bonnie
Prince Billy,
alcume de
Will Oldham,
vai estar
na sala
Blá Blá de
MATOSINHOS
nun concerto
exclusivo en
Europa, o
venres 17.

gullosos de ter trunfado na
cruzada do 36. Amén de que
case 40 anos de silencio fixeran encoller moitas conciencias. Hai vintecinco anos os
españois tampouco votaron
con liberdade plena.♦

8 400021 303104

Ano XXVI.
IV Xeira.

N

rar a un debate tranquilo. Pero os que agora se aferran á
Constitución esquecen que
en 1978 había unha violencia
latente ben máis forte que a
da ETA: a do estamento militar, formado por xenerais or-

inguén dubida de que
os atentados da ETA
condicionan calquera
discusión sobre a cuestión
nacional no Estado. Con
mortos sobre da mesa –e só
dun lado– mal se pode aspi-
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Bernardo Bertolucci
‘Non habería a liberdade de hoxe sen o Maio do 68’
DIEGO BATLLE
Bernardo Bertolucci (Parma,
1940) é un dos directores máis
admirados do mundo, capaz
de levantar expectación entre
os amantes do cinema de autor
e as estrelas de Hollywood. Nin
as complicacións físicas –camiña apoiado nun bastón– nin a
sobrecarga de compromisos lle
impide ollar para o futuro coa
vista limpa dos que acaban de
empezar a sentir o sabor da vida.
Agora chega ás pantallas o seu
último traballo, Os soñadores.
Por que existe esta negación
por parte daqueles que protagonizaron o maio do 68?
Porque para eles tratouse dunha derrota, dun soño incumprido.
Eu estiven en París durante o
maio francés –incluso filmando
naqueles intres Partner, un pequeno filme con Pierre Clémenti e
Stefania Sandrelli–, pero non teño
a menor intención de esquecer
aquel intre. Se hoxe gozamos de
certas liberdades individuais, de
determinados dereitos civís; se
hoxe a muller gañou espazos e hai
un meirande respecto polas minorías é por influencia directa daquela revolta. Moitos líderes daquela son hoxe directores de xornais ou de canles de televisión de
centrodereita, que viven na opulencia e tentan desacreditar a importancia daqueles anos. É o sentimento de culpa o que os canga.
O feito de se dirixir aos
adolescentes dálle a Os soñadores un certo ton didáctico?
Nunha sociedade desmobilizada onde os políticos se converteron, no mellor dos casos, en técnicos mediocres e a palabra ideoloxía reduciuse a unha expresión
despectiva, eu propóñolles aos
mozos anémicos que recuperen a
utopía. Os soñadores non é un filme autobiográfico nin un intento

de reconstrución histórica. É unha
ollada a aquela década desde a
perspectiva de hoxe, coa que intento trazar un cordón umbilical
cos movementos antimundialización. Por iso amoso unha carga
policial contra os manifestantes
semellante ás que se viron durante
as protestas de Seattle e Xénova.
Tróuxolle moitas lembranzas filmar de novo en París?
En París respírase cinema! En
cada rúa parece estar desenvolvéndose un filme. Cheguei a París con
18 anos e empecei a coñecer o
mundo na Sorbona. A miña paixón
por esta arte débolla á Filmoteca
francesa, onde os cinéfilos sentiamos que podiamos cambiar o mundo. O meu desexo de dirixir débollelo á nouvelle vague, a Godard,
Truffaut, Jacques Rivette e Eric
Rohmer. Despois de O conformista e O derradeiro tango en París
sempre souben que ía volver rodar

alí. Cando definitivamente tiven
que esquecerme de rodar a terceira
parte de Novecento, lembrei que
miña muller, Clare Peploe, me regalara a novela de Gilbert Adair e
que tiña moita vontade de recuperar aquel espírito do 1968.
Eu daquela pretendía narrar o
camiño frustrado de democristiáns e comunistas para alcanzaren un acordo inédito nos anos
70, con Aldo Moro á fronte, pero
temín que ese ‘Novecento 3’ caese nun maniqueísmo trasnoitado.
Non debeu ser doado estimular os actores no sentido
épico daquela época.
Fíxenos ver imaxes documentais das mobilizacións na
rúa, fíxenos escoitar as cancións
que estaban de moda, fíxenos ver
as películas que nos marcaban…
Logo utilicei eses fragmentos no
meu propio filme. Tamén mostro
os protagonistas repetindo esce-

nas daqueles clásicos de Godard.
Vostede manifestouse moi
pesimista coa realidade actual,
pero en Os soñadores ofrece unha ollada bastante optimista.
Síntome moito máis perto dos
adolescentes, que coma min aínda
non perderon o idealismo dos soñadores, que aínda cren en que un
mundo mellor é posíbel. Prefíroos
aos frustrados adultos da miña
idade, que xa baixaron as bandeiras. Coido –e niso coincido co
meu colega Nanni Moretti– que se
pode crear un movemento que remate cos excesos do capitalismo
salvaxe, coas inxustizas e as miserias. Para empezar co cambio fai
falta apelar á memoria, reivindicar
todos os ensinos que nos deixou o
pasado e facer tamén todas as autocríticas que debamos para non
caer en erros xa cometidos.♦
LA NACIÓN (Arxentina)

D A R L L E P A T A D A S , NON S Ó AO B A L ÓN

O futbol
na sociedade
galega
Afonso Eiré

Violencia, cultura, espectáculo, política...
O que nunca lle dirán os xornais e
os programas deportivos.

A NOSA TERRA

plano Ibarretxe,
malia ser pecado,
ten a virtude de
poñer sobre a mesa o tema
da reforma da Constitución precisamente nas súas
vodas de prata. A posición
do PP é de completo inmobilismo, e o PSOE dubida
entre o seguidismo e o desmarque. Reunidos en Gredos os pais da criatura (por
onde a semana pasada Pepe Carreiro nos lembraba a
algúns a nosa orfandade)
concordaron un documento que pretende tirarlle ferro ao asunto recordando
que a Constitución é reformable sempre que exista
un alto grado de consenso,
como no 78. Consenso é a
palabra clave.
Que as normas constitucionais para seren duradeiras precisan dun amplo apoio é case unha obviedade. Pero esa é unha
esixencia dinámica, que
flúe no tempo, e non esa
caste de mito orixinario
tralo que se parapetan os
que, so o pretexto do consenso pasado, negan a posibilidade do actual. Aos
do PP só lles falta invocar
a Santa Rita bendita.
Un dos pais da miña
orfandade, Gregorio Peces
Barba, recordaba que se
hai 25 anos o consenso foi
posible foi porque existía
conciencia da súa necesidade. E a necesidade é parteira de moitas realidades.
Non se pode esixir cunha man o consenso e coa
outra negar a súa posibilidade.
Establecer
dous
apriorismos que se exclúen
é xogar coas cartas marcadas. O Pacto da Reforma do
que naceu a Constitución
do 78 foi un punto de encontro entre moitos dos que
representaban a continuidade co franquismo e moitas
das forzas democráticas.
Non estabamos todos, certamente, pero admitamos
con humilde que os acordos
non adoitan ser universais.
En todo caso ese punto de
equilibrio debería estar superado porque ¿quen se reclama agora continuista co
franquismo? De modo que
é preciso reubicar o consenso, non malia que existan
conflictos senón precisamente porque existen e deben ser superados.
A do consenso é unha
necesidade actual fronte á
que non cabe o inmobilismo porque, como apuntaba Peces Barba, dende el
tampouco tería sido posible o consenso do 78.
Quen nega a posibilidade
de actualizar o consenso
constitucional esquece
con temeridade que as necesidades non poden ser
eternamente adiadas.♦

