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‘OU FIRMAS OU MÁTOTE’
O xefe da policía local de Celanova, irmán do alcalde,
denunciado por poñerlle un arma a un veciño na cabeza

Miguel Lores:
‘A Xunta e
Celulosas
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Lei de Costas’
(Páx. 9)

A Casa Real
anunciou
a prometida
do Príncipe por
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evitar as críticas
(Páx. 15)

Camilo Nogueira
non presentará
lista ao
Consello Nacional
(Páx. 8)

A BELA OTERO
MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ

Premio Chano Piñeiro
de Historia Cinematográfica.
Un percorrido pola relación vital e
profesional da Bela Otero
co Cinema do seu tempo.

SE HAI UNHA DÉCADA NOS DIXERAN QUE IAMOS SER CAPACES
de soportar diariamente as imaxes de tantos mozos africanos mortos sobre os areais de Andalucía posibelmente non o creriamos.
Non obstante, a nosa indiferencia acolle cada día a presenza destes corpos afogados cando máis plena era a súa vida. Unha verdadeira marea negra que sobarda con moito a que sufriu hai un ano
a costa galega. Pero se desde este xornal estivemos sempre en contra da emigración como solución masiva aos problemas dun país,
o mesmo debemos dicir hoxe da emigración africana a Europa.
Porque o debate de se no vello continente collen ou non máis emigrantes, con ser importante, non é o primordial. O máis chamativo, e se cadra tamén o menos dito, é que África é un continente rico, onde miles de persoas morren diariamente de fame ou da sida.
As principais potencias europeas e os EE UU guerrean entre si polas materias primas do Congo, de Angola ou de Alxeria coma en
tempos da máis dura colonización, coa particularidade de que contrapoñen os seus intereses. Pero o corpo a corpo desenvólvese entre africanos. Tamén é Ocidente o que relea o envío de medicamentos para combater a sida e outros andazos. A poderosa industria farmaceutica norteamericana revolveuse recentemente
contra a decisión de paises como Cuba e o Brasil de enviar medicamentos, sen pagar os royaltes das súas patentes.♦
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vascos e cataláns
reúnense
arredor da árbore
de Gernika
(Páx. 24)

Xela Arias,
Perucho e
Montalbán,
in memoriam
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A oposición afirma que é a punta de iceberg do caciquismo na cormarca

Celanova: un veciño denuncia o xefe
da policía local por ameaza de morte
PERFECTO CONDE

Segundo a denuncia presentada por un veciño do lugar de Sampaio, o xefe da Policía Local e irmán do alcalde de Celanova, púxolle unha pistola na sen e ameazouno para obrigalo a asinar un papel en branco despois de terlle cedido o dereito
de reversión sobre unha finca. O caso non fixo máis que empezar, e na vila de San
Rosendo xa hai quen pensa que ten que vir Costa-Gavras facer unha película.
Mediodía do martes, 4 de outubro. En Celanova vai un sol espléndido que reverbera sobre as
históricas paredes do antigo
mosteiro de San Salvador, onde
hoxe ten a súa sede a Casa do
Concello da vila arnoiesa. Na
oficina de turismo que hai na
planta baixa pregunto onde podo
ver o alcalde. “Suba ao primeiro
andar”, respóndenme, e eu percorro a escaleira pensando que
este vello e noble edificio foi, hai
sesenta e sete anos, cárcere no
que o franquismo reprimiu milleiros de persoas de Galiza, Asturias e outros lugares.
—Quero ver a don Antonio
Mouriño Villar, indago á porta
da alcaldía.
—O señor alcalde non estará
nin hoxe nin en todo o día de mañá, respóndeme unha amábel
funcionaria que sorrí ao coñecer
a miña condición de xornalista.
O que non me di ela, pero
averíguoo eu, é que este señor
acostuma a viaxar moito. Debe
ser porque, ademais de rexer o
concello, pola súa condición de
militante do Partido Popular, é
deputado provincial, presidente
do Instituto Ourensán de Desenvolvemento (INORDE) e
presidente do Patronato Provincial de Turismo. Un dos da
“boina”, como lles din os do
“birrete”, que xoga na área do
presidente da Deputación Provincial de Ourense, Xosé Luís
Baltar.
Como tampouco é cousa que
quedar a vivir en Celanova, marcho na procura do seu irmán e
xefe da Policía Local, Fernando
Mouriño, a quen lle din “Fito”.

A casa de Xosé Dorado Sánchez en Sampaio, denunciante do Xefe da Policia Municipal.

Está no seu despacho, na planta
baixa. Non hai ninguén na entrada das súas dependencias e, cando el se dá conta xa me ten diante da súa mesa.
—Busco o xefe da Policía
Local, volvo indagar.
—Quen pregunta por el?,
respóndeme á galega.
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Vén da páxina anterior

do PSOE, Alfredo Vázquez Dorado?
—A el e a algún máis.
—A Alfonso Grande, voceiro
do BNG?
–Non teño nada máis que
contarlle. Xa falarei cando a xustiza poña as cousas no seu sitio.
Guión para Costa-Gravas
Efectivamente, alguén ha ter que
poñer as cousas no seu sitio porque, se non, poderase pensar que
Celanova non é o far west senón
escenario propio dunha ditadura
bananeira, porque esta historia
máis que da realidade parece sacada dunha película de CostaGravas.
Xosé Dorado Sánchez é un
home de 77 anos, solteiro, que
viviu só na súa casa de Sampaio,
apenas a tres quilómetros de Celanova, os últimos corenta anos
da súa vida. Só lle queda algún
familiar, dous sobriños, que viven en Venezuela cos que se ve
unicamente cando eles poden
viaxar a Galiza. Os seus veciños,
que falaron co’A Nosa Terra, din
que se trata dunha boa persoa, incapaz de mentir, que se lle pode
acender o sangue coma calquera
de cando en vez pero que non tarda en esquecer o xenio máis tempo que en darlle as costas ao que
lle prende a mecha. Ten sona de
servicial, amigo de axudar no que
pode e por iso sempre se esforza
en podar as viñas ou en facer a
vendima dos demais.
O pasado 22 de setembro
presentouse na sucursal do Banco
de Santander en Celanova, onde
foi atendido polo asesor financeiro Alfredo Vázquez Dorado, que
tamén é voceiro do grupo municipal socialista da localidade.
“Quero poñer todos os meus cartos a nome único da miña sobriña”, díxolle. O veciño de Sampaio era titular de varias contas,
con saldos millonarios en pesetas,
que figuraban ao seu nome con
firma compartida cunha sobriña
que vive en Venezuela. O traballador bancario explicoulle que o
que lle pedía non se podía cumprir na conta corrente porque nela
é onde percibe a súa pensión. No
resto, atendeu o seu desexo.
Dorado tamén lle preguntou
onde podía ver o alcalde, e o empregado do banco indicoulle como tiña que facer para chegar á
Casa do Concello. Pouco despois,
outro veciño de Sampaio chegou
á mesma sucursal bancaria interesándose polo que fixera Dorado.
“Eu díxenlle que iso era segredo
bancario –lembra Alfredo Vázquez–, pero esta persoa explicoume que na súa aldea estaban moi
preocupados polo que lle podía
estar pasando a este cliente, e que
mesmo estaría dando mostras de
que quería suicidarse”.
Ante a gravidade do caso, o
empregado bancario pensou que
era preciso estabelecer prioridades e combinar o segredo profesional coa posíbel prestación de
auxilio. Os veciños de Xosé acudiron á súa casa e atopárono preparando o suicidio. Quería enforcarse. El mesmo lles contou que
deixaba polo menos dúas cartas.
Unha para os veciños, dándolles
as grazas por terlle axudado na
súa vida, e outra para as autoridades explicando parte do que
lle pasaba. Foron os propios ve-

ciños os que chamaron a Garda
Civil, que se presentou de inmediato e comezou a investigar o
que estaba a pasar. Xosé Dorado
foi levado ao hospital de Ourense para ser atendido polo médicos e alí tomoulle declaración un
equipo da policía xudicial da
Garda Civil, mandado dende a
cercana vila de Xinzo de Limia.
O que contou é arrepiante.
Unha pistola na sen
Segundo a súa versión, Fernando
Mouriño Villar, xefe da Policía
Local de Celanova e irmán do alcalde dese Concello, chegou un
día á súa casa para convencelo de
que lle asinase a cesión dos dereitos de reversión dun terreo pegado á estrada que vai de Celanova a Xinzo. Despois de sentirse presionado, Dorado firmou
esa cesión a cambio de 425 euros
que nunca lle pagou Mouriño.
Pouco tempo despois, o policía
local volve presentarse en Sampaio dicindo que lle tiña que asinar un papel en branco porque a
firma anterior non lle abondaba.
Dorado pensou que aquilo podía
ter mal final. “Sabe deus o que el
escribe logo nese papel e, se cadra, eu quedo sen nada do que teño”, pensou. Negouse rotundamente. Entón, segundo consta na
súa declaración, Fernando Mouriño colleuno polas lapelas e
obrigouno a subir as escaleiras da
súa casa e a entrar nunha dependencia interior. Alí foi o inferno
para el. “Púxome a pistola nun
ouvido dicíndome que, ou lle firmaba en branco ou me mataba, e
non me quedou máis remedio
que firmar”, contoulles Dorado
aos investigadores xudiciais.
Non era a segunda vez que o
xefe da Policía Local de Celanova visitaba a casa de Dorado
buscando que lle cedese ou lle
vendese propiedades. Varios veciños de Sampaio narraron para
A Nosa Terra como o observaron
falando con Dorado. Viaxaba
nun Mercedes de cor verdosa ou
nun pequeno todoterreo que son
da súa propiedade, e sempre se
presentaba sen ir acompañado.
En realidade, Fernando Mouriño está na boca de todos os veciños da bisbarra aos quen ten sorprendidos pola súa obsesión de
comprar leiras que nin sequera son
capaces de imaxinar para que as
quere. Algunhas das parcelas que
comprou ou polas que se interesa
teñen reducidísimas superficies e,
por si mesmas, non servirían para
edificar nelas. A un escaso quilómetro de distancia, o policía local
está construíndo unha casa que podería ser a súa vivenda no futuro,
sobre unha parcela na que acabaron por secar uns carballos. Co veciño do lado xa tivo varios percances debido a que, segundo el, non
respectou os lindes da súa propiedade a pesar de que inicialmente
foi el quen lle facilitou o acceso á
parcela na que está construíndo.
Despois deste incidente da
pistola, Xosé Dorado entrou nunha fonda depresión e colleu moito medo. Foi cando decidiu poñer
os cartos que tiña no banco a nome único da súa sobriña. Logo,
segundo contan os veciños, pareceu que se animara algo e até se
puxo a facer a vendima, pero non
tardou en empeorar o seu estado
de ánimo e avivarse o seu medo.
Segundo lles contou aos investi-

O policía Fernando Mouriño está a construir esta casa, que xa foi motivo de tirapuxas co veciño lindante.

Mouriño multiplicou gaños co
Parque Industrial, din os veciños
Este suceso está dando moito
que falar na vila natal de Curros Enríquez. Agora son moitos os que se alarman ao sospeitaren que o seu xefe de policía pode ser alguén como a
persoa que denuncia Xosé Dorado Sánchez. O xefe da Policía Local, ademais de irmán
do alcalde que goberna Celanova dende hai unha ducia de
anos, e de ter unha afección
desmedida por ir comprando
propiedades que están a carón
da estrada que vai a Xinzo ou
que logo foron afectadas polo
que agora é o Parque Industrial de Celanova, tamén ten
tempo libre para desenvolver
actividades comerciais. Representa na bisbarra unha marca de extintores e outro produto comercial. A súa muller,
Xosefa González Fernández, é
dona dunha parcela do parque
industrial na que pretende es-

gadores do caso, estaba morto de
medo. Pensaba que o ían matar
un día calquera. Foi cando escribiu as cartas que hoxe están en

tabelecer unha estación de servizo. Agora todos din saber
que “Fito” manexou o que se
chama “información privilexiada” e que se serviu dela para comprar e vender terreos.
Isto é o que nos dixo, por
exemplo, un veciño de Sampaio. “Fernando Mouriño
comprou leiras que pagou a
catro e que vendeu a vinte e a
máis cando chegou o Parque
Industrial. El sabía o que non
sabiamos os demais e que non
sabían, dende logo, os que lle
venderon”.
Depurar responsabilidades
Desta opinión participan os representantes dos grupos municipais que están na oposición.
Alfredo Vázquez Dorado, voceiro do PSOE, está seguro de
que o río leva tanta ou máis
auga que a que ruxe. “Nós es-

poder do xulgado de Celanova,
unha delas destinada aos seus veciños e que, segundo parece, asegura nela que “o levou á morte o

Alfredo Vázquez e Alfonso Grande, voceiros do PSdG-PSOE e BNG, respectivamente.

tamos convencidos –dixo para
A Nosa Terra– de que o que lle
aconteceu a Xosé Dorado é a
punta do iceberg, dramática,
dende logo, pero non a única
dunha situación política e social que se foi xerando en torno ao caciquismo implantado
polos irmáns Mouriño dende o
Concello. Imos estar moi atentos para non deixarlles pasar
nin unha máis”
Pola súa parte, Alfonso
Grande, voceiro do BNG celanovés, tamén di que “hai unha
grande ola podre en toda a política que estamos a padecer
nunha cabeceira de comarca
tan importante como é esta. Se
o que di ese home de Sampaio
é certo, o desastre é aínda moito máis grave do que xa sabiamos. Este caso ten que ser esclarecido e o grupo político que
eu represento pedirá que se depuren responsabilidades”.♦

alcalde de Celanova”. A titular
dese xulgado, Amaia Merchán
González, ten na súa mesa un caso complicado.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Estaban dous cativos a
xogar ao fútbol nunha
praza de Madrid,
cando un é atacado por
un can rottweiler. O
outro rapaz acúdelle
lixeiro, arrinca unha
táboa dunha obra,
bátelle no pescozo ao
can e mátao. Un
xornalista que pasaba
por alí corre a
entrevistar o neno.
“Valente siareiro do Real
Madrid salva a un
amiguiño das gadoupas
dun agresivo can”,
escribe na súa libreta.
“Eu non son do
Madrid”, replícalle o
cativo. “Perdoa, como
estamos en Madrid,
pensei que o serías”,
contesta o xornalista.
“Valente siareiro do
Atlético de Madrid salva
a compañeiro de terríbel
ataque”, anota na súa
libreta. “Tampouco son
do Atlético”, dille o
neno. “Pois pensei que
estando en Madrid,
serías do Madrid ou do
Atlético. Entón de que
equipo es?”. Pregúntalle
o xornalista. “Do
Athletic de Bilbao”, dille
o neno. O xornalista
cala sorprendido. Logo
empeza unha nova folla
da libreta e escrebe:
“Aberchale radical
asasina pacífica
mascota de familia”.
Sobre o soldado
español que morreu no
Irak polo disparo dun
compañeiro que
limpaba o arma.
Pregunta: Non é hora
de que o exército
español instrúa os seus
membros na limpeza de
armas? Ou, senón, non
é hora de que instrúa o
seu servizo de prensa
na procura doutras
disculpas?
Importancia das
matemáticas e valor
cabalístico do número
cen: Máis de cen
africanos mortos nas
areas andaluzas desque
comezou o ano. Máis
de cen soldados

N

o anterior número de A Nosa Terra
leo un artigo que me sorprende. O seu
autor, sedicente afiliado nacionalista,
aparenta soster –ou polo menos xustificar–
as posturas do grupo opoñente. Sendo quen é
o mencionado autor, e en vista das posicións
exteriorizadas por algún outro vigués sobranceiro nos últimos tempos, quería achegar a
miña, certamente diverxente.
Algunha das valoracións realizadas no devandito artigo (“Vigo: atitudes que agravan o
problema”) poden ser subscribíbeis ou polo menos admisíbeis a trámite, se se me permite esta
pequena licenza xurídica. De feito, ignoro se non
sería mellor, no seu día, romper completamente
con Carlos Príncipe; non podo tampouco, desde
lonxe, valorar adecuadamente se Lois Castrillo,
todo pesado, foi bo ou mal alcalde; e penso que a
maioría dos nacionalistas aínda ven na alianza
puntual co PSOE a hipótese máis plausíbel para
dirixir a Xunta de Galicia sen tardar moito. Sen
que, en tales miudezas, a argumentación esgrimida sexa indiscutíbel: en efecto, nin o BNG tiña a
mesma correlación de forzas en Pontevedra (10
concelleiros de 25) ca en Vigo (8 de 27) nin, en
contradición co que se di, o PSOE foi socio de
goberno na cidade do Lérez; é certo que na prensa e outros medios se acusa a Castrillo de indeciso e pusilánime, pero hai observadores que valoran a súa teima en gobernar buscando consensos
e, até onde eu vexo, demostrou entrega e capacidade de iniciativa no peor da crise do Prestige;
por último, a estas alturas aliarse co PSOE, só
con base no aval do Touriño, ofrece tan pouca seguridade que paga ben a pena parar e calcular.
Así e todo, as devanditas son pegas menores. Máis serio é deducir que implicitamente se xustifica a expulsión do grupo nacionalista do goberno de Vigo. Que se fale de “ruptura [polo Bloque] no tema do urbanismo”,
polo visto menos importante no ámbito municipal có da lingua. Que, despois do atropelo
sufrido, se receite en exclusiva “moderación”
e “conversas privadas”, se descualifique sen
matices o papel de Beiras e se considere a crise viguesa un problema exclusivamente local.
Que non se encontre unha soa crítica nidia e
explícita a Ventura Pérez Mariño.
Ou sexa, boa parte da liña de argumentación que a parte contraria exhibe, pensen o
que pensen en privado. Pois ben, non por repetido deixarei eu aquí de expoñelo: a decisión do Mariño é un abuso inadmisíbel sobre
aqueles que lle deron a alcaldía e desvirtúa, a
maiores, a súa lexitimidade como rexedor.
Aquí non hai máis ruptura cá de quen rexeita
un xerente de urbanismo con amplo apoio social e esixe que lle voten o seu particular candidato. Á marxe do maior ou menor acerto
dalgunhas expresións, ao PSOE cómpre plantarlle cara en público e de Beiras –ben o acaba de dicir el– non se deben seguir a esperar
panos quentes. Hai un problema nacional, e a
do secretario de organización do BNG é unha
das voces que se encargan de puntualizalo.

Resposta a Nemésio Barxa
XOSÉ M. GONZÁLEZ

O autor deste artigo diverxe da opinión expresada
por Nemesión Barxa a respecto da crise municipal
de Vigo e defende a atitude do grupo local do BNG.
cias–, parece que persoUltimamente establénalidades inequívocas
cese relación entre o Mado nacionalismo galego
riño e mailo Francisco
(sobre todo da xeración
Vázquez da Coruña en
“de enlace”) amosan um
canto a actitudes lingüísfraquinho polo tal Venticas e unha presunta zutura. Adorno inapreciána de ambos –comprobabel para a coroa ou vara
da no primeiro, presumiedilicia, útil instrumento
da no segundo– con resna fase de escalada e
pecto ao nacionalismo
consolidación. Seica Fegalego. Hai máis puntos
rrín deixa entrever comde comparanza, e a pareparación vantaxosa con
lla pode ampliarse. O
respecto á etapa Castriherculino ten inhabilitada
llo. Seica María Xosé
unha boa parte do seu
Queizán asina a carta de
propio grupo municipal;
sostén redactada en enen Vigo gobernan oito;
comiástica prosa castelá.
en Lugo, Orozco quixo aí
E Nemesio Barxa, coleatrás limitar a chegada a
ga do tal e se cadra amipleno das mocións da
go, líbrase ben de atacar
oposición. Varios destes,
de fronte.
se non todos, esperan poANA PILLADO
De ben nacidos é
la Lei das Grandes Cidades para semiprivatizar o goberno (“profesiona- ser agradecidos. Para os que chegamos á casa
lizar”, disque); minorar a capacidade de control común do nacionalismo desde o ano 1972
–máis substantivo en Galicia có
sobre a xestión; coutar o desgaste
68– ou o 75 –que tal, Sarille?–,
político propio e facilitar a perpeBarxa e Ferrín foron figuras de
tuación no poder; reducir a calidaestas
referencia, fontes nutritivas, esde democrática no exercicio da acalturas aliarse pello para aprender. Nunca llelo
tividade municipal. Por iso a relanin hei afear a lei gardación do BNG con tales persoeiros,
co PSOE, só negarei,
da a quen lles valeu ou valeu aos
co partido que o sustenta, constitúe
próximos.
Moito menos, malia o
un problema de alcance nacional.
con base no que aquí levo
dito, cuestionarei o
Para un lugués con algunha
memoria, Ventura Pérez Mariño aval do Touriño, seu dereito a manifestárense publicamente segundo entendan
é o fabricante dunha frase bonita
ofrece tan
oportuno.
(“Pacto por Lugo”) que pasou
Pero a miña xeración ten
fugazmente por onda nós; en Vipouca
outras obrigas, como tamén ougo, de momento, parece un fabricante de xestos que se desfixo seguridade que tras lealdades. E desde elas
considero que o Bloque ten deao que puido de quen o axudara
a acadar as alturas. En todo caso, paga ben a pena ber democrático de empecer a
consolidación
daqueloutros
figura que, desde a súa perspecparar e
personaxes, por ben do país e a
tiva olímpica, resume e concenprol
dunha
concepción
demotra a razón na propia persoa. Un
calcular”
crática das relacións políticas.
cantamañanas, dicía eu a meCon intelixencia e enerxía, sen
diados da década pasada. Suxeicomplexos e na nova perspectito politicamente perigoso, seva, moderna, dúctil e non engundo me aparece agora; non se
sabe que pretende nin que intereses sustenta. feudada, do anovado BNG.
Porque, en última instancia, é mellor
Ben, pois, por razóns que me son alleas
–seica de gratitude por actuacións tribunali- Ventura có PP?♦

‘A

Cartas

Letizia
Quero comentar o tema da voda
real, porque contra o que pensan
moitas persoas que coñezo, penso
que ten máis importancia da que
parece. Este tipo de actos, como o
da voda da filla de Aznar serven
para entreter a xente, estilo do clásico pan e circo, que se vén sumar
aos habituais e constantes partidos
de fútbol. Ademais é unha ocasión
para que todas as institucións insistan en que somos moi españois
e en que á hora da verdade o das
autonomías non é algo importante.
Eu nacín despois de morrer Franco e non sei como se levaron
adiante as cousas daquela, pero
penso que hoxe debería haber un
referendo sobre a monarquía. É o
mínimo esixíbel en democracia.
Os novos non temos que apandar
sen máis coas decisións dos nosos
pais ou avós e sen que nos pregun-

ten. Ademais a monarquía e a herdanza de sangue é un sistema desfasado en todo o mundo. O único
positivo que lle vexo é que durante algún tempo marearánnos un
pouco menos co tema vasco.♦
LOURDES L. SAMPAIO
(BARCELONA)

Nostalxia
do franquismo
É moi importante que se coñeza a
historia máis recente dun pobo
para que non se repitan certas situacións de inxustiza. Que acontece co longo período ditatorial
do Xeneral Franco, vivido con
angustia permanente, por parte
de moitas familias humildes das
nosas comarcas? Aínda parece
ser que está vetado o estudo dese
escuro período para os escolares

galegos, pois os libros de texto
pouca ou ningunha referencia fan
del. Aínda mantemos o nome do
ditador nalgunhas rúas importantes. Aínda se añora o pasado, con
argumentos estúpidos de respecto, educación, seguridade, etc.
Na Comarca do Barbanza, o
Concello de Rianxo tivo a valentía democrática de homenaxear
os prisioneiros republicanos, tras
o veto de silencio, consensuado e
cómplice da maioría dos partidos
políticos democráticos. Algún
intelectual galego deu na clave
ao sinalar que “o franquismo foi
un xenocidio cultural e político”,
ademáis de coexistir coa violencia de Estado, sepultando no esquecemento a miles de galegos
que o único mal que cometeron
foi defender as súas ideas, fronte
a unha maioría social submisa ao
poder estabelecido pola forza.
Moitos tivemos familiares

que pasaron polos campos de
concentración, como prisioneiros ao longo da posguerra civil
española. Algúns veciños ou familiares, que agora incluso ocupan cargos representativos en
moitos concellos ou institucións
públicas, enarbolando a bandeira
da liberdade foron quen de menosprezar a liberdade individual
das persoas na ditadura para
manter os privilexios de clase
outorgados polos políticos do
Movemento Nacional. Algúns
veciños desaparecían dos seus
fogares para ser paseados pola
parella da Garda Civil que logo
encontraban, sen vida, en calquera cuneta ou na leira de millo.
Na Comarca do Barbanza
–como en moitas outras–, na longa posguerra, algúns veciños, sen
consciencia, denunciaban ás autoridades os compañeiros para
que fosen pasados polas armas,
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O

celtismo sempre foi un cúmulo de
evidencias etnográficas, relixiosas,
sociolóxicas, culturais, etc. Que,
cargado da razón que dá a sua propia evolución de séculos (poderíase dicir milenios?), lograron non só sobrevivir na adversidade, senón que pola sua carga enerxética de ter na natureza as súas fontes e referencia, e na terra o seu deus, e nos legados milenarios a súa sabedoria, foi evolucionando, adaptándose ás novas correntes,
sendo adoptado por moitos pobos, os cales
o foron reconvertendo e adaptando á súa
mesma cosmoloxía.
O celtismo convértese hoxe nunha clara
referencia respectada polos séculos que ten
na Galiza un dos seus principais eidos.
O celtismo definido eiquí como unha serie de valores inmorrentes que nos deron
forma modo, motivo e forza para existir como pobo, hoxe representa para o noso país
unha clara referencia para endereitar histórica e socialmente o noso rumbo, desviado
polas influenzas lóxicas e constantes de
esoutro mundo materialista de matriz socialmente urbano, economicamente consumista e desigual e claramente defensor do
individualismo.
O noble sentimento céltigo sempre estivo
aí. Pasando por riba das invasións e das modas, permaneceu no corazón do pobo imprimíndolle a forza e a razón de ser necesaria
para seguir sendo el mesmo a pesar dos inconvenientes reacciónarios e materialistas
dos instintos humanos.
Esa é a razón de por que esas constantes convértense en posturas directamente
encontradas co poder establecido. Para ese
poder, o celtismo é o principal inemigo.
Estorba pola súa sinxeleza. Daquela non
esgota esforzos para intentar vencelo en todas as frontes posibles e para sempre, borrando todo sentimento étnico xunto coa
tradicional carga de valores sociais que leva consigo o sentirse céltigo, parte de algo,
engadíndolle outros elementos ficticios para, xunto co afán de desacreditalo, minorizalo e marxinalo.
Galiza sempre foi un proxecto de futuro
cunha enorme carga de pasado. Para Galiza, o seu celtismo sempre foi un proxecto
de futuro moitas veces impedido por circunstancias adversas, mais sempre estivo aí
latente no corazón colectivo do pobo, cuns
obxectivos claros que decote falan sen necesidade de mover os beizos.
A necesidade de comunicación dos pobos é básica para poder entender e contrastar culturas diferentes, para dalgún xeito
darlle esa importancia á nosa propia, que
sempre estivo menospreciada polo illamenteo de non saber mais do mundo que o
que se podia ver desde a propia morada de
un mesmo.
A necesidade tamén de entender os no-

O celtismo é
a nosa razón de ser
LIGA CÉLTIGA GALAICA

A influenza céltica na Galiza supera, segundo os autores, a suposta relación con esta etnia para atinxir
directamente a maneira de entender e estar no mundo dos galegos segundo unha filosofía milenaria.
sos modos e vivencias pasadas,
ria a través da nosa propia cosé básico para poder preservalas
moloxía expresada nun sennúaliza
no presente e para telas como
mero de factores. Probas irrefutables que nunca o estraño poreferencia cara ao noso futuro
sempre
foi
derá borrar: a toponimia que dá
inmediato.
Esas cousas pasadas que
e os milleiros de detalles
un proxecto fe,
diarios que nos erguen fachennos deron a forza para erguernos como pobo diferenciado de
dosos de sermos quen somos.
de futuro
O celtismo non está morto
seu, cunha cosmoloxía baseada
na propia evidencia da vida, cunha enorme nin permanece noutra onda balorenta do pasado, pois nunca
con todos os seus factores,
carga
pasou de moda pola razón que
bebendo constante e insacianunca foi unha moda. O celtisblemente da sabedoría da natude pasado”
mo está vivo e latente no noso
reza, tendo como resultantes
interior, vémolo diariamente no
todos os sabios tratados que os
nosos druídas levaban gardanoso comportamento, nas nosas
cousas máis sinxelas, coa nosa
dos moi fondo, ou mesmo elevándoos aos nosos deuses inmorrentes que relación coa terra e cos nosos
sempre nos deron a fe da súa existencia dia- sentimentos.♦

XOSÉ MANUEL PENA
(RIVEIRA)

Burocratismo
Estimado director. Non son lector
habitual da súa publicación, pero
ás veces acudo a ela por ser un
produto diferente á maioría do
que se pode encontrar nun quiosque. Por se lle serven de algo aí
van algunhas opinións. Paréceme
interesante o número e a calidade
das colaboracións que publican,
aínda que quizá pequen de exceso
de uniformidade. Algunhas informacións son, na miña opinión bo-

Descobren que un
suicida iraquí era
estranxeiro, en concreto
sirio. Grazas ao
pasaporte. Pregunta:
pero os terroristas levan
pasaporte auténtico no
peto cando van cometer
unha atentado?

‘G

Xosé Lois

Comentario
na carniceria,
ao coñecerse a
prometida do príncipe:
“Tanto agardar e colleu
unha que xa está
fanicada”. Nota:
fanicada: estralada.

Polo xeral os
gobernantes non
cumpren o programa
que os levou ao poder.
Salvedade: Kirchner na
Arxentina que non tiña
programa, pero agora
cumpre.

Wolfowitz, número
dous do Pentágono, vén
de chegar á conclusión
de que a situación no
Irak é a de guerra.
Tardou, pero acabou
por darse de conta.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

sen ningún xuízo nin ter cometido
delito ningún, a non ser o de crer
na liberdade, que agora está tanto
de moda, e que algúns cambiarían
por volver ao glorioso pasado,
coa única condición de manter o
poder do que dispoñían.♦

norteamericanos mortos
desque comezou a
guerra. Máis de cen
mozos mortos na
estrada desque...

as, pero outras pecan de exceso de
extensión. Con todo o que menos
entendo é que informen tanto sobre os detalles internos dunha formación política, o BNG, que aínda que sexa da súa simpatía, cousa que comprendo, pois cada xornal ten dereito a manter a súa liña
informativa, non interesan máis
que aos membros desa organización e non sei se a todos. Penso
que os señores do BNG deberían
ter a súa publicación propia para

informar deses asuntos. Sei que
non son os únicos e a xornais tan
respectábeis como El País está a
sucederlle algo parecido nos últimos anos, só que a respecto do
PSOE. Non sei como está conformado o accionariado da súa empresa, pero considero que a boa
información non pode depender
de aburridos burocratismos.♦
CÉSAR MÉNDEZ
(A CORUÑA)

Os textos enviados a esta sección
non deben sobrepasar as 45 liñas.
Estarán identificados co nome, enderezo, documento de identidade e asinados.
A Nosa Terra resérvase o dereito de publicación e resume.
Non se mantén correspondencia sobre orixinais non solicitados.

SOLIDARIZA-TE
cos afectados
polo trazado da via
rápida en Teo e
asiste á
NOITE DE HUMOR
que coa actuación de
Patricia Vázquez e
Carlos Blanco
terá lugar o sábado 8
ás 9 da noite
no Restaurante Los Robles
(Cacheiras - Teo)

Mayor Oreja volve
falar: “Hoxe por hoxe
temos a herdanza da
ETA e a herdanza de
Pujol. A herdanza da
ETA é o plano Ibarretxe
e a herdanza de Pujol é
a posibilidade de que
ERC seña o árbitro do
Goberno en Cataluña”.
Para aclaralo, Mayor
engadiu: “Entre a
herdanza de Pujol e a
herdanza da ETA hai
máis conexión que entre
a ETA e Pujol”. E
finalmente concluiu:
“Por iso o plano
Ibarretxe ten máis
capacidade de
conectarse co que é a
herdanza de Pujol
interpretada como a
arbitraxe de ERC”.
Algúns que o
escoitaban lembraron o
dito bíblico: Se te
seguimos mestre, é polo
ben que te explicas.♦
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Ollo ó cristo
BIEITO IGLESIAS
tas, o mesmo xornal suxerialle aos presentadores de informativos que, para atender
o requerimento de Bush e
dar cifras en positivo, non informen a diario sobre o número de soldados mortos, senón sobre o número de soldados que quedan vivos.♦

O PP catalán
evita a Fraga

Pablo Milanés.

Milanés pide
máis liberdade
de expresión
en Cuba
O cantautor cubano Pablo
Milanés analizou a situación
do seu país para Radio Caracol de Colombia (31 de outubro). “En Cuba hai anos que
temos dereito a criticar (...).
A Fidel critícolle a falta de
liberdade de expresión porque hai tantas cousas bonitas
aseguradas pola revolución
que, cando ves que é capaz
de encarcerar a un axente durante vinte anos porque falou
dúas ou tres merdas, non o
concibes”. Contodo, Milanés
sinalou tamén que “aínda en
44 anos, os veciños de Cuba
non nos dan exemplo de que
eles fagan mellores cousas
ca nós. Castro aínda está demostrando que fai dúas ou
tres cousas mellores ca eles”.
O autor de Yolanda cualificou como unha “vergoña que
Cuba, co traballo que está a
pasar, aínda teña que axudar
a algúns países de América
Latina en temas de educación ou sanidade”.♦

Bush
non quere
cadaleitos
A suxestión do presidente
George Bush de que prensa e
televisión non ofrecesen
imaxes dos feretros de soldados chegados da guerra do
Irak foi contestada por algúns medios liberais. The
New York Times respondeu
cunha ampla fotografía en
portada que retrataba o cadaleito dun soldado cuberto
cunha bandeira das barras e
estrelas. Nunha banda deseñada dun dos seus humorisJosep Piqué e Manuel Fraga.

La Vanguardia referencia na
súa crónica electoral (3 de novembro) a visita de Manuel
Fraga a Barcelona. “Colousenos un radical”, titula. E engade, “Cando espertou, o dinosaurio aínda estaba alí, di o
relato dunha única frase de
Augusto Monterroso. Foi o
venres á noite, e é a mesma
hora, o carnet do PSUC de Josep Piqué, que se conserva na
súa futura casa museo de Vilanova, entrou en combustión
espontánea. O candidato do
PP foise a pedir o voto galaico-catalán e atopouse con Manuel Fraga, co seu vozarrón, a
súa abaneante carcasa, o seu
pasado, etc. Foi un encontro
discreto e fuxidío, pero con fotógrafos a moreas, para disgusto do servizo de prensa do
PP, que se fartara de advertir
de que se trataba dun simple
saudo de cortesía. Debidamente advertido, Fraga estivo
modosiño, pero non se aforrou
os pitos e os berros de Nunca
Máis que sempre se colan, coma fiiños de plastilina, nas festas institucionais galegas. O
mesmo debeu pensar Piqué:
nunca máis, por favor”.♦
PATRICIO SIMÓN / La Vanguardia

KAP / La Vanguardia, luns 3 de novembro de 03

AGORA ENTENDO
POR QUE PASABA
TANTAS HORAS MIRANDO PARA
A TELE!

O

médico Parada (unha lenda urbana ourensá) decidiu un día abaratar custos na mantenza dun asno que o portaba ás visitas
domiciliarias. Deulle de comer viruta e púxolle lentes de cristais
verdes, coa montura ó xeito pra que encaixasen nas enormes orellas burreñas. A larota forzou a aceptación dunha dieta que nin por asomo sabía
a toxo molar. Aquel pobre animalciño rebentou como unha castaña. Os
encargados de precociñar as listas socialistas, oupando verbi gratia a
Ventura ou a certo candidato auriense cesado antes de principiar a campaña (por defender o retorno ó lar dos maltratadores domésticos, tras reeducalos nun falansterio), andaban tan pitoños como o burro do Parada.
Na cidade das Burgas esboirou o furúnculo a tempo, en Vigo púxonos
perdidos de materia noxenta. Despois de gastar en salvas o efecto Zapatero, que parecía desmentir a psicoloxía óptica de María Ostiz (Ollos
verdes son traidores, azules son mentireiros), todo se volven
amoladelas: lapote do electorado capitalino, creba da alternativa
galeguista-progresoide capaz de escornar á Xunta bovina… Aférranse a
Cataluña, pero, no horizonte político español, unha posible coalición de
Maragall con Esquerra Republicana deixaría roucos ós tertulianos
madrileños e ós tres tenores. Na Galiza, sen o Bloque –caprichosamente
humillado–, deberán agarrarse ós pelos do cu. Vázquez Montalbán si
que tiña vista, era o propio pra ver con bos ollos as aves da capital thailandesa (Os paxaros de Bangkok). Carvalho, o seu detective
reintegracionista, infórmanos con precisión ornitolóxica de que tales paxaros viñan sendo anduriñas. Pra sentilas piar trescentos anos seguidos,
imitando a San Ero embazado pola paxariña que lle anticipaba o
Paraíso, alá quedou preso dun feitizo no aeroporto dunha vila exótica,
en verdade na grande patria dos ceos.♦

Un Espía no Reino de Galicia

O chofer de Einstein
MANUEL RIVAS

H

ai cousas que semella que pertenceron sempre ao instrumental galego,
á caixa de ferramentas colectiva. Por exemplo, a motoserra. O galego
cando terma dunha motoserra por vez primeira non necesita manual de
instruccións. A máquina xa se dá de por si nada máis collela. Como se estivera
aí, cos seus dentes e cabalos, nun inconsciente mecánico galego. Cando oímos
cantar o rap A motoserra a Pinto D’Herbón ou escoitamos a Quico Cadaval o
conto dos irmáns da motoserra, entón decatámonos de que ese prodixioso e intrépido trebello que aturuxa invencíbel nos montes galegos xa estaba aí, no fondo folk, na marabillosa fusión do pao e do ferro, na memoria inmemorial.
Se o grande mestre da etnografía, Xoaquín Lourenzo, Xocas, chegara a entrar
no hipermercado Alcampo, iría dereitiño á sección das ferramentas e accesorios. E
estou seguro que sairía de alí co Pack dos desaparafusadores e cun xogo de Tuning
para aquelar a velocidade e o freo do carro coas luces de neón oscilantes. Mais, sobre todo, o noso esgrevio enxebrista sairía cunha motoserra ou cun recorta-sebes da
última Xeración Nós Greencut, feliz de atopar á fin un caralludo referente icónico.
Non damos sabido se os antergos galegos eran ou non celtas. Os
historiadores románticos andaban con esa teima de ser do celta, a min xa
me tiñan medio convencido, pero agora volve a teoría de que o antigo galego nin foi nin veu e andou sempre ao seu. É dicir, os novos investigadores
están a chegar a unha conclusión revolucionaria, que despexa por fin o misterio das orixes: No Neolítico galego había galegos e galegas do Neolítico.
E que había nos castros? Pois antepasados de Inés de Castro, Rosalía de
Castro, Fidel Castro, Estrellita Castro e de Castromil.
O que é moi interesante e conmovedor é o dato de que nos castros case non
atoparon armas. Nin un só pedrolo de destrucción masiva. Polo visto, os
galegos non eran nada guerreiros nin estaban xerarquizados. A topografía,
comezando pola disposición das vivendas, pon de relevo que era unha sociedade máis ben igualitaria. A civilización castrexa, en moitos aspectos, era moi superior ao fraguismo, e xa non digamos ao cacharrismo. Non caeron no feísmo,
aínda que, iso si, eran extremadamente minimalistas. E xa tiñan un problema
de subministro con FENOSA. Hai que lembrar, con Estrabón, que os galegos
castrexos eran xa cervexeiros e devotos da santa Estrela de Galicia, aínda que
polo sur había un movemento mahouísta.
Pero, volvendo ao conto, o que si se atopa nos castros son ferramentas. Unha
chea de ferramentas. Atópanse máis ferramentas nun castro que na NASA. O que
desmonta a falsa visión dun tradicionalismo balorento que sempre presentou ao
galego distante da técnica. Pois non. Foi sempre o galego, cando o deixaron, moi
amigo das novidades. Moi eléctrico, moi mecánico, moi masón. O chofer que levou a Albert Einstein na súa primeira viaxe polos Estados Unidos era un
emigrante galego. Camiño de Harvard acordaron a comedia de intercambiar as
personalidades. O chofer explicou a teoría da relatividade en lugar do científico.
No coloquio, un catedrático algo rabecho fíxolle unha enrevesada pregunta e o
galego díxolle: “Mire, esa dúbida que vostede expón é tan parva e sinxela de responder que lla vai contestar o meu chofer”. E así foi. Subiu Einstein ao estrado,
coa pucha de conductor, e o público despediu ao galego cunha tremenda ovación.
A máis recente querencia galega polas novidades técnicas é o
deshumidificador. Iso si que unha revolución. Botar o mofo fóra da casa! As
crianzas galegas do futuro teñen que vir cun deshumidificador debaixo do brazo.
Non hai espectáculo comparábel para o galego que ir mirar o depósito do deshumidificador. Nin televisor nin nada. O galego ergue como un Santo Grial o
depósito cos dez litros de auga que tiña o ar da casa en suspensión e o seu rostro
radiante é o do Merlín en Brocelianda, o de Melquiades en Macondo e o do
chofer de Einstein en Harvard. O que lle fai falta agora a Galicia é un deshumidificador na cultura política. El aínda está o Mofo.♦

Latexos
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¿Vietnamización
de Iraq?
X.L. FRANCO GRANDE

P

ensan algúns que se está producindo a
vietnamización de Iraq
e que as forzas de ocupación
serán expulsadas como tamén
aconteceu en Líbano en 1983
e en Somalia dez anos
despois. Pero, ó menos en
Vietnam, as cousas foron moi
diferentes: alí as tropas americanas non só se enfrontaron
coa insurrección indíxena do
Viet Cong, senón tamén co
exército norvietnamita. E ó teren apoiado sen complexos a
un réxime corrupto, axudaron
á insurrección e ó exército.
Isto pode pasar, ou está
pasando xa, en Iraq. É como
se os invasores non
soubesen actuar doutra
maneira: botando man
sempre da corrupción, ou,
polo menos, de elementos de
confianza, que ven ser o
mesmo. Por iso un dos
obxectivos máis caros á actividade guerrilleira é a policía
iraquí porque colabora coas
forzas de ocupación. Punto
clave este, porque só se
poderá derrotar a resistencia
interior se contan os
invasores coa axuda das
forzas de seguridade do país.
Sábese moi pouco de
quen está detrás das
operacións da resistencia
interior. Fálase de dúas posibilidades: os pequenos
atentados serían debidos a un
revolto de xentes leais ó
deposto tirano, voluntarios
con escaso entrenamento e
cidadáns iraquís que, por moi
diversas causas, odian ás forzas americanas; e a outra posibilidade é que os grandes
atentados sexan de certo obra
de Al-Qaeda. Polo demais,
tampouco está clara a participación estranxeira despois da
guerra, pero si que un bo número de voluntarios árabes
entraron en Iraq.
Pensan os EE UU mandar
máis tropas, pero moitos cren
que se incrementarían as posibilidades de risco de atentados.
Xa hoxe hai tantos soldados
alá que non se pode protexer a
todos. E como non parece que
teñan mellorado os servicios
de intelixencia dos ocupantes,
os problemas para os EE UU
van ir en aumento. Sobre todo
se o número de mortos se vai
incrementando ó ritmo de agora. E nada digamos do custe
bélico.
En calquera caso, o
concepto de vietnamización
é xa empregado nos propios
EE UU. O que, por outra
banda, era de agardar cando
un xeneral tan coñecido no
país como Wesley Clark asegura que “fomos levados mal
a este conflicto sen unha verdadeira estratexia de triunfo”,
á par que algúns políticos
empezan a pedir a retirada
das forzas invasoras ou a
axuda –agora– de terceiros
países.♦

Os acordos entre BNG e PSdG-PSOE cada vez máis lonxe

O pleno do día sete
pedirá a dimisión do alcalde de Vigo
A. EIRÉ
A posibilidade de acordo entre o BNG e o PSdG-PSOE está cada
vez máis lonxe. Os nacionalistas non creen nas declaracións dos
socialistas porque “non propugnan ningunha solución”. O PSdGPSOE pídelle ao BNG que “abandone a retórica e busque puntos de diálogo”. Guerra de declaracións. Pérez Mariño, desencadeante da crise, cala. O pleno do día 7 pedirá a súa dimisión.
A literalidade das declaracións
dos nacionalistas e socialistas falan da necesidade de chegar a un
acordo para restablecer un goberno de maioría en Vigo e recompoñer os pactos a nivel galego. As
palabras semellan ir por un lado e
a realidade por outro. Falan da
“necesidade de acordo” pero as
posturas alónxanse cada vez máis.
Os nacionalistas parten de
que a responsabilidade é do
PSdG-PSOE que foi quen rachou unilateralmente o acordo
en Vigo, e que debe ser, polo tanto, este partido o que “aporte algunha solución”.
O PSdG-PSOE, pola súa
banda, contéstalle por boca de
Antón Louro que “é o momento
de deixar a un lado as retóricas e
procurar elementos de colaboración e encontro”.
O responsábel de organización socialista afirma que “o diálogo, ademais de desexalo, é preciso practicalo”. Pide “canles de
comunicación co obxectivo de
cumplir co compomiso que os
cidadáns expresaron co seu voto
no concello de Vigo”.
O voceiro do BNG en Vigo,
Lois Pérez Castrillo, contéstalle
que os socialistas, precisamente,
están a facer todo menos abrir
canles de comunicación ou xestos que desbloquen a situación.
O ex alcalde considera que a inclusión de Manuel Soto na Comisión de Goberno é un sinal de
que Ventura Pérez Mariño pretende gobernar en solitario.
Castrillo lémbralle a Antón
Louro que a práctica de Mariño
vai no senso contrario do que el
predica e que non se pode manter un diálogo con quen na última entrevista “se reafirmou en
todas as súas actuacións, comezando pola nosa expulsión do
Goberno municipal”. “Louro e
Touriño esquecen –declara Castrillo– que a responsabilidade do
que está o ocurrir é única e exclusivamente da dirección do
PSOE e da súa incapacidade para gobernar o partido”.
A Executiva do BNG tamén
lle criticou ao PSdG-PSOE que
“non propoña ningunha solución” e unicamente fale en “términos declarativos”.
A dirección nacionalista recrimínalle aos socialistas que”
non queiran axudar ao BNG a
construír unha alternativa de goberno fiábel e competente”.
O cerne da desputa
Pérez Touriño declara publicamente que “respeito a autonomía
do BNG e a alternativa que representa”. O secretario xeral dos
PSdG-PSOE afirma que segue
“na mesma disposición de sem-

pre para pactar co BNG” e que
sempre “contei e conto con el”.
Nestas verbas reside, secadra, o cerne da desputa entre nacionalistas e socialistas. No
BNG creen nas verbas de Touriño cando di que “conta co
BNG”. Pero ese “contar” non é o
que pretenden os nacionalistas.
O BNG demanda do PSdGPSOE que actúe como “un socio
no que confiar” e non como un
“apéndice”.
O 16 de novembro do 2002 o
Consello Nacional xa denunciou
a existencia dunha operación
desde diversos poderes para deteriorrar e fracionar o BNG “co
obxecto de restaurar o bipartidismo na Galiza”, segundo recolle
no borrador do informe que se
someterá á aprobación da súa XI
Asemblea.
No Consello Nacional do 23
de maio, os nacionalistas tamén
voltan a analisar as súas relacións co PSOE, chegando á conclusión de que os “socialistas
tentan facer inviábel aos ollos da
sociedade unha alternativa de
goberno no ámbito galego hexemonizada polo BNG”.
No BNG pensan que unicamente eles están interesados en
que os gobernos municipais funcionen, tanto onde teñen a alcaldía como onde a ostenta o PSOE.
O BNG tería “o interese en que
estes concellos actuen como
catapulta do cambio político no
conxunto do país”, fronte a un
PSOE que tería como prioridade
“restaurar unha dialéctica política na Galiza reflexo do bipartidismo existente no Estado, minando para iso ao BNG”.
Con esta análise, realizada en
maio polo Consello Nacional do
BNG, entenderíanse algunhas
das últimas afirmacións do seu
voceiro nacional, Xosé Manuel
Beiras.
Redefinir as relacións
O BNG reclama do PSdG-PSOE
que os acordos deben partir de
que “a relación entre ambas organizacións sexa en pé de igualdade e co compromiso de respecto e lealdade mútua no desenvolvemento posterior do pacto”.
Se os socialistas non son capaces de convencer aos nacionalistas do cumprimento destas premisas, o acordo farase imposíbel.
Desde o BNG consideran que a
táctica de “servirse” do BNG e
de minar a súa credibilidade política cos pactos, “veu imposta
desde Madrid como política de
Estado”. A “aterraxe” de Pérez
Mariño non sería unha casualidade, senón algo perfectamente estudado, coñecendo as súas posicións políticas, contrarias ao na-

Miguel Barros (PSOE), en primeiro plano. Atrás, Xavier Toba (BNG).

cionalismo, e a súa teima en non
someterse ás directrices da dirección socialista galega. A decisión
de prescindir dos nacionalistas
no goberno vigués estaría decidido desde que Mariño foi investido alcalde, como anunciou, por
outro lado, el mesmo nunha entre
vista en Faro de Vigo.
Hai quen pensa que Emilio
Pérez Touriño aceptaría esta estratexia e, outros, os menos dentro do BNG, que aínda disculpan
en parte a Touriño, consideran
que o secretario xeral non controla a organización. “Non controla a ningún dos seus alcaldes e
así é imposíbel un acordo co
PSOE”, afirma Pérez Castrillo.
Acerte ou non o BNG nas súas análises, o certo é que, dentro
do PSdG-PSOE existe unha forte división sobre as útlimas actuacións, aínda que, hoxe por hoxe, non lles quede outra saida
política que pechar fileiras. A voO ex alcalde Manuel Soto.
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eceira en Vigo, María Xosé Porteiro, tivo que recoñecer públicamente que “entendín mal ao alcalde” cando afirmou o día antes
que Soto non entraría na Comisión de Goberno.
Mariño tampouco fai caso dos
socialistas, incluidos os seus compañeiros de corporación, que lle
demandan un xesto cara o BNG.
No PSOE cada vez hai máis xente que procura unha saída para
que Mariño deixe o concello. Pola contra, as persoas do entorno do
alcalde, enfrontadas aos socialistas, pretenden atrincheiralo na
Praza do Rei, enfrontandose se é
preciso cos nacionalistas na rúa.
Uns nacionalistas que están
dispostos a realizar unha oposición progresivamente máis dura
e demostrar que Mariño non pode gobernar. O primeiro grande
envite será o próximo día 7 cando se debata a proposta nacionalista que demanda a dimisión ao
alcalde. O PP apoiará está resolución, co que a moción nacionalista será aprobada.
Mentres tanto o PP fai tempo.
Que agarda para unha moción de
censura? Que lle chegue á sociedade unha mensaxe inequívoca
de que nacionalistas e socialistas
non poden formar goberno nin en
Vigo nin na Xunta. Chegado ese
momento, como anunciou a candidata viguesa Corina Porro e tamén Xesús Palmou, secretario
xeral do PPdG, “non eludiremos
facernos cargo do goberno posto
que somos o grupo máis votado”.
Ese semella o final da crise
se Pérez Mariño non dimite máis
ou menos elegantemente.♦
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Producíronse 650 altas de militantes desde a anterior Asemblea

Cuestións
de principios

O informe do Consello Nacional do BNG afirma
que á dirección lle faltou tempo de rodaxe
O

X.M. SARILLE

A.N.T.
O borrador do informe do Consello Nacional do BNG recolle
que non se cumpriron algunhas
resolucións aprobadas na última Asemblea Nacional e que
a nova dirección non colmou
as expectativas de renovación
ao faltarlle tempo de rodaxe.
A catástrofe do Prestige, a guerra do Iraque e o proceso das
eleccións locais, marcarían os 16
meses que pasaron desde X
Asemblea Nacional do BNG. No
borrador do informe do Consello
Nacional, que vai ser discutido o
próximo día 7, afírmase que estas “circunstancias extraordinarias” ocuparon os seus esforzos
“impedindo o cumprimento en
prazo dalgunhas das resolucións
da X Asemblea” e dificultando a
posta en marcha doutras.
O informe tamén recolle que a
elevada renovación de responsabilidades e representantes nos órganos de dirección nacional frentista “precisaban un maior tempo
de rodaxe e adaptación para acadar o nivel de expectativa suscitado pola súa remodelación”.
Afírmase tamén no informe
que seguiron persistindo eivas
organizativas que se analisaran
xa na X Asemblea, pero, ao non
exisitir unha xerarquización de
obxectivos, “dificulta unha avaliación axeitada das rectificacións”. No relatorio tamén se recollen os conflitos internos e discrepancias públicas ocurridos
hai agora un ano.
Aínda así, o informe conclúe
que o BNG, en xeral, se revitalizou desde a anterior Asemblea.
“O maior dinamismo oganizativo e social” traduciríase nun medre de afiliación, que rexistou un
saldo de 650 altas nos últimos 16
meses”.
Neste eido organizativo tamén se destaca a criación dunha
estrutura de simpatizantes, moitos dos cales foron incorporados
ás listas das municipais.

Dirección do BNG na pasada asemblea.

O aspecto político
No aspecto político o informe sostén que o BNG conseguiu “rachar
a relativa parálise” na que caira
após as eleccións autonómicas do
2001 “recuperando iniciativa política e implicación social”.
O informe do CN considera
que o contexto político caracterízase pola involución política no
Estado e, en congruencia, pola
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ofensiva contra o nacionalismo.
Esta ofensiva tería como principal recurso o uso do terrorismo
contra os nacionalismos e a tentativa de impor e consolidar un
modelo bipartidista de partidos
alternantes que comparten o
mesmo modelo de Estado.
No eido da política galega
afírmase que o diálogo, abandeirado polas conversas Fraga-Beiras, obedecía a unha “normaliza-

ción das relacións institucionais
e a nosa disposición para chegar
a acordos positivos co País”.
Especial mención merece o
conflito do Prestige que, segundo o BNG, “exemplificou o que
significa para unha nazón como
Galiza carecer dun aparello do
Estado propio e desempeñar o
papel obxetivo de colonia interior do Estado español”.
Afirman que a catástrofe foi un
claro expoñente “da marxinación
estrutural do noso País” e do desprezo do executivo central e da dimisión da Xunta das súas responsabilidades como goberno galego.
O BNG cree tamén que o
Prestige foi a “constante máis
evidente de que somos un povo,
unha nazón e, como tal soubemos reaxir en defensa do noso
País”. O informe considera que
“é moito o que todos temos que
aprender do exemplo dado polo
noso pobo na loita contra a catástrofe”, pero, ao mesmo tempo,
constata que “tamén nunca se
viu con tanta claridade a utilidade e a imprescindibilidade dunha
ferramenta ao servizo do noso
país como é o BNG”.♦

Nogueira non encabezará
ningunha candidatura ao Consello
A.E.
“A min chégame con ser candidato a presidente da Xunta. Non se
pode compatibilizar este cargo co
traballo interno”. Asi explica Camilo Nogueira a decisión de non
encabezar ningunha lista ao Consello Nacional do BNG e de non
presentarse en ningunha outra.
Nogueira tamén quedaría,
deste xeito, fóra da Comisión
Executiva, aínda que pensa que
“se saio elexido candidato, como
agardo, haberá que procurarme
un papel na dirección, porque o
presidente da Xunta que agardo
ser, ten que ter, loxicamente, ta-

mén un papel interno”.
Nogueira móstrase convencido de que o único obstáculo que
ten para ocupar a presidencia da
Xunta no 2005 é gañar o nomeamento dentro do BNG. Logo
Nogueira actuaría “como o auténtico presidente dunha nación”.
O eurodeputado nacionalista
rechazou calquer tentación de “facer máis doce” ao BNG convertíndoo en “suavemente galeguista”. A mensaxe de Camilo Nogueira é que o BNG ten que ser
unha forza “autenticamente nacionalista e de esquerdas”, fronte
aos que sosteñen que o carácter de

esquerdas non é prioritario xa que
a principal contradición segue a
ser a de Galiza-Estado.
Nogueira sostén que o futuro do BNG “depende de si mesmo e non das circunstancias do
PP e do PSOE”. Por iso cree
que non é o “candidato que gostaría ao PP e ao PSOE”.
Que non presente lista propia
non quer dicer que Camilo Nogueira non apoie que se presente
máis dunha lista ao Consello Nacional, porque “será un signo da
democracia interna do BNG, como o é que me presente como
candidato a presidir á Xunta”.♦

Ferrol
Estes días daban comezo as
obras da estación de bombeo de
augas residuais. Horas despois
paralizábaas o Concello por carecer das licenzas precisas. Agora a institución municipal propón
un novo emprazamento para as
instalacións e critica a xestión do
anterior grupo de goberno.
Se non hai cambios, a devandita estación de bombeo situarase na zona da Cabana. Ocupará
unha parte do paseo marítimo e
para a súa construción será preciso gañarlle á ría uns 6.000 metros cadrados de recheo –case un
campo de fútbol. Ademais, este
recheo farase sobre un espazo
natural en réxime de protección
especial, afectándolle a unha zona de gran riqueza marisqueira.
A suma destes factores levou
consigo a mobilización da poboación, en demanda dun novo

Ás voltas coa estación
de bombeo
MARTINA F. BAÑOBRE

O Concello pretende facer un novo recheo na
ría para emprazar a nova estación de bombeo
de aguas fecais. Unha acción medioambiental que pode danar a ecoloxía da comarca.
emprazamento para a estación
de bombeo. Por iso –e alegando
a carencia de licenzas de obra–
o Concello paralizou os traballos o mesmo día do seu comezo. A institución pretende agora
que o complexo se traslade ata a

Graña, na zona que ocupaba a
empresa Talleres del Mar, para
o que xa deu comezo o estudo
dos terreos, que será enviado á
Xunta de Galicia para que esta
proceda á súa análise. No proceso están implicados o Concello,

a Consellería de Medio Ambiente e a Confederación Hidrográfica do Norte, promotora da
obra e contraria ao cambio de
ubicación xa que este podería
supoñer a perda dos fondos europeos concedidos.
Coma sempre, búscanse responsables para este barullo.
Dende o goberno municipal
–PP e IF– sinalan que os responsables da anterior corporación –BNG e PSOE– non presentaron a tempo as alegacións
precisas ao proxecto. Pola contra, estes últimos apuntan que
os recursos, presentados, foron
desatendidos. En calquera caso,
semella que agora todos os partidos con representación municipal están de acordo co traslado da estación. A ver se é posible. Se non, erguerémonos un
día e a ría xa non estará aí.♦

s propagandistas do
PSOE e os demais interesados en soster a
Mariño na alcaldía de Vigo,
talvez crean que non existen
principios, mais queda xente
que segue a rexerse por eles.
Incríbel pero acreditábel. No
trust socialista non deben esquecer que os fundamentos
do nacionalismo son
esencialmente sentimentais.
Dicímolo porque nos peta e
nos dá a gaña, agora que
todos somos heredeiros de
ETA, segundo Mayor Oreja.
Chégase ao nacionalismo
por motivos sentimentais, si.
Mesmo algúns repoupamos
nesta ideoloxía simplesmente
por mirar os cromos de Las
Bellezas de Galicia e escoitar
as cancións de Andrés do Barro cando entrábamos na primeira pubertade.
Marcáronnos tanto esas cancións, idealizamos tanto
Galiza, que a vimos máis
inapreixábel coas melodías e
as fotos que con moitas das
lecturas imprescíndibeis que
fixemos despois. Impulsos
tan sinxelos, doces e
incontrolados como os da
man cando escapou a buscar
a primeira caricia. Nin máis
nin menos. E marcan eses
comezos e pódense chegar a
facer acordos indestrutíbeis
cun mesmo, de lealdade para
sempre co país.
Todo isto ocórrelle dun
xeito ou doutro non só aos
nacionalistas, senón a calquer
galeguista ou a calquer
persoa sensíbel que ame a
súa nazón, sen máis matices.
Por estas causas resulta tan
insoportábel que un bruto sexa o alcalde de Vigo. Un tosco que odia a cultura de Galiza, que despreza a
democracia e que presume de
non aprender o idioma de
aquí e que o di. Mariño
pretende ademais transmitir a
súa ignorancia. Para iso
logrou que o seu fillo pase os
cursos de ensino con isención
na materia de Lingua e
Literatura Galegas, de modo
que ao remate será un perfecto descoñecedor deses
saberes.
Non é que o Bloque non
deba apoiar a un político así,
non é iso, é que por
principios, por eses dous ou
tres principios que deben permanecer sempre, debe conseguir que non gobernen nunca
en ningunha institución
brutáns semellantes, que ademais cren que se poden
burlar de nós. Se no PSOE
galego non manda ninguén
en concreto, se Touriño
apenas contén as presións do
norte, pois que o amañen.
E por favor, que paren as
fantasiosas teorías da conspiración perfecta, segundo a
cal Mariño é un político
calculador, con fuste de
estratega, porque é de coña.
Para tumbar a Zapatero. Alucinante.♦

Nº 1.103 ● Do 6 ao 12 de novembro de 2003 ● Ano XXVI

Nun momento no que se persigue a recuperación da Ría, Ence pretende construír unha fábrica de papel.
Ence pretende consolidarse
eternamente en Lourizán coa instalación dunha fábrica de papel. A
concesión marítimo terrestre foi
outorgada no franquismo, seguindo uns argumentos semellantes aos
de agora: non vai haber traballo e
os nosos fillos terán que emigrar. A
realidade demostra que os postos
diretos que crean son poucos. Non
pasan de 350. Ence xera nestes
momentos máis problemas que beneficios. Impide o crecemento da
cidade, o saneamento da Ría, provoca problemas de saúde e resta
atractivo turístico. Ence ten licencia até o 2018 segundo a Lei de
Costas, pero agora co anuncio de
instalar unha fábrica de papel ao lado van a aumentar a produción de
pasta e contaminarán tres veces
máis do que o viñan facendo. E todo isto fano gracias a un acordo entre o PP, a Xunta e Caixa Galicia
pola que modifican as circunstancias e sáltanse a Lei de Costas.
Van tomar medidas os concellos contra a papeleira?
Os alcaldes da Ría, agás o de
Sanxenxo que non quixo entrar,
opoñémonos a que se instale aquí
esta papeleira porque pensamos
que sería un suicidio. A papeleira
ten que instalarse noutro lugar e
nun prazo razoábel de tempo a fábrica de pasta tamén debe marchar.
O que acontece é que a empresa
busca o máximo beneficio e alega
que situando a fábrica de papel ao
lado da de pasta poderían aforrar
custes. Está claro que é por lucrarse e se ademais lles fosen mercar o
papel alí sería perfecto, pensarán
eles. Ademais, a empresa deu un
paso máis na súa colaboración co
PP, pois conseguiu que o Goberno
diga que a zona está degrada e como tal xa non se deben considerar
eses terreos marítimo-terrestres.
Non terían que cumprir así a Lei de
Costas e terían luz verde para comezar a contaminar dende a beira
do mar. Entón os concellos acordamos presentar un recurso administrativo contra a solicitude de degradación deses terreos para que non
deixen de ser marítimos-terrestre.
Tamén pensamos en mobilizacións
sociais de non dar resultado este
recurso. Sabemos do poder de Ence, que patrocina os diferentes
equipos da cidade e subvenciona
os medios locais, pero non por iso
imos resignarnos a pensar que o
crecemento desta cidade ten que
seguir lastrado por esta fábrica, tal
e como aconteceu dende o franquismo. Conseguimos que marchase Tafisa e non imos permitir
que Ence continúe emporcando
unha ría que de recuperarse sería
das máis produtivas do país. Por
exemplo, o outro día estiveron aquí
unha delegación de uruguaios e arxentinos porque Ence quere instalar unha empresa no río Uruguai
que desemboca no Mar de Plata
aproveitándose de que se trata dunha zona con moito paro. Sen embargo, a zona que contamina é moi
turística: hai praias, termalismo e
polo tanto xera moitos empregos
que se poden destruír.
Que alternativas ten Pontevedra para medrar economicamente?
Nós apostamos por unha cidade
dinámica. Está demostrado que o
modelo do franquismo, que perviviu até hai ben pouco non funcionou. A cidade dependía dos poucos

Miguel F. Lores
‘ENCE non pode seguir lastrando
o crecemento da cidade’
RUBÉN VALVERDE

Un crecemento de poboación dun 4% anual, 2.200 dos 3.000 novos nenos de infantil e primaria
de toda a provincia, dous novos polígonos industriais a piques de estar completos e unha ría en
proceso de recuperación. Este é o balance que presenta Miguel Anxo Fernández Lores como alcalde dunha Pontevedra que se está a converter nunha das cidades con maior atrativo turístico
de Galicia. Nesta entrevista explica o seu modelo de cidade e opina sobre o futuro do BNG.
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empregos que xeraba Ence e das
administracións do Estado. Agora
Ence aínda produce menos postos e
parte da administración foi para
Santiago tras o transvase de competencias á Xunta. Durante os anos
oitenta e noventa Pontevedra perdeu poboación por mor disto. Dende a nosa chegada á alcaldía enchemos un polígono industrial con case corenta empresas e estamos camiño de encher outro máis. Antes
non se plantaba nin unha verza nun
concello o dobre de grande de Vigo
e o cúadruplo de Coruña. Agora estamos a piques de integrarnos no
Consello Regulador das Rías Baixas, algo que potenciará a nosa produción vinícola. Apostamos por
unha cultura emprendedora e por
un dinamismo social, fronte a un
modelo no que todo o mundo aspiraba a traballar como funcionario
nunha Caixa de Aforros.
A cantos habitantes pretende chegar con este modelo de
cidade?
O noso obxetivo é acadar nun
espacio relativamente curto de
tempo arredor dos 90.000 habitantes. Chegar a esa cifra será posíbel
porque hai que pensar que se van
construír novas vivendas no antigo
cuartel militar de Campolongo e
tamén nos antigos terreos de Tafisa. Dous lugares dos que ademais
de obter ingresos, o Concello disporá de máis de 100.000 metros
cuadrados de terreo para zonas ver-

des e outros usos aínda sen definir.
Penso que de non existir a peaxe de
Rande ou se esta rebaixase o seu
prezo, moitas das persoas que traballan en Vigo virían vivir a Pontevedra. Nós apostamos por reforzar
esta área metropolitana. Nun espacio máis longo non descartamos os
100.000 habitantes.
Como son as relacións coa
Xunta para a conservación do
Patrimonio?
A igrexa de Santo Domingo
sería un exemplo, pero na zona
vella podemos atopar máis monumentos xestionados pola Xunta
que se están a deteriorar para poder botarlle a culpa ao Concello.
Non están de acordo con nada do
que facemos e non nos axudan a
cofinanciar a restauración de monumentos. Se iluminamos unha
fachada din que non lles gusta, se
lles propoñemos musealizar certos edificios néganse e así sucesivamente. Están dinamitando toda
posibilidade de recuperar o patrimonio porque lles molesta que
Pontevedra sexa unha cidade turística na que temos autobuses de
visitantes todos os meses do ano,
algo que antes era inimaxinábel.
Como está a funcionar o
pacto co PSOE?
Polo momento estanse a cumprir as expectativas e non está a
haber ningún problema. Fíxose un
reparto por áreas, consensuamos o
máximo posíbel pero evidente-

mente cada un ten as súas responsabilidades. Na anterior lexislatura
ofrecémoslle entrar no Goberno
nunhas condicións moi semellantes ás de agora. Fíxose un acordo
global en Vigo, Pontevedra, Santiago e Deputación da Coruña e
aquí este pacto está a cumprirse.
Como avalía os pactos a nivel xeral?
Produciuse unha ruptura en
determinados lugares como Vigo
por culpa da actitude do PSOE.
En Santiago os socialistas non
quixeron asinar o acordo e vemos
como agora están negociando co
PP. En Vigo romperon unilateralmente e noutros lugares como
Cotobade, Vilagarcía ou Vilaboa
demostran que non teñen o mínimo interese en chegar a acordos
co BNG. Nós non imos romper os
pactos que temos asinados pero
pensarémolo moito antes de chegar a novos acordos cunha forza
política que non respecta o asinado. Por exemplo, vese por declaracións posteriores que en Vigo
nunca houbo vontade de pactar
ou que se quería rachar xusto despois de asinalo.
Esta ruptura vai supoñer un
cambio nas relacións entre o
Concello de Vigo e Pontevedra?
Nós apostamos por intentar
manter as mellores relacións posíbeis con todas as institucións. As
relacións deben estar por riba das
forzas políticas que dirixan a insti-

tución porque iso redunda en beneficio da cidadanía. Nestes momentos respecto da Xunta ou da
Deputación é difícil porque a Deputación está actuando como oposición municipal. No caso de Vigo
penso que estamos condenados a
entendernos en todos os sentidos
porque existen unhas reivindicacións comúns, como son as infraestruturas, a alta velocidade, a conexión coa A-52, a supresión ou
rebaixa da peaxe da A-9, etc. Se as
relacións non se manteñen porque
non se recompón a situación, será
só por vontade do PSOE vigués.
Abordaranse as relacións
co PSOE na vindeira Asamblea do BNG?
Nós sempre apostamos por
buscar alternativas ao Goberno do
PP. Sempre é negativo que se visualicen as rupturas de pactos entre
as forzas alternativas ao PP. Nestes
momentos hai que recompoñer os
pactos, pero deixando as cousas
moi claras e sabendo cal o papel de
cada un. Nós temos que seguir traballando cada vez máis na liña de
defender os intereses do país e de
ter cada vez máis cotas de poder
porque é a única maneira de expoñerlle o noso proxecto á cidadanía.
O que hai que ter moi claro son os
nosos obxetivos e avanzar cara un
maior autogoberno e cara a organización da sociedade galega en torno a unha alternativa nacionalista
en todos os sentidos. O BNG nestes momentos aglutina a todos os
sectores nacionalistas. Temos que
adaptarnos aos tempos, pero deixando moi claro que somos nacionalistas e pluralistas. Dentro do
Bloque existen moitas sensibilidades e por iso temos un modelo
frontista que sempre funcionou e
na que hai que afondar. A xente
que nos apoia é porque somos o
que somos e non porque sexamos
outra cousa e polo tanto están agardando a que lle respostemos como
unha forza nacionalista de esquerdas e non doutra maneira. En Pontevedra estamos traballando nesa
liña e vemos como a cidadanía resposta cando o goberno é coherente
e actúa consecuentemente con respeto ao que di.
Que lle parece a actitude de
Beiras durante a súa sucesión
anunciando que nunca máis
vai ser dique de contención da
indignación popular?
Beiras cumpriu unha función
importante de aglutinar vontades e
de darlle unha forza importante ao
BNG. Debe seguir tendo unha
función importante aínda que non
estea na primeira liña. Pola súa experiencia e capacidade intelectual
ten aínda moitas cousas que achegar. Pero unha vez que decide que
non se presenta como candidato
temos que pensar no mellor sucesor e poder así seguir sumando,
que foi sempre o éxito do BNG e
que nestes momentos semellaba
estancado, especialmente despois
das Autonómicas do 2001. Entendo a renovación como renovación
de ideas, de novos folgos e de
adaptación aos tempos, pero non
ten nada que ver coa idade.
Cal é o perfil que debe ter o
novo candidato?
Pola súa traxectoria e traballo, penso que Quintana representa o tipo de candidato que precisa o Bloque. É un candidato de
consenso e reúne os principios
polos que eu penso que debe ir o
BNG. A súa experiencia social,
institucional e na dirección fanlle
reunir todas as características.♦
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Chegan as denuncias

Unha das familias que habitan na planta baixa de Ricardo Mella 80.

Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

Cinco familias pendentes dunha sentencia que as bote ou realoxe

A illa xitana de Navia
RUBÉN VALVERDE
San Paio de Navia, Vigo. Neste lugar vanse construír 4.000 novas vivendas entre promoción pública e privada. Trátase dun gran polígono
próximo á zona de praias e da Zona Franca. Pero hai un problema aínda sen solventar. Nunha casa –a antiga Ricardo Mella 80– e o seu terreo adxacente viven cinco familias xitanas que aínda non foron realoxadas. Tras tres intentos de acordo entre o Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) e as cinco familias, o tema atópase nos tribunais. A
parcela está aínda sen adxudicar e as obras están a sofren un atraso.
O IGVS comeza a negociar as expropiacións aos habitantes no chamado PAU de Navia a finais da
década dos 90 tras varios intentos
errados de sacar adiante o polígono. Ricardo Mella 80 é unha das
vivendas expropiadas. Segundo o
IGVS “pagóuselle aos propietarios no seu día”. A versión dos xitanos é distinta. Eles alegan que
levan vivindo aí 25 anos. “O meu
pai chegou a un acordo cos donos
da vivenda para que a ocupáramos
cando eles a deixaron. Incluso nos
axudaron a pagar unhas novas
fiestras”, afirma Isabel Conchado,
filla de José Conchado, máis coñecido como o Moro.
As cinco familias residentes
en Navia son fillos do Moro. Así
o acredita o libro de Familia de
José Conchado. Sen embargo, segundo o IGVS “antes só había
unha familia vivindo aí. Cando
souberon que había cartos por
medio foron chegando máis familias”. Versión que tamén defenden responsábeis do Concello
de Vigo. Aínda así, no ano 2001
o IGVS tentou solventar o conflicto “da mellor maneira posíbel” e asinou un acordo polo que
se comprometía a realoxar os xitanos -30 persoas en total, das
que a gran maioría son cativos-

en “vivendas unifamiliares illadas de baixa densidade, no entorno periurbano que goce das condicións de habitabilidade establecidas na lexislación da CC.AA.
para vivendas de protección oficial, en función da súa dedicación habitual á recollida de ferralla”. Así se recolle no Convenio
asinado entre ambas partes e ao
que tivo acceso A Nosa Terra.
O acordo asinouse conforme
á directiva europea para a erradicación do chabolismo, desenvolvida nunha lei autonómica de
1989, co Goberno tripartito. Esta
mesma normativa sinala que os
concellos teñen que poñer o terreo e a administración autonómica habilitar os cretos para realoxar os chabolistas coa fin de
proporcionarlles unhas condicións dignas de vida.
Mentres non fose posíbel
darlles ás cinco familias unha vivenda definitiva, o IGVS tería
que correr cos gastos de aloxamento. Pola profesión das familias, ferralleiros, as vivendas
provisionais deberían ter un espacio para aloxar a ferralla. O
avogado das familias, Xulio Platero, enviou un escrito ao IGVS
segundo o cal ninguén lles quixo
alugar unha vivenda. “Buscamos

por todo Vigo cinco vivendas
cun baixo ou cun terreo onde
deixar a ferralla pero ao saber
que era para xitanos ninguén
quixo alugalas. Iso que quen pagaba era o IGVS e estaba disposto a dar até 70.000 pesetas por
familia”, afima Platero.
O IGVS puxo entón a disposición das familias cinco pisos
no Calvario, pero os desaloxados non as aceptaron. “Non
queriamos meternos en pisos
porque non saberiamos adaptarnos. Que ían dicir os veciños
cando aos dous días lles estivesemos metendo a ferralla no ascensor ou cando luxasemos todo
porque ao final da nosa xornada
chegamos todos emporcados”,
sinala Ferro, un paio de Beade,
aldea próxima a Vigo, e que actúa como voceiro do grupo can-

do non está o Moro no campamento.
A partir dese momento rachan as negociacións. No Concello de Vigo non se aproba o
PXOU e tampouco aparece por
ningures a parcela onde construír
as vivendas unifamiliares que se
acordaron. O IGVS ofrece como
alternativa 135.000 euros a cambio de que as cinco familias
abandonen Navia. “Intentamos
todo o posíbel, sabedores dende
o principio de que eles non eran
propietarios e que estaban ocupando ilicitamente unha propiedade”, indica o responsábel de
prensa do IGVS, Miguel Vila. En
ningún momento se lle ordenou
á policía que actuase para desaloxar ás 30 persoas. “Aquí é verdade que nunca nos viñeron molestar”, afirma Isabel.

A casa está situada no centro do Polígono de Navia.

O IGVS decide denunciar a ocupación ilegal dos terreos no xulgado de Vigo. A sentencia dálle a
razón ao organismo autónomo,
pero os xitanos recorren a sentencia. Nese mesmo tempo as obras
de edificación próximas á casa e
ás tres casoupas adxacentes a Ricardo Mella 80 secan o pozo que
surtía de auga ás trinta persoas
que viven no poboado. Fenosa
varía o trazado da súa liña e deixa sen luz a aldea. Unha luz que
estaba tomada de xeito ilegal,
alega a compañía eléctrica.
A falta de auga e de luz complicou moito as condicións de vida das cinco familias. “Temos
que ter un xerador de gasolina
acendido todo o día para poder
ter luz. Iso cústanos moitos cartos. Os teitos son de uralita e
agora en inverno fai moito frío.
Non temos auga e polo tanto temos que ir facer as necesidades
ao monte e ducharnos en auga
quencida nunha ola. Ademais,
temos que cruzar a estrada para
poder ir buscar auga potábel”,
conta Isabel.
Os nenos están matriculados
no colexio e no Instituto da Carrasqueira, que está en Coruxo, a
parroquia contigua á Carrasqueira. Este é o motivo, segundo Moro, polo que verían con bos ollos
que lle adxudicasen cinco vivendas unifamiliares de promoción
pública que se están a construír
nesa parroquia. A solución do tema está nos tribunais. Xulio Platero presentou catro demandas
contra o IGVS. Dúas son por non
solventar os problemas de vivendas e de cartos acordados no
convenio asinado en novembro
do 2001. A terceira é por cortar o
servizo de luz. A cuarta está no
Tribunal Constitucional e nela
denúnciase a “actuación racista”
do director do IGVS, Xosé Antón Redondo López. Acusación
que non demostran as actuacións
de Redondo López no polígono
de Fontiñas en Santiago, no que
integrou totalmente á comunidade xitana. Ou tamén a reiterada
vontade de tentar negociar a
marcha dos xitanos da zona sen
ningún tipo de intervención das
forzas de orde pública e con previo pago.
Sen embargo, a cifra ofertada
non lles parece suficiente aos xitanos. “Por menos de 600.000 euros ou dunha parcela na que poidamos construír as nosas casas
non marchamos de aquí”, indica
Ferro. Fontes próximas ao IGVS
sinalan que “é un abuso o que fan
estes tipos porque non son propietarios nin nada e aínda por riba
o Moro ten un pazo da súa propiedade catalogado en Nigrán”.
Acusación que José Conchado recoñece pero da que se defende dicindo que “o pazo é meu. Compreino hai moitos anos. Agora estouno arranxando porque está a
caer. Pero aquí non podo meter ás
miñas catro fillas e a unha nora.
Eles teñen que ter a súa vida e loitarei até o final para que o IGVS
cumpra o que asinou”.
A solución agora está en mans
da xustiza pero até que non se resolva o conflito, a parcela do antigo Ricardo Mella número 80 non
se poderá adxudicar. A sentencia
decidirá se os actuais inquilinos
son expulsados ou se teñen dereito
a unha indemnización. ♦
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Critica ‘os poderes económicos, os progres e os menestrais políticos’

Beiras comeza a oficiar coma Felipe González

Esquela
para Xela
SUSO DE TORO

A.N.T.
Cando Xosé Manuel Beiras comunicou que non se ía presentar como candidato á Xunta tamén anunciou que, “de aquí
en diante vou ter máis liberdade de opinión”. Semella que
non agardou a que se celebrase a Asemblea Nacional do BNG
e xa se sente máis libre para opinar, como lle pasou a Felipe González cando deixou a presidencia do Goberno central.
O sábado 1 de novembro Xosé
Manuel publicaba nos xornais galegos do grupo Prensa Ibérica (La
Opinión, Faro de Vigo) un artigo
no que arremetía contra os “poderes económicos, cúpulas e menestrais políticos”, “salvapatrias chicas”, “certos progres” e “déspotas
de pretendidas cidades-estado”.
Beiras retomaba o tono duro
para anunciar que deixaría de ser
“o dique da indignación popular” no BNG. Xustificaba esta
postura ao considerar que “andan por dinamitar” o proxecto
político nacionalista. Ao mesmo
tempo, Xosé Manuel Beiras reclamaba para sí non só o mérito
do fulgurante ascenso electoral
do BNG, senón da súa traxectoria política e da súa estratexia.
O artigo tivo múltiples e diferentes lecturas. Algúns como o
secretario xeral do PPdG, Xesús
Palmou, quixeron ollar nel unha

desputa interna a tres semanas da
Asemblea nacionalista. A esta tese sumáronse moitos dos xornalistas máis próximos aos populares, considerando que Beiras
“négase a pasar a un segundo
plano dentro do BNG”.
O luns 3 de novembro, Xosé
Manuel Beiras informoulle á Executiva do BNG sobre o seu comentado artigo. Segundo fontes
da dirección nacionalista, Beiras
comentou que o artigo en cuestión
non tiña “ningunha caste de lectura interna, nin na súa intención nin
na propia literalidade”.
Beiras sostivo que aos que
critica non está ningún dentro do
BNG e que tampouco se refire a
outras cuestións nin a posibeis
lecturas internas.
No seu informe á Executiva
defendeu o seu dereito a emitir
opinións, sen que ninguén puxese en cuestión este papel, infor-

X.M. Beiras.

man fontes da Executiva frentista. Tamén se poñería de manifesto que a análise realizada por
Beiras era compartida pola dirección. Unhas análises que terían un fondo calado político sobre o papel do BNG na sociedade galega e que pasarían máis
desapercibidos ante as acusacións e o tono belixerante.
Unha análise política que tamén ten moito que ver coa crise
desencadeada no concello de Vigo e que deu paso a unha ruptura
dos pactos cos socialistas en toda
Galiza. Desde o BNG pensan

que a crise non é circunstancial,
senón que obedecería a intereses
bastardos, nos que se misturan os
políticos pero tamén os económicos. As referencias a Francisco Vázquez, a certos poderes
económicos e o feito que o artigo
se publicase nos diarios do Grupo Moll, que ten como buque-insignia a Faro de Vigo, poden dar
unha pista de por onde van as
cuitas do voceiro nacionalista.
Os “progres” que critica no artigo serían, entre outros, os asinantes do manifesto pro Ventura
P. Mariño en Vigo. Algúns destes
“progres” pasan por ser inimigos
persoais de Xosé Manuel Beiras.
A bastantes nacionalistas non
só os pillou por sorpresa o artigo
de Beiras, senón que non lles pareceu oportuno nin o momento
escollido e moito menos o tono
empregado, aínda que recoñecen
que Beiras segue a ser unha opinión cualificada dentro do BNG.
Tamén coinciden en criticar
varios cadros nacionalistas “a teima que ten Beiras nos últimos
tempos en erixirse en protagonista
único tanto do ascenso nacionalista como da xeira do BNG, sen sacarlle a súa valía e o seu mérito”.♦

Os depositarios recoñecen que non as poden ‘manter durmidas eternamente’

Diversos grupos á procura das siglas do Partido Galeguista
A.N.T.
Pensan que é un valor seguro electoralmente aínda que levan “dormidas” desde 1983. O nome e as
siglas do Partido Galeguista (PG)
están a ser procuradas por bastantes grupos políticos, “tanto da dereita coma da esquerda”, segundo
recoñece un dos seus depositarios,
Francisco López, Chesqui.
Chesqui, que ven a dimitir
como concelleiro independente
do Grove, afirma que “non podemos secuestrar eternamente as
siglas”. Que tería que ocurrir logo para que resucitase o nome do
PG? “Unicamente que haxa garantías de que se trata dunha
operación importante e necesaria
para o país”, afirma Chesqui.

O último vicesecretario xeral
do PG considera que “temos unha responsabilidade histórica
que non imos botar por terra meténdonos en operacións que unicamente tentan aproveitarse ou
acadar certo protagonismo”.
Chesqui afirma que están de
acordo con esta postura todo os
testamentarios do PG, entre os
que se atopa o último secretario
xeral, Manuel Suárez e Xavier
Sotelo. Aínda que o PG non ten
actividade política pública, os rexistradores das siglas afirman que
se siguen a reunir e a intercambiar
información periodicamente e,
mesmo, a actuar no plano cultural.
Entre os interesados no uso
do nome do PG atópase Manuel

Soto Ferreiro, o concelleiro de
Progresistas Vigueses. O ex alcalde socialista, que tamén tenta
entrar outravolta no seu antigo
partido, mantivo varias reunións
con membros do PG, sobre todo
de Ourense, para revitalizar o
proxecto, sustituindo a Democracia Progresista Galega coa que se
presentou ás últimas eleccións
autonómicas con pouco éxito.
Grupos que operan no ámbito cultural, nomeados como galeguistas, pero con boa sintonía
co PP, tamén hai tempo que traballan na idea de lanzar un novo
partido que tamén estaría interesado nas siglas do PG. Despois
da peregrinaxe polo panorama
político xa atoparían ao seu líder

natural: Xosé Luís Barreiro. Pero
o ex vicepresidente da Xunta semella que non se deixa engaiolar
para voltar á política.
Por outro lado atoparíanse as
xentes de Democracia Galega ou
CNG, que tamén se pretenderían
resgardar baixo o paraugas do PG,
como aval de éxito electoral. Persoas descontentas do PP, sobre todo de Ourense, tamén puxeron os
ollos no PG. Finalmente, o PNGPG, segue afirmando que as siglas
do PG lle perteñecen e estaría interesado en recuperalas integramente con todas as consecuencias.
Chesqui pensa que logo das
eleccións xerais, poderían “estudar a nova situación política e
obrar en consecuencia”.♦

S

e a morte de Vizcaíno
Casas merece a portada dun xornal e a de
Xela Arias non é que no
noso país campa a miseria
moral máis rastreira.
Non falo de persoas que
morren, porque todo corpo
que se vacía definitivamente merece a compaixón. A
morte é o verdadeiro misterio e nunca é cousa trivial,
sempre é instante tráxico.
Non falo de miseria cultural, de vulgar ignorancia
literaria.
Non falo de miseria política, de considerar a ideoloxía franquista un valor
cultural.
Non falo de incivismo,
de desprezo polos nosos
concidadáns e submisión ao
amo.
Falo da decencia na
vida social.
Falo de que hai un pacto
sagrado entre cada comunidade e a súa xente da
palabra. As persoas da palabra teñen por tarefa dicir a
conciencia e a imaxinación
da comunidade, a cambio,
esta xente estrafalaria e que
ten por oficio ser louco e
meniño espera recibir da comunidade memoria. Soñan
hoxe para ser lembrados
mañá. Sequera ser
lembrados no momento de
perecer. Se un país non lembra aos seus escritores estáos traizoando. E ese país
non merece tampouco aos
seus escritores.
Mais dentro desta Galicia tan atrapada, inculta e
servil hai unha Galiza a cada día máis densa e esa Galiza ¿desleixa? o que é
meras vaidades de corte
madrileña e franquismo reseso e lembra agradecida e
cariñosamente a Xela
Arias. Xela é tan nova
como este novo país que lle
dá o que lle corresponde, a
♦
nosa recordación.♦

A Coruña
O 25 de setembro, apresentouse
na Escola de Enxeñeiros de Camiños da Universidade da Coruña un
proxecto títulado “Era 2000-A Cidade das Rias”. Este proxecto,
ambicioso proxecto evidentemente, plasma a idea de unir as cidades da Coruña e Ferrol a través
dunha vía directa entre ambas as
dúas que cruce as rías do que chamaba hai anos Álvaro Paradela o
“Tetracolpos” é dicir, os catro golfos da Coruña, Sada, Betanzos e
Ferrol, con tres impresionantes
pontes, remedos dun peculiar
Golden Gate a triplo modelo que
servirían, segundo a propaganda
inicial dos promotores, para converter o eixo herculino-ferrolán
“nun referente económico e social
do norte da península”.
Como é habitual nestas presentacións “glamurosas”, o esce-

O proxecto da cidade das rías
MANUEL LUGRÍS

Un grupo empresarial quere unir A Coruña con Ferrol a través de pontes. O proxecto non valerá para integrar as localidades da comarca nunha nova Cidade das rías.
nario de autoridades asistentes e
da parafernalia politico-mediática montada, debuxan estampas
de cor rosa que é necesario analizar coa meirande atención e unha mais rigorosa criticidade á
hora de avaliar as vantaxes e os
inconvenientes que leva de carga
o proxecto. Así, en primeiro lugar habemos de facérmonos na
memoria un oco para relembrar
o antecedente do que posible-

mente está inspirada a idea: no
agosto do 1968, o arquitecto coruñés Andrés Fernández-Albalat
publica un proxecto denominado
“A Cidade das Rias” e que nacía,
segundo as súas propias palabras
como solución a unha nova comunidade urbana na que o asentamento faise para “vivir e
convivir” fronte á megalópole
inhumana. É un proxecto que
trata de desenvolver harmonica-

mente toda a bisbarra entre Ferrol e A Coruña por medio de diversos núcleos poblacionais dotados de servizos que van formando, sucesivamente, unidades
maiores. Así, partíase de núcleos
ou barrios de oito mil habitantes,
para pasar ó Grupo que xa sería
de vinte e cinco mil e logo a zona con cen mil para chegar á Cidade Total que se estimaba, neste área, nuns seiscentos mil habi-

tantes. Todo arrodeado de zonas
verdes e cun exquisito respecto
para o medio ambiente e a conservación “fiel a esixencias naturais...” As pontes que atravesaban as rías, pola zona de costa,
impulsarían o desenvolvemento
de toda a comarca ó uniren as
poboacións intermedias, Sada,
Betanzos, Miño, Pontedeume,
etc, no proxecto común.
O sentido de Fernández-Albalat, está claro que non se conserva
na proposta actual. As pontes, ó
arxirxilar sobre das rías polo exterior, non serven para integrar os
núcleos da comarca; soamente
unirían as dúas cidades cabeceiras e, polo tanto, resultan a antítese do proxecto de Albalat que era,
prioritariamente, dedicado ó home como ser principal destinata♦
rio de todo o seu interese.♦
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Barreiro afirmara en A Nosa Terra que cómpre debater as distintas posturas

A oposición reclama feitos ante a promesa
do conselleiro dun pacto sobre o lixo
H.V.
A proposta formulada polo
conselleiro de Medio Ambiente
en A Nosa Terra dun “grande
acordo sobre o lixo” foi ben
acollida pola oposición e os ecoloxistas, aínda que uns e outros
reclamaron “algo máis que acenos”. Xosé Ramón Barreiro terá a oportunidade de demostrar o seu talante no vindeiro
pleno ordinario do Parlamento.
A oposición está aberta a un
pacto sobre o lixo, pero matiza
que debe ser un acordo aberto a
todos, sen exclusións. Así o manifestaron as portavoces de medio ambiente do BNG e do
PSOE. No vindeiro pleno ordinario do Parlamento debaterase
unha proposición do PSOE neste sentido que o conselleiro terá
que valorar para demostrar a
súa disposición ao diálogo. Aínda así, hai quince días o PP rexeitou no Parlamento outra proposta de semellantes características que formulou o BNG. De
feito, desde que se aprobou o
Plan Galego de Residuos Sólidos Urbanos a principios dos
noventa, a oposición parlamentaria ofreceu un feixe de pactos
neste campo pero o Goberno de
Manuel Fraga ignorou todas as
propostas.
Destas, as ofertas de acordo
de Xosé Ramón Barreiro coinciden case coa súa incorporación ao Goberno galego e poderían constituír unha nova orientación política nesta cuestión,
despois de que a Sociedade Galega de Medio Ambiente, Sogama, amosase que está nunha situación crítica por falta de financiamento. As dificultades de
Sogama levaron a aplicar unha
suba do 35% no canon que lle
pagan os concellos por xestionar o lixo. Estes últimos recibiron con desagrado o anuncio de
incremento e a oposición reclamou que o pacto non só signifique conversas cos grupos parlamentarios, senón que se lle dea
audiencia á Federación Galega
de Municipios e Provincias e
aos ecoloxistas.
“Os concellos son os principal cliente de Sogama se non
son o único”, indicou a portavoz
do PSdeG en materia de Medio
Ambiente, a deputada Dores Villarino. A parlamentaria socialista lembrou que a produción
de enerxía non representa a penas ingresos para Sogama e
“tampouco debe significalo porque se creou para solucionar o
problema do lixo”. Villarino
quere, ademais, que os concellos estean representados en Sogama, xa que “son os seus principais clientes, son administracións públicas e Sogama é unha
empresa da Administración”.
Pero as reclamacións da
oposición non se cinguen á par-

A planta de Nostián na Coruña representa unha das alternativas a SOGAMA.

ticipación en Sogama, tamén
reclama que esta sociedade admita os rexeitamentos dos sistemas alternativos. Rosa Darriba,
deputada do BNG e portavoz de
Medio Ambiente desta forza
política lembrou que “Sogama
está para resolver o problema
do lixo e os concellos que contan con plans alternativos teñen
dereito a enviar parte do seu lixo a Sogama ou a que reciban
axudas para as súas respectivas
opcións”.
A incineración, último recurso
A posición dos ecoloxistas tamén é a de reclamar “algunha
acción”, en palabras do responsábel de residuos de Adega, Manuel Soto. Para a organización
defensora do medio ambiente,
Barreiro ten que ser coherente
co manifestado na entrevista de
A Nosa Terra e “se no caso dos
parques eólicos falaba de
modernidade, na xestión do lixo
o moderno é a redución, a recuperación e a reciclaxe”.
En conxunto, Barreiro conseguiu que tanto a oposición como os ecoloxistas non discutan
a existencia da incineradora que
Sogama posúe en Cerceda, o
que poñen en cuestión é a forma
na que se utiliza. Para estes grupos, debe ser complementaria
dos outros plans alternativos para xestionar o lixo e recibir unicamente os rexeitamentos que
eses plans non poden xestionar.
Os ecoloxistas son os máis

Manuel Soto, de Adega,
ambiciosos de todos. “Non descualificamos a vontade do con- lembra que “aquí non se chegou
selleiro, pero nos gustaría que a cumprir a directiva europea de
se concretase”, indicou Manuel envases de 1994, que agora vén
Soto. O defensor do medio am- de ampliar os seus obxectivos,
biente inclúe un relatorio de como tampouco se alcanzaron
medidas a tomar para demostrar os obxectivos doutras directivas
que hai unha nova política; a sa- en materia de redución de lixo.
ber: “a mellor forma sería que Ademais, nós queremos que como en países copermitan unha
mo
Alemaña,
planta de comaquí tamén se
postaxe en Coma xestión
apliquen as taxas
postela, a recupeverdes aos sisteración do plan de do lixo o moderno
mas como a incicompostaxe do é a redución,
neración, para así
Morrazo,
que
conseguir que se
deixen de perse- a recuperación e
xere menos lixo
guir as alternatiou que se recupevas ao plan de re- a reciclaxe”
re máis”.
siduos da Xunta e
M
ANUEL
S
OTO
,
que a incineradoPasado e futuro
ra so se empre- (Adega)
gue para os restos
Sobre a política
que non se podan
desenvolvida até
aproveitar”.
a data, desde o
Aínda que a
PSdeG-PSOE,
proposta de Xosé
no canto de sinaManuel Barreiro
lar “os erros do
recibiu unha boa
pasado”, Dores
acollida entre socialistas, nacionalistas e ecolo- Villarino prefire falar dos comxistas, o conselleiro expresou promisos de futuro. “Obviaposicións que prefiren matizar. mente –indica a deputada sociaTanto Rosa Darriba como Ma- lista–, se consideramos Sogama
nuel Soto consideran errada a como unha opción global, taafirmación de que a redución na mén teremos que ver a cuestión
xeración de lixo é difícil. “Non é do lixo como global e incorpoque sexa difícil, é que non se fai rar os modelos alternativos,
nada para conseguilo, non inte- porque en definitiva son os que
resan os programas de redución, van a funcionar no futuro”.
Unha ollada á actualidade
reutlización e reciclaxe”, indicou a deputada do Bloque Rosa pon de manifesto que as alternativas ao plan que xestiona SogaDarriba.

‘N

PACO VILABARROS

ma aínda atopan atrancos. Na
Coruña o modelo de xestión de
lixo de Nostián acumula residuos que non poden ser tratados
pero que non recolle Sogama.
En Compostela, cidade gobernada polos socialistas ao igual
que A Coruña, a alternativa da
reciclaxe topou cun varapau
cando o concello fourmulouse a
posibilidade adherirse a Sogama presionado por unha situación na que xa non é sostíbel o
actual vertedoiro.
En canto ao sistema de reciclaxe, non existe no país unha
verdadeira educación ambiental
que prepare as vías da redución
e a recuperación do lixo, como
denunciou Manuel Soto, de
Adega. A única opción vixente
neste momento para “valorizar”
o lixo é a de Sogama e consiste
en queimalo para obter enerxía
eléctrica, nada máis lonxe do
concepto de valorización do lixo que defenden a oposición e
os ecoloxistas, que ademais é o
preponderante en Europa e mesmo no Estado español, onde rexe un plan que a oposición parlamentaria reclamou varias veces que servise de guía no noso
país. Un dos maiores expertos
na cuestión do lixo, o vicerreitor
de Investigación da Universidade de Vigo, Salustiano Mato,
asegurou que “o lixo hai que velo como un recurso, non como
un residuo do que nos desfacemos; desde ese punto de vista,
hai que reducir a súa xeración e
conseguir reutilizalo”.♦
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Coaligados ou inimigos?
VÍCTOR M. VÁZQUEZ PORTOMEÑE
Os votantes dun partido dan
sempre por sentado que a administración municipal por este gobernada terá a eficacia e a visión
necesarias para alentar o potencial do Concello e traducilo en
realidades culturais, sociais e
económicas.
Pero en Vigo, e igual podemos dicir doutros varios concellos, non é así porque na coalición PSOE-BNG corren tem-

pos de ruptura que fan imposible a conxunción de esforzos
entre a urbe e os seus responsables políticos. Ou sexa, e dito
doutra forma, non hai eficacia
nin realidades nin tan sequera o
que todos entendemos como
goberno.
Ambos os partidos, desde unha aparencia de coalición, trasladaron a sociedade que pretenden
gobernar as consecuencias da

UXÍA E BRAIS

Guisa e Napo

‘sería moito máis
democrático que o
goberno se lle
outorgase á lista
gañadora, con
amplas facultades
para o alcalde”

súa irredutible loita: o PSOE nada menos que desde a convición
do encastelamento do BNG na
imaxe de inimigo sempiterno e
enconado do PP; e o BNG desde
a vocación de aliado de todos os
adversarios daquel, cos que nunca romperá sexa cal sexa o trato
que deles reciba.
Véxase, se non, o resultado
das últimas municipais, nas que
o BNG perdeu as alcaldías de

Subliñado

A voda
A MONARQUÍA É UN MAL HEREDITARIO!!

XA, PERO
O CONTIÑEO
É TAN
DEMOCRÁTICO

LOIS DIÉGUEZ
Durante estes dias están-se a poñer as bases legais que van
rexer o futuro da nosa saúde. E nos textos non aparecen
precisamente de cor rosa. A privatización da sanidade pública queda afirmada, e dentro de moi pouquiño, se non temos cartos, morreremos ou, no mellor dos casos, viviremos arreo coa dor. Veu-no-lo contar o deputado Carlos Aimerich. Veu avisar, como sempre, que habia que atallar este perigo. Pero nada. Os meios de comunicación non dixeron palabra. Como se seguisen unha consigna, ainda agora
continuan a moer-nos a cabeza con esa voda do príncipe
Filipe. Conto rosa, este si, con moza agrazada como a Cincenta das nosas fantasias infantis. Vaia, outra á que lle tocou a lotaria. A preocupación do país é esta, seica, non
aquela. Pois nada, queridos. Vaiamos preparando o peto
para pagar os gastos deste novo matrimónio de sangue azul
que os tempos medievais nos devolven; e, polo menos,
procuremos non esquecer que a alegria desta voda non nos
vai coutar ese futuro negro que os do bipartidismo acaban
de asegurar nos Parlamentos. Como todos somos ricos e
conscientes, nunca haberá problema.♦

Vigo e de Ferrol, perdeu concelleiros en Pontevedra, Lugo e
Santiago e, ademais, atópase
con que o seu antigo coaligado
na mesma cidade de Santiago
aparenta rexeitar unha nova coalición. Paradoxalmente, a única cidade na que o BNG subiu
considerablemente a súa representación foi na Coruña, na que
o PSOE non o necesitou.
Sempre a razón de fondo foron as “habilidades” que ferían
na mesma esencia a Coalición,
habilidades mediante as que o
PSOE tivo maior fortuna ata o
punto de presentar o BNG pouco
menos ca como un esforzado
porteador político, supoñéndolle
unha certa imposibilidade fáctica
de deseñar e seguir unha estratexia municipal propia.
Todo isto é unha clara realidade, pero é a que os demais observamos e que desditadamente
padece Vigo, esa gran cidade,
dun enorme empuxe, que os galegos admiramos.
As causas finais, ademais
das discrepancias ideolóxicas,
posibelmente teñamos que buscalas nun sistema electoral local pouco afortunado, que non
só posibilita senón que alenta
que os partidos perdedores das
eleccións sexan os que, mediante pactos, se alcen co goberno municipal fronte ó gañador. Incluso un illado concelleiro tránsfuga ou xurdido xeralmente dunha lista independente
ten a chave para a elección e
derrocamento dun alcalde.
Dirase que todo isto é democrático. Ninguén o nega e a lei
autorízao.
Pero atrévome a afirmar que
sería moito máis democrático
que o goberno municipal se lle
outorgase á lista gañadora, con
amplas facultades para o alcalde
e para a Comisión de goberno
en aras da eficacia na xestión.
Chegados ós momentos dos
acordos plenarios (orzamentos,
Planos de Ordenación, etc.), o
procedente sería que primase
sempre a cultura da negociación
cos grupos muncipais, que en
todo caso contarían coas posibilidades da moción de censura,
pero no ben entendido de que,
de prosperar e, en consecuencia,
resultar derribado o alcalde,
produciríanse novas eleccións
no municipio afectado. Evitaríanse asi os estraños enxertos
aos que agora asistimos.
Que este sistema, meramente esbozado, é discutible, correxible e ata rexeitable, claro! E
sobre el ou sobre calquera outro
debe mediar o consenso das
forzas políticas, porque neste
país, sempre as leis electorais
xerais aprobáronse coa aquiescencia dunhas e doutros.
Pero o que parece pouco discutible é a nosa obriga de mellorar a convivencia democrática e a eficacia das institucións.
E desde logo a situación actual
da administración viguesa non é
exemplo de eficacia nin o goberno desde as minorias perdedoras, artificiosamente soldadas, é expresión da mellor das
democracias.♦

M.V.
Divorcio é o nome do disco que Julio Iglesias vén de lanzar
ao mercado. Unha feliz coincidencia para o Príncipe de
España, Felipe de Borbón que se prometeu a semana pasada con Letizia Ortiz, unha divorciada, filla de divorciados.
Para os españois do común a transición democrática trouxo como
un dos seus bens principais o divorcio. Miles de parellas separadas puideron legalizar e normalizar a súa situación. A liberdade
entraba así nas familias. Vinte e
cinco anos despois, o Príncipe
herdeiro vén de darlle probabelmente carta de respectabilidade a

un estado civil que aínda non gozaba dos parabéns de todos os
sectores sociais. De feito, a decisión do aspirante a futuro monarca de facer congreso coa xornalista asturiana foi recibida por amplos sectores como unha mensaxe
de normalización e de achegamento da monarquía á sociedade.
En contrapartida, a súa decisión

GONZALO

foi mal vista polos sectores máis
conservadores que xa presionaran
en contra doutras propostas de matrimonio anteriores. Para evitar que
se repetise a situación, a Casa Real
mantivo desta volta en secreto a relación até o último momento. Cando o emparellamento saiu á luz pública, Letizia Ortíz era xa a prometida do Príncipe, unha situación con
estatus recoñecido, e algo máis que
unha simple noiva. Os críticos,
mesmo os dos medios de comunicación, pénsese en Luís María Anson ou Jaime Peñafiel, víronse obrigados nesta ocasión a tragar o sapo.

Felipe viña de traspasar ademais o
círculo trazado polas grandes familias escollendo para esposa unha
profesional de vida corrente, que algúns aínda cualificarían de disipada. Para desmerecemento dos monárquicos máis tradicionais, a futura raíña, se un cambio político non o
impide, apelidarase Ortiz e non Dos
Sicilias, Borbón Parma, Battemberg, Dampierre ou Orleáns. Xa de
postos, o segundo apelido de Letizia, Rocasolano, podería ser mellor
aproveitado no futuro. Senón é de
avoengo, si ostenta cando menos
unha sonoridade máis elevada.♦

As preguntas
dos republicanos
Desde algúns sectores gobernamentais e desde a propia Casa Real comezara a
verse con certa preocupación o incremento de bandeiras republicanas nas últimas manifestacións celebradas en Madrid. Tanto na de
Nunca Máis como na contraria á invasión do Irak, a bandeira tricolor acadou unha
presenza superior á que lle
outorgaran, desde a chegada
da democracia, pequenos
grupos marxinais. Tamén
son máis as persoas que,
mesmo estes días, se declararon abertamente republicanas. Os argumentos e algunhas das críticas vertidas
por este sector, por máis que
pouco difundidas nos grandes medios, teñen un peso

obxectivo difícil de obviar.
Vexamos algunhas
—Por que se lle pregunta
á cidadanía pola escolla da futura princesa e non se fai o
mesmo co propio príncipe?
—Por que nun estado non
confesional os membros da
familia real parecen obrigados a facer ostentación de catolicismo?
—Por que se enxalza a
Letizia Ortiz como muller
moderna, cando o primeiro
que se viu obrigada a facer,
antes de pedir a man, foi deixar o traballo?
—Por que a Monarquía
segue vulnerando os dereitos
á igualdade da muller ao
manter a lei sálica que determina a sucesión pola liña
masculina?♦

Madrid
Sen tempo de cumprir as obrigas
prometidas de comentar as repetidas eleccións madrileñas, cun artigo previo desaparecido pola miña torpeza nas novas tecnoloxías
e a certeira análise postelectoral
asinada por César Lorenzo Gil,
atópome no medio da barafunda e
a morea de imaxes, comentarios,
conversas, adiviñas e elucubracións que anegan esta “vila e corte” que é Madrid. O herdeiro da
Coroa de España vén de elixir dona coa que casar e darlle continuidade, deste xeito, á estirpe monárquica que, hoxendía, ocupa o
vértice do Estado. A inundación
ten, ao meu entender, tres xustificacións ben distintas. A primeira
xorde do feito de que o Príncipe
Felipe era o casadeiro que máis
tardaba en decidirse e o asunto xa
estaba a piques de constituír “unha preocupación de Estado”. E de
feito xa o era aínda que ninguén
se atrevese a formulalo en voz alta. A segunda atinxe os novelescos antecedentes de dúas noivas
anteriores, unha rexeitada por
“ser de pais divorciados e o neno

Voda na vila e corte
MANUEL LOMBAO

A voda de Letizia Ortiz co príncipe Felipe de Borbón converteu a cidade nun bulideiro encontro de
xentes que presumen dalgún vínculo coa prometida.
ser moi novo” e a outra obxecto
dun linchamento “por non ser española, nin católica e ter desfilado con roupa interior”. E a terceira explicación nace do escenario actual dos nosos medios de
comunicación, sobre todo a televisión, onde a mercadoría rosa
enche o oitenta por cento da programación. Tendo en conta estes
parámetros, vexamos algunhas
reaccións. “Un achegamento á cidadanía, á modernidade, á plebe
pola propia supervivencia da institución”. “Un conto de fadas: a
nena de familia humilde, de barrio humilde –iso si, feita a si
mesma, xornalista destacada, etc–

que namora o príncipe azul”.
“Resultado dun ultimato do Príncipe non disposto a soportar nin
unha barreira máis”. “Salto no vacío que mesmo pode saír ben que
mal”. “Un triunfo máis da foza
dos medios de comunicación no
seu século”. De feito non é casual
que a futura raíña fora posta á
fronte do telexornal máis importante da televisión pública dende
setembro pasado. Nas enquisas
das televisións deste días escóitase a xente dicir: “É española e
ademais coñecémola todos”. Así
pois, Madrid prepárase para vivir
un deses acontecementos chamados “históricos”. Despois das vo-

das reais de Sevilla e Barcelona,
os madrileños están desexosos
de viviren o espectáculo en primeira fila. E como non podía ser
doutra forma, todo o mundo coñece alguen que tivo ou ten que
ver coa nova “princesa” ou trata
de averiguar amizades e conexións. Por exemplo, o meu
quiosqueiro pregúntalle á miña
muller (vese que a mín non se
atreve): “Que, irá vostede de voda.. porque o seu marido...”. Unha amiga cóntame que tivo na
súa casa xantando no maio pasado a elixida co seu anterior noivo
xornalista de CNN Plus (David
Tejera) e supoño que padriño da
cerimonia. E así todos os xornalistas, os asturianos, as enfermeiras, os militares, os do chapapote, os de Nova York. O único que
sinto é non me ter detido cando
me cruzaba con ela neste lugar
de traballo que de repente aparece coma un trampolín para as
máis grandes alturas. O que pasa
é que eu non son ningún príncipe, nin siquera un dentista. Que
sexan moi felices.♦

A nosa
xuntanza
XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

O

primeiro día de
novembro “mirámonos” os amigos de
Agolada. Así cada bienio,
como é a vida por parellas,
solidarios, vindo ás
raiceiras, ás pedras e aos
carnochos, ás nosas almas
de navegar a memoria.
Habitamos Galicia e o mundo. Temos aquí nos “Pendellos” a referencia da nosa
cultura primixenia, dos
nosos xogos, da Feira e das
trasnadas. Non pasan os
anos por esta ruina de arquitectura ¡única en Galicia!
Recollín onte en Cangas as
fotografías dunha viaxe a
Menorca –“Reserva mundial
da biosfera, gardada pola
UNESCO”– e teño diante
de min a estampa máis
fermosa: Binibèquer, un xoguete, a marabilla da arquitectura balear para que os
turistas pasmen e dean
gracias á cultura dos pobos.
Aquí lembrei Agolada.
¿Que ten Binibèquer que
non poida ter a vila galega
da miña infancia e xuventude? O mar, só o
Mediterráneo, que a bica
coma un neno. ¡Ah, e Orgullo, Promoción,
Agradecemento, Cariño,
Amor dos seus! que
foron/son mariñeiros de
ribeira. Soño con Agolada
así, sen mar nen navetas nen
talayots, pero con pedras,
Campo das Mámoas, Megalítico, Castros, a fermosura
do Románico, Gándara Central, Feira do Doce sempre,
Amor dos seus que a
vivimos, que a queremos,
que a sufrimos cando non
está no mundo nin na Espera dos Patrimonios
Restaurados. Porque pasan
os anos e a ruina avanza coma un medo. E nós non merecemos a ruina, o esquecemento, o desleixo de quen
ten as obrigas de nos dar Binibèquer (a casa de Bèquer)
neste mar fermoso de pedra
que deu dinteis, antepeitos,
soleiras e tranqueiros para
edificar cen mundos. Pola
memoria dos pedreiros e a
dos canteiros de Agolada
que arrincaban a tona do
Campo do Xastre para dar
oficio e labra ás maus que
ergueron as pontes e as
casas, as igrexas, as torres,
as fontes, os cruceiros e os
pazos, herdanza. Para que a
Xunta, Concello, Patrimonio
e quen queira vir de lonxe
ou perto para esta salvación
de urxencia, casen e concorden dunha santísima vez
aquí e poidamos dicir que
nos respectan nestes
edificios da alma, fixemos
outro ano máis o Magosto
nos Pendellos: a ágora-catedral dos vellos convivios.
Saúde.♦
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O príncipe Felipe desoe
os monárquicos tradicionais e prométese
cunha profesional divorciada
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PROBLEMAS PARA A NORMALIZACIÓN DO GALEGO

Bueno..., pero mira o que dis!
XOSÉ RAMÓN FREIXEIRO MATO
Existen na lingua unha serie de partículas
e expresións gramaticais (ben, pois, mais,
logo, por tanto, por exemplo etc.), chamadas marcadores discursivos, que posúen
grande relevancia na construción do texto
ou discurso e que teñen unha frecuencia de
uso moi alta principalmente na lingua oral,
mais tamén na lingua escrita; tradicionalmente foron preteridas nos estudos gramaticais, mais na actualidade cada vez son
obxecto dunha maior e xusta atención por
parte dos lingüistas. Igual que acontece en
xeral con todas as clases de palabras gramaticais (os diferentes tipos de pronomes,
as preposicións, certos adverbios, as conxuncións), que constitúen inventarios normalmente reducidos, ou relativamente reducidos en comparación coas palabras lexicais, os marcadores discursivos, aínda
dentro da súa heteroxeneidade, conforman
tamén un conxunto máis ou menos limitado de unidades de aparición moi frecuente
en calquera tipo de construción textual. A
polisemia e a multifuncionalidade son algunhas das súas características, como se
pode ver con ben, ou sexa, entón etc.
Os marcadores discursivos máis utilizados asumen tamén unha maior funcionalidade, estando así mesmo máis expostos á
interferencia do castelán. Na realidade, pasa o mesmo con algunhas formas pronominais (mesmo-*mismo, ninguén-*nadie),
adverbios (lonxe-*lexos, agora-*ahora),
preposicións (até-*hasta, segundo-*según)
ou conxuncións (mentres-*mentras, se*si); ou simplemente acontece que se deixan de usar algunhas das partículas invariábeis que non achan correspondencia no
español (agás, perante, porén, após etc.).
Se isto está a acontecer con estas palabras
gramaticais e pasa o mesmo con outras palabras lexicais de grande uso na vida diaria
(avó-*abuelo, móbel-*mueble, teito-*techo etc.), lóxico é que a interferencia castelanizadora afecte tamén os marcadores
discursivos, moitos deles provenientes das

clases dos adverbios, das preposicións ou en que alternan formas coincidentes co castedas conxuncións. Non podían estes impor- lán de uso maioritario e outras diferencialistantes elementos lingüísticos ficaren á mar- tas (en efecto / con efecto, con respecto a / a
xe da tendencia xeral seguida pola lingua. respecto de, en realidade / na realidade, en
Aínda que existe algún caso de interfe- canto a / canto a, ademais / alén de etc.; serencia do galego no castelán falado na Gali- mella aconsellábel priorizarmos as segunza, como de aquella ou y luego, moitos máis das), marcadores plenamente galegos mais
son, por suposto, os casos inversos, aqueles preteridos no uso normal (porén, entre tanto,
en que os marcadores discursivos do castelán até etc.) e, por último, sinais conversacionais
calcados do español
se introducen no gale(veña!, vale! etc.).
go. É a súa alta rendibixistindo sospeitas
Un caso especial
lidade a que lles confire
constitúeo pero, de
unha especial relevande
pero
ser
un
grande vixencia na lincia no avanzado procegua oral e escrita, coinso de castelanización en
castelanismo,
e
tendo
cidente na súa forma e
que a lingua galega se
nos seus usos discursiacha na actualidade e a
en conta o carácter
vos co que posúe o casque os converte en símpopular de pro,
telán como marcador
bolos representativos da
de contraargumentadesnaturalización que
é
recomendábel
na
lingua
ción que pondera a suestá a padecer o galego,
pois hoxe resulta total- culta substituílo por mais” ficiencia argumentativa. Dado que a forma
mente habitual que unhistórica do galego era
ha persoa galegofalanperó, de onde resulta a
te, mesmo culta e especialmente coidadosa co bo uso da lingua ga- forma sincopada pro, a explicación máis
lega, utilice, inclusive tamén en actos de acaída que se pode achar para o predominio
grande formalidade, como conferencias, en- actual de pero é o feito de este ser o marcatrevistas en radio ou televisión, ou outro tipo dor utilizado en castelán, para alén doutras
de intervencións públicas, certos marcadores explicacións que tamén poderían lexitimar a
discursivos que deturpan de forma notábel a forma en galego, mais talvez non o seu uso
galeguidade da súa expresión e que transmi- esmagador na actualidade. Existindo, pois,
ten o estigma da alleación lingüística. Pode- algunhas sospeitas de pero ser un castelanisriamos clasificar, desde a óptica da interfe- mo no galego, e tendo en conta o carácter
rencia, os marcadores discursivos en varios popular da forma galega pro, seméllanos regrupos: uns tirados directamente do español comendábel nun modelo de lingua culta a
(bueno, o sea, vamos a ver, sin embargo, súa substitución por mais, con ampla prehombre, en primer lugar, de todas formas, de senza na nosa tradición literaria moderna, en
todos modos, mismo, hasta, sin duda, verda- especial no século XIX, e en ocasións por
deramente etc.), outros parcialmente adapta- porén, segundo os casos (Le moito, mais esdos ao galego (é decir ou quere decir, de to- tuda pouco; Mais eu acho que iso é incodos xeitos, mentras, anque etc.), marcadores rrecto / Porén, eu acho que iso é incorrecto).
Deixando á parte o caso de pero, de tode dubidosa galeguidade nalgún caso e perfectamente prescindíbeis (entonces, alome- dos os castelanismos introducidos neste
nos, sen embargo, en cambio, esto é, eso é, xa importante ámbito da expresión lingüístidesbotados da norma, pero etc.), marcadores ca, non hai dúbida de que o máis frecuente
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e chamativo, debido tamén á súa multifuncionalidade, é bueno, verdadeiro retrouso
omnipresente en calquera acto conversacional, popular ou culto, formal ou informal, desenvolvido en lingua galega e inclusive tamén nos monólogos da máis diversa condición, totalmente rexeitábel e facilmente substituíbel por ben ou bo(n). De
conseguirmos erradicalo, xunto cos demais
marcadores discursivos que son produto da
interferencia, a autenticidade do galego na
súa audibilidade ou na súa visualización
escrita sairía altamente reforzada.
As persoas que pola súa relevancia social adoitan aparecer nos medios de comunicación teñen nisto unha especial responsabilidade, así como o profesorado de lingua
galega. Tamén as institucións públicas de
Galiza deben velar pola boa saúde do idioma. Un paso importante neste sentido deuno
recentemente a Real Academia Galega ao
aprobar a modificación das normas oficiais,
pois eliminou o uso de formas como entonces, en cambio, anque, eso (é) e esto (é),
nembargantes, sen embargo ou alomenos, e
introduciu outras como porén, no entanto,
após, até, aquén e alén (de), canto a ou a
respecto de. A importancia destas mudanzas
na norma é moito maior do que nun principio puider parecer, por todo o dito anteriormente. De todas e todos os utentes do idioma vai depender a súa eficacia, sempre na
procura de preservarmos a nosa identidade
lingüística e de evitarmos a deturpación
alleante do galego, nomeadamente no plano
oral. E se aínda privilexiásemos a non dependencia do castelán nalgunhas escollas lexicais (computador e non ordenador, elevador e non ascensor, atendedor e non contestador, parabéns, terza feira etc.), estaríamos
a garantir mellor a calidade do noso idioma
e de paso o seu futuro.♦
XOSÉ RAMÓN FREIXEIRO MATO é profesor
titular da Universidade da Coruña e autor
da Gramática da Lingua Galega (A Nosa Terra).
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Da arte etnográfica de Xoaquín Lourenzo
Impresa a 5 tintas en seis idiomas.
Cosida a fío, con marcador,
acabamento da capa en coiro
rexenerado.
2
● Papel verxurado 90 g/m crema.
● 22 x26,5 cm. de tamaño.
●
●

Prezo: 25 euros.

Oferta
de lanzamento para
os nosos subscritores

20

euros.
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Faga a súa reserva no telf. 986 433 830, fax 986 223 101ou mediante o correo electrónico subscripcions@anosaterra.com
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O tren decisivo
MANUEL CAO
O pasado 24 de outubro, o Goberno de Portugal anunciou que a
liña de Alta Velocidade que consideraba prioritaria para os seus
intereses como país era a conexión interior Lisboa-Porto que despois proseguiría cara Galicia e cara Europa vía Salamanca. De
xeito sorprendente para algúns, o vial Lisboa-Madrid quedaba
nun plano inferior para o interese xeral portugués de forma que
nas negociacións futuras sobre as características e concrecións do
plan de infraestruturas que a Unión Europea quere poñer en marcha para reactivar a economía e vertebrar minimamente o espacio
socioeconómico europeo o goberno portugués defendería esta posición. No vindeiro cumio luso-español, do 7 de novembro en Figueira da Foz, trataranse temas como este que serán de vital importancia para a sociedade e a economía de Galicia.
As decisións en materia de infraestruturas tenden a condicionar as actividades económicas a desenvolver nun determinado territorio e, sobre todo, tenden a xenerar oportunidades de
negocio e dinámicas de crecemento que se manifestan en avantaxas competitivas cun alto componente inercial. Se analizamos
someramente os proxectos de infraestruturas en transporte terrestre (estrada, tren) realizados na Unión Europea e financiados, en parte, con fondos comunitarios observamos que son os
Estados os que elixen e deseñan os viais a construír e os que definen as prioridades temporais. Así, por exemplo, España opta
polo modelo radial centrado en Madrid e desenténdese das conexións directas con Europa sexa por Catalunya, polo País Vasco ou polos Pirineos. Esta orde de prioridades correspóndese,
punto por punto, coa elección de viais realizada polo Estado
francés asentada na importancia menor atribuída á aceleración
das comunicacións con España. Se o primeiro AVE realizado
por España foi Madrid-Sevilla, é moito máis lóxico que o prioritario para Portugal sexa Lisboa-Porto debido ás características
xeográficas e ao feito de ser as súas principais áreas urbanas. En
xeral, semella que as preferencias infraestruturais das burocracias estatais aséntanse nas comunicacións interiores e ninguén
desexa investir nas redes interestatais intraeuropeas.
O modelo de redes viarias elexido polos gobernos portugués
e español resulta fundamental para Galicia debido a súa posición
xeográfica e xeopolítica. O modelo radial trata de condicionar
non só as redes viarias españolas senón tamén as portuguesas
sendo de supoñer unha oposición frontal por parte do Goberno
luso. As consecuencias derivadas desta liorta poden ser cruciais
para a nosa Comunidade Autónoma. Unha decisión favorábel ao
impulso das comunicacións atlánticas afortalaría as relacións
económicas e comerciais na Rexión Galicia-Norte de Portugal
convertendo a esta zona nunha área de desenvolvemento potencial importante tendo en conta a disposición de boas instalacións
portuarias e aeroportuarias. Se lle sumamos a todo esto unha redefinición das institucións europeas que potencie as redes transfronteirizas, os proxectos interrexionais e a innovación institucional orientada á maior participación dos entes subestatais nas
decisións comunitarias, podemos atoparnos diante dunhas perspectivas de cambio de incalculábeis consecuencias sempre positivas para a sociedade e a economía de Galicia.

‘O modelo de redes viarias elixido
polos gobernos portugués e español
resulta fundamental para Galicia debido
á súa posición xeográfica e xeopolítica”
Na economía globalizada, os entes institucionais han de
captar as dinámicas principais e definir a orde de prioridades
das políticas públicas concretadas en proxectos de deseño e
investimentos potenciadores do crecemento económico endóxeno. A existencia de intereses políticos, económicos e sociais contraditorios ou complementarios require unha avaliación prospectiva dos proxectos posíbeis, estratexias de negociación para acadar apoios e o deseño de mecanismos de implementación para garantir o seu éxito.♦

O sector da construción é un dos que xera máis accidentes laborais.

PACO VILABARROS

Estas prácticas ‘atentan contra a seguridade’,
segundo a CIG

As mutuas laborais forzan a alta
dos traballadores convalecentes
H. VIXANDE
As mutuas laborais están a intensificar unha práctica que
consiste en forzar a alta de traballadores de baixa por acidente ou enfermidade aínda que o
afectado non estea recuperado.
O aforro económico que supón
para as empresas sitúase por
enriba da seguridade laboral.
A situación agrávase cada día. O
ano pasado producíronse 1.600
denuncias por altas inadecuadas
ou por baixas por acidente non
outorgadas aos traballadores, o
que supuxo un incremento estimábel sobre o ano anterior e puxo de manifesto unha práctica
que vai en aumento.
As mutuas laborais son en teoría entidades sen ánimo de lucro que colaboran coa Seguridade Social e que cobren as incapacidades derivadas de acidente laboral. Aínda así, están a invadir
as competencias da Administración e xa comeza a ser común
que ao cabo de quince días de
baixa por enfermidade non laboral chamen aos traballadores para “interesarse” pola súa saúde.
A presión exercida sobre o colectivo de traballadores de baixa
débese a varios factores. Un deles
é que as empresas poden cambiar
de mutua cantas veces queiran, de
modo que estas entidades realizan
unha política orientada a favorecer
ás compañías asociadas para que
non acudan a outra mutua. A situación podería empeorar se prospera
o borrador de proxecto de lei elaborado polo Goberno central e que
nestes momentos está nas mans do
Consello de Estado e do Consello
Económico e Social para o seu estudo. De saír adiante este texto tal
e como está redactado as mutuas
estarían en condicións de dar as
baixas por enfermidade común.
A denegación das baixas no ca-

so de acidente laboral é habitual nas
mutuas, de modo que a CIG sospeita que tamén se negarían a outorgar baixas por enfermidade común. A outra práctica que manteñen é dar a alta médica a traballadores afectados por unha baixa por
enfermidade laboral ou acidente
cando non están completamente
restablecidos. Igualmente acontece
que tras acidentes graves con secuelas nas extremidades as mutuas
ignoran as secuelas no momento de
dar as altas. Isto afecta non só á seguridade laboral senón que tamén
impide aos traballadores aceder a
unha incapacidade aínda que non
podan realizar a súa actividade. Por
último, algunhas mutuas aceden a
permitir continuar de baixa só no
caso de que interveña a empresa en
favor do traballador afectado.
Nunha campaña que a CIG
vén de poñer en marcha, este sindicato advirte que “non consentiremos que a mutua na realidade
traballe para o empresario no
control do absentismo na súa versión máis ruín: a persecución dos
traballadores que están en situación de baixa”. O aviso da central
nacionalista tamén inclúe non

permitir “a degradación acelerada
da proteción á saúde substituída
por razóns económicas e de productividade” e informa de que
non deixará “a ningún compañeiro en situación de desamparo cando o mandan a traballar sen o seu
proceso de curación rematado”.
Nunha mobilización celebrada en Pontevedra contra estas
prácticas no sector da construción,
o secretario comarcal da CIG, Rafael Iglesias, deu conta de numerosos casos nos que o interese
económico das empresas de incorporar ao traballo aos empregados acidentados estaba por riba da
súa seguridade laboral. “Un
exemplo, un soldador que recibe
un forte golpe no ombro –explica
Rafael Iglesias–, pois ben, néganlle a baixa e póñenlle un colariño
para que vaia a traballar, aínda
que teña dificultades para poñerse
a máscara protectora. Outro: un
camareiro co brazo en estribeira
que ten que atender así”.
Aínda que a maioría das mutuas incorren nas prácticas denunciadas pola CIG, en concreto FREMAP (filial de MAPFRE) é a máis se
destaca nestas acusacións.♦

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

RETRATOS
VOLUNTARIOS
A NOSA TERRA
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ELECCIÓNS CATALÁS

Apostan por un cambio tras 21 anos de Goberno de Pujol

O voto dos galegos en Catalunya
RUBÉN VALVERDE
Catalunya afronta comicios autónomos o 16 de novembro.
Máis de 5 millóns de electores
están convocados. Destes, entre
125.000 e 135.000 son galegos.
A maioría concéntranse en Barcelona e no seu cinto industrial.
Empresarios,
funcionarios,
comerciantes ou asalariados.
Non existe un perfil definido
de votante, aínda que a maioría se amosa crítica co modelo
que CiU leva desenvolvendo ao
longo de 21 anos de Goberno.
José María Huertas, periodista
catalán e experto en temas de
emigración, define a colonia galega como “moi heteroxénea”.
Na súa opinión, “os galegos votan segundo a súa concepción de
clase, aínda que sei que este é un
termo que non está moi de moda.
Os traballadores do cinto industrial son maioritariamente votantes do PSC e de ICV, aínda que é
certo que o PP fixo un traballo
grande nos últimos anos para
atraerse parte dese voto. O empresariado e os comerciantes de
Barcelona son maioritariamente
votantes do PP”. En xeral define
os galegos como “xente traballadora que se integrou moi ben
neste país. Non é real esa crenza
que existe sobre os galegos de
que son xente que pasan o día
chorando. É verdade que queren
a súa terra e que se organizan en
centros para conservar as súa
orixes e tradicións, especialmente no caso dos galegos de primeira xeración. Pero teñen unha idea
clara do lugar no que están”.
En liñas xerais, as distintas
persoas coas que falou A Nosa
Terra amosáronse partidarias
dun cambio de Goberno. O presidente do Centro Galego en
Barcelona e empresario, Olegario Sotelo Blanco, sinala que “o
Goberno de CiU está moi institucionalizado. Levan 23 anos go-

Olegario Sotelo Blanco.

Basilio Losada.

bernando e sería importante que
se producise un cambio. Penso
que vai triunfar unha alternativa
de esquerdas. No Concello teñen
asinado un pacto PSC, ERC e
ICV -Pacte de Progrés- que funciona ben, igual que noutras le-

xislaturas. Aquí a política funciona de xeito distinto, os partidos están máis próximos á cidadanía e traballan moito máis
polo país”. En canto á colonia
galega, Sotelo Blanco afirma que
“o cinturón industrial está

maioritariamente coa esquerda,
pero o empresariado é do PP. De
feito, están intentando gañarse o
voto indo polos Federacións galegas a ofrecer merendas. No
Centro galego non queremos saber nada de folcloradas”.
Sotelo Blanco aludía implicitamente a unha recente viaxe
do presidente da Xunta, Manuel
Fraga, a Barcelona. Na mesma
visitou a Federación de Sociedades Galegas en Catalunya,
máis coñecida como centro Saúdade. “É unha asociación que
recibe anualmente numerosas
subvencións e que está na órbita
do PP”, indica o xornalista Xesús González.
O arquiveiro e historiador
Xosé Lois García critica o goberno de Pujol. “CiU representa
os intereses da dereita. Tivo mérito na normalización cultural
do país. Pero nos aspectos económicos viaxa paralelo ao PP.
Aposto por un pacto de esquerdas que reconduza a situación”.

En opinión de García, “sería un
suicidio que ERC pactase con
CiU porque gran parte dos votantes que van gañar proveñen
de alí e non verían con bos ollos
que votasen a eses cos que están
descontentos. Ademais, sempre
que ERC pactou con CiU lles
saíu mal e case acabou co partido e o mellor exemplo sería a
primeira lexislatura”. García tamén se refire a Artur Mas e cualifícao “do gran descoñecido.
Unió non o quería como candidato. Pensaban que despois de
23 anos de Pujol era ora de que
a alternativa fose Duran i Lleida. Por iso van tentar botar abaixo a Mas”.
Xabier Paradelo, membro de
Nunca Máis e estudiante de Filoloxía galega en Barcelona sinala que hai moita diferencia entre a forma de concibir as eleccións en Galicia e en Catalunya.
Opinión que tamén comparte o
psiquiatra Blanco Sueiro. Os
Continúa na páxina seguinte

ERC terá a última palabra
As enquisas publicadas até agora amosan un gran retroceso de
CiU, un pequeno retroceso do
PSC e un gran aumento de
ERC, que se convertiría en chave do Goberno da Generalitat.
Segundo El Periódico, La Razón e ABC -os únicos inquéritos
publicados até o momento- as
cifras favorecen a un posíbel
tándem PSC-ERC-ICV. Xa que
esta sería a única fórmula para
acadar os 69 dos 135 escanos
precisos para chegar a unha
maioría absoluta. Polo momento, segundo as enquisas, sería
difícil que a CiU lle abondase
cos votos de ERC para formar
goberno. Sería imposíbel que
neste caso se producise un pacto tripartito entre CiU-ERC-PP.

Por un lado porque Carod Rovira xa deixou caer nalgunha ocasión a posibilidade de facer un
“todos contra o lume”, sendo o
lume o PP. Por outro lado, porque Mayor Oreja atacou duramente esta semana o nacionalismo catalán, e mesmo dende certos sectores de CiU se lle pediu
a Aznar que pedise perdón.
A coalición PSC-ERC-ICV
é xa unha vella coñecida en Cataluña. Funciona con normalidade en varios concellos, entre
os que destaca o de Barcelona.
Tamén actúa como grupo propio no Senado, recibindo a nomenclatura de Entesa Catalana
de Progrés, representada por 11
Senadores. Ademais, unha parte dos 18 ou 19 escanos que lle

outorgan as enquisas a ERC ten 12 na actualidade- son votantes descontentos con CiU,
que non verían con bos ollos ir
parar a un proxecto liderado
polos democristiáns. De todos
os xeitos, Carod Rovira vai
vender caro o seu apoio e incluso non descarta, como
adiantou hai uns meses nunha
entrevista en A Nosa Terra, pedir a presidencia da Generalitat
de Catalunya.
Os dous partidos restantes,
PP e ICV tamén aumentarán a
súa representación no Parlament. Os populares en boa medida gracias ás súas mensaxes
sobre seguridade cidadá. Un tema que, segundo os inquéritos,
é o que máis lle importa aos ci-

dadáns cataláns por diante incluso do prezo da vivenda e do
paro. Algo de influencia no traslado desta mensaxe teñen os
medios de comunicación, xa
que os datos reais sitúan a Cataluña cuns índices de delincuencia -23,4 delitos por mil habitantes- máis baixos que a media
Española (44) e Europea (69).
ICV semella que vai duplicar o
seu número de votos gracias ao
novo acordo acadado con Esquerra Unida i Alternativa, xa
que nas anteriores eleccións
concurriron por separado. De
todos os xeitos hai que ter en
conta os indecisos que a estas
alturas supoñen o 30% e poden
facer variar enormemente as
previsións.♦
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ELECCIÓNS CATALÁS
Vén da páxina anterior

dous amósanse moi críticos co
Goberno de Pujol. “CiU é un
PRI. En Catalunya hai tanto conservadurismo como en Galicia
aínda que dende aí poida parecer
o contrario. O único que cambia
é que aquí actúan de xeito máis
democrático que alá o PP. O nacionalismo de CiU baséase en
símbolos. Válese da nación para
mobilizar á xente”. A mesma
opinión ten o catedrático de galego-portugués Basilio Losada.
“A diferencia que hai entre o nacionalismo de CiU e o de ERC é
que o primeiro é moito máis decimonónico no sentido de que se
serven de argumentos emotivos.
A proposta de Carod-Rovira é
integradora. El di que non é catalán o que nace aquí ou fala o
idioma, senón que é catalán quen
crea nun proxecto de futuro conxunto. A xente ten que traballar
polo país, di Carod, para que este poida mellorar as condicións
de vida de quen reside aquí. Esta
é unha visión novidosa e integradora e penso que por aquí pode
vir o gran éxito de ERC, atraéndose por primeira vez o voto da
emigración”. En opinión do estudiante Xabier Paradelo, “a xente
ten moitas esperanzas nun proxecto de esquerdas no que ERC
teña poder de decisión. Se Es-
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querra pactase con CiU estaría
traizoando a quen ten esperanzas
postas nun proxecto alternativo e
que foxa do nacionalismo decimonónico de CiU”.
O profesor Losada ofrece unha visión moi singular do independentismo catalán. “ERC é un
partido independentista, pero
Carod xa non fala diso. Sitúao
como algo moi secundario no
programa, como algo que ten
que pasar a centos de anos de
distancia. CiU exprésase en termos moi semellantes. Ese é un
dos éxitos do nacionalismo catalán, que falan de independencia
como os cristianos de cristo. É
algo que está aí pero que non ten
porque concretarse porque iso
non é o fundamental. E dígoo
porque Carod Rovira foi un dos
meus primeiro alumnos nas clases de galego-portugués”.
O dramaturgo e director Al-

Parlamento actual
56
52
12
12
3

fonso Becerra pronúnciase en
termos semellantes. Sen embargo, matiza as críticas sobre CiU.
“Penso que en liñas xerais fixérono ben no eido da cultura. Por
exemplo, a min negáronme a
entrada na Real Escola de Madrid por ter acento galego e sen
embargo no Institute del Teatre
admitíronme sen problemas e
incluso me permitiron recitar no
meu idioma. Non son tan intransixentes como os pintan”. En
canto ao candidato, Becerra sinala que “Pujol tivo a virtude de
saber chegar a todos os estamentos. Mas utiliza unha linguaxe máis sofisticada e conecta menos coa xente. Pujol facía
compresíbel case todo”. Non
obstante, pensa que “sería bo un
cambio porque nestes momentos dependen do partido máis
nacionalista que existe que é o
PP de Madrid”.♦

A importancia das forzas políticas propias
Moitas das persoas consultadas
sinalan a diferencia que hai entre a forma de concebir a política catalana e a política galega.
“A sociedade mobilízase máis
aquí. Estamos nun país normalizado onde ninguén ve estraño
que se fale catalán”, sinala Xosé
Lois García. Coincide nesta
apreciación o empresario Fausto
Serén, Vicepresidente da Asociación de Empresarios Galegos
en Cataluña e Andorra (Aegaca)
e propietario de Sasi, unha das
inmobiliarias máis importantes

do país. “Non teño ningunha
queixa de como o fixo CiU até
agora aínda que penso que sería
interesante un cambio. Tratarei
de votar ao partido que defenda
mellor os meus intereses. E eses
partidos son as forzas propias do
país. Ese é un gran erro que
existe en Galicia e que vexo que
teñen outros empresarios compañeiros meus. En Aegaca hai
moitos votantes do PP. Son deses que pensan que amiguiños
si, pero a vaca polo que vale. Temos que esquecer esa imaxe de

folclore e dar a sensación de que
os galegos sabemos facer as
cousas. Eu son de Lugo. Cheguei cunha man diante e a outra
detrás. Aquí adapteime ben porque a xente mira máis polo seu
país e trata de integrarte pronto.
En Galicia vivimos adormecidos. Dinos que temos autopista con Madrid e na realidade hai
25 quilómetros construídos.
Penso que se tivesemos un grupo parlamentario propio en Madrid as cousas serían distintas e
eu seino como empresario”.♦

O candidato
que fala galego
Josep Lluís Carod-Rovira é
un candidato anómalo. Fillo
de emigrantes aragoneses,
amosa como ninguén o espírito integrador do nacionalismo catalán. Ademais de
ser o político que vai decidir
quen se senta na Generalitat,
Carod Rovira amosou dende
sempre unha gran sensibilidade polo galego. Foi un
dos primeiros alumnos de
galego portugués, como
afirma o profesor Basilio
Losada. “A veces atópoo
pola rúa e fálame sempre en
galego. É a única persoa que
coñezo que sabe recitar to-

dos os poemas de Curros
Enríquez”. Na galería Sargadelos é un habitual. Merca asiduamente clásicos en
galego, o xornal A Nosa Terra e é admirador dos novos
escritores como Rivas ou
Suso de Toro. Hai pouco recibiu unha medalla do Centro Galego de Barcelona.
“Aquí non trouxemos nunca
a ningún político porque
non queremos saber nada de
folcloradas. O único que estivo aquí foi Carod Rovira
pola súa preocupación real
polo noso idioma”, indica
Sotelo Blanco.♦

Barcelona
O relevo de Jordi Pujol ao mando
non só da Generalitat senón tamén de CiU é un dos elementos
máis relevantes das eleccións catalás do 16-N. O adeus de Jordi
Pujol chega após un lóxico esgotamento electoral de vinte e tres
anos de goberno. No seu lugar,
Artur Mas, a cara máis nova destes comicios (48 anos) busca recobrar a ilusión dos electores nacionalistas cunha mensaxe dirixida ao baleiro competencial que
Jordi Pujol non conseguiu cubrir
nos últimos tempos. Nos seus discursos, agora que a campaña xa
comezou oficialmente, todas as
promesas nacionalistas se dilúen
tras unha soa pregunta. E por que
agora e non nestes 23 anos?
CiU procura recuperar o
electorado nacionalista desenganado polos últimos anos de pactos co PP pero tenta ao mesmo
tempo manter unha liña de certa
moderación para non perder o
seu electorado máis conservador, o que considera a CiU un bo
representante da política de dereitas. Así, o candidato de CiU á

Da esquerda e a dereita catalás (2)
A. MARQUÈS

CiU pelexa por manter os votos nacionalistas en fuxida polo apoio do PP. O
PSC lida por gardar os dos españolistas cansos do afán catalanista de Maragall.
Generalitat, Artur Mas, cabeza
visíbel de Convergència Democrática reparte para as dúas metades, pero poñendo énfase na
linguaxe nacionalista. A outra
parte do traballo, a de convencer
o sector conservador de que CiU
segue a ser a garantía de ter un
goberno, unha sociedade e unha
economía estábeis, faina Josep
Antoni Duran i Lleida, o dirixente de Unió Democrática, a
facción máis achegada ás teses
do PP. Nos mitins, cadaquén interpreta o seu papel tentando
atrapar na dialéctica electoral un
gran número de votantes con
perfís un tanto diferentes.
Mais este esforzo por contentar os máis conservadores é unha

tarefa ardua para CiU. O PP fixo
aterrar na política catalá a Josep
Piqué para demostrar que quere
xogar forte en Catalunya. Entre o
seu electorado obxectivo figura
o sector máis conservador aínda
fiel a CiU. Unha das chaves da
mensaxe de Piqué nesta campaña é a defensa do Estatuto e da
Constitución como contrapeso ás
propostas reformistas das outras
catro formacións con representación parlamentaria que concorren ás eleccións.
Presidente do PP catalán desde o pasado mes de setembro, Piqué ten unha aposta clara consciente de que os populares, hoxe
por hoxe, están fóra da centralidade política catalá. O electorado

non os considera como unha opción de goberno para a Generalitat. Este é un obxectivo que explicou en varias ocasións o propio Piqué e que se marca a medio
prazo, consciente de que a traxectoria do PP no oasis catalán
non lle permite confiar en solucionalo demasiado cedo. Para o
16-N, a meta de Piqué é a de
manter para a súa formación a
condición de socio imprescindíbel de CiU. A súa estratexia pasa
por arrañar votos de CiU e, sobre
todo, do PSC.
Aos tradicionais votantes socialistas véndelles que o proxecto de reforma estatutaria de Pasqual Maragall é nacionalista; que
o único partido non nacionalista

que convive sen complexos co
fet català (a cuestión catalá, como o traduciron algúns) dentro
dunha España plural é o PP. Nesta mesma liña tenta convencer o
electorado de CiU. Cóntalles que
coa marcha de Pujol, os da federación nacionalista colocáronse
nun eixo máis radical, que están
a perder a moderación que caracterizou o partido vertebrado entre as mans do Honorable.
Escribo este artigo cando levamos cinco días de campaña.
Case unha semana na que Pujol,
aínda que xa estea fóra do xogo
político, segue a ser o branco de
críticas en case que todos os mitins. É o momento no que os partidos da esquerda e a dereita catalás teñen que demostrar que presentan un proxecto sólido de cara
ao futuro, ese futuro tan agardado
por algúns, no que Pujol xa non
ten nada que facer. En cambio, o
aínda president, o pasado e as críticas cara a el seguen a ser o único que arrinca aplausos nos pavillóns onde os outros candidatos
convocan os seus electores.♦
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A agricultura capitalista moderna en guerra
contra os labregos do terceiro mundo
SAMIR AMIN
A agricultura capitalista moderna, na que
conviven explotacións privadas de grande
escala e transnacionais do agro, está metida nunha guerra a ferro e fouce contra os
labregos do terceiro mundo. O estampinazo para esta ofensiva deuno a xuntanza
que a Organización Mundial de Comercio
celebrara en Novembro de 2001 en Doha
(Qatar) e o ataque xa ten producido moitas vítimas, sobre todo entre os labregos
do Terceiro Mundo que representan a metade da poboación do planeta.
A agricultura capitalista, organizada segundo os criterios do máximo rendemento
do capital investido, ten lugar case exclusivamente en Norteamérica, Europa, Australia e o cono sur de América. Emprega só
unhas poucas decenas de millóns de traballadores que xa non se poden chamar labregos. A causa do nivel de mecanización e do
extenso tamaño das superficies de explotacións atendidas por un só granxeiro, a súa
produtividade oscila entre unha e dúas mil
toneladas de cereais por persoa empregada.
Non pode ser máis agudo o contraste
desta realidade coa dos tres mil millóns de
agricultores que viven do seu traballo sobre
terras de labor que poden se clasificar en
dous grandes grupos: un deles participa dos
beneficios da revolución verde e ten adubos, insecticidas e sementes melloradas ao
tempo que dispón de certo grado de mecanización. A produción por agricultor e ano
deste grupo está entre as dez e as cincuenta
toneladas de cereais. Na segunda clasificación están os labregos excluídos das novas
tecnoloxías que só chegan a unha tonelada
de cereal por persoa empregada e ano.
Antes de 1940, a relación entre o segmento máis avanzado da agricultura mundial
e o máis pobre era de 10 a 1. Agora chega case a 2.000 a 1. Eis a proba de que de que o
avance da produtividade é ben máis desigual
nas áreas da agricultura e a produción de alimentos. A maiores, esta evolución provocou
a redución a unha quinta parte do que eran
hai cincuenta anos os prezos do mercado da
alimentación con relación aos da industria e
os servizos. A nova crise agrarista é o resultado deste desenvolvemento desigual.
Na modernización sempre coinciden aspectos construtivos, coma a acumulación de
capital e o aumento da produtividade, con
aspectos destrutivos, por exemplo a redución do traballo á condición de obxecto de
mercado, a destrución do equilibrio ecolóxico preciso para a reprodución da vida e da
produción ou a polarización da riqueza sobre o globo. A modernización non deixa de
integrar a algúns, a medida que os mercados en expansión crean emprego e exclúen a
outros que despois de perderen os seus traballos no sistema precedente non se dan integrado nas novas listas de emprego. Na fase ascendente, o capitalismo en expansión
global integra a moitos e marxina a outros.
Hoxe, nas sociedades agrarias do terceiro
mundo está a excluír moreas de xente. Os
recuperados son relativamente escasos.
No de hoxe, o principio de libre mercado defendido pola OMC para os produtos agrícolas e a alimentación en xeral significa que miles de millóns de agricultores que non están en condicións de facer
fronte á competencia están chamados a
desapareceren no brevísimo treito histórico dunhas décadas. Que vai ser dese mundo de pobres entre os pobres e que hoxe
pasa grandes apuros para se remediar?
Aínda na mellor das hipóteses dun crecemento sostido do sete por cento anual, o
desenvolvemento industrial a cincuenta
anos bita non daría absorbido nin sequera
un tercio deste agrarismo en derribo.

Labregos birmanos na colleita do trigo.

BÉATRICE PETIT

En defensa da política de libre compe- que só podía ter remedio no xenocidio.
Dentro da tradición marxista, só o Matencia para a agricultura, a OMC argumenta que esta reconversión do campo xa oísmo comprendeu a magnitude do problese dera na Europa e nos Estados Unidos ma. Os que cualifican ao Maoísmo de desnos séculos XIX e XX co resultado dunha viación agrarista, revelan na súa propia forsociedade urbana industrial e post-indus- mulación crítica que carecen de capacidatrial rica e avanzada, dotada dunha mo- de analítica para comprenderen o imperiaderna agricultura con capacidade para ali- lismo capitalista, que adoitan reducir denmentar a nación e mesmo para exportar tro do discurso xeral sobre o capitalismo.
excedentes. Por que non admitir que este
modelo podería repetirse hoxe para os pa- ■ A NOVA CUESTIÓN DO TRABALLO. A poboación urbana representa hoxe a metade
íses do Terceiro Mundo?
A proposta non contempla dous condi- dos habitantes do planeta con aproximadamente tres mil micionantes decisivos que
llóns mentres o medio
fan imposíbel a aplicarural ocupa a outra
ción do modelo. No pricapitalismo resolveu metade, por moito
meiro porque o actual
modelo europeo é a o problema na metrópole que a estatística non
se ocupe moito dela.
consecuencia de cento
O estudo dos datos
cincuenta anos de teca costa de xerar un
sobre esta outra metanoloxías industriais de
xigantesco
conflito
agrario
de do mundo permititraballo intensivo mendiferenciar entre
tres as novas tecnoloxína periferia do sistema ranos
o que chamaremos
as requiren moita menos man de obra. Os re- que só podía ter remedio clases medias e clases
populares. Na situacen chegados á indusción actual do capitatrialización dende o terno xenocidio”
lismo, as clases domiceiro mundo está obrinantes –quer dicer, os
gados á implantación
de novas tecnoloxías para poderen competir donos formais dos máis importantes meno mercado global. En segundo lugar, Euro- dios de produción e os directivos de empa beneficiouse neste proceso do privilexio presa responsábeis do rendemento desas
de poder expulsar os seus excedentes de em- propiedades- representan unha fracción
mínima da poboación mundial aínda que a
prego industrial ás Américas.
Boa parte da esquerda non pon reparos parte que lles corresponde no reparto da
á tese de que o capitalismo resolveu con renda sexa importante. A esta fracción inéxito o problema agrarista. Así o di por corporamos as clases medias, no sentido
exemplo Karl Kautsky no seu famoso A tradicional do termo: non asalariados, doCuestión Agraria escrito antes da I Guerra nos de negocios pequenos e medianos e
Mundial. Os primeiros governos soviéti- cadros intermedios de empresa.
A parte principal de traballadores dos
cos asumiron esta idea que serveu de base
á modernización agraria mediante a co- segmentos modernos da produción fórmalectivización, con pobres resultados. O na asalariados que ocupan as catro quintas
importante e moitas veces ignorado é que partes da poboación urbana dos países deo capitalismo resolveu o problema na me- senvolvidos. Esta poboación divídese alotrópole a costa de xerar un xigantesco menos en dúas categorías, cunha extrema
conflito agrario na periferia do sistema entre elas que é recoñecíbel para o obser-

‘O

PORCENTAXES POR CLASES DA POBOACIÓN MUNDIAL

Ricos e clases medias
Clases populares
Estabilizadas
En precario
Total
Poboación (millóns)

Centro

Periferia

Mundo

11
24
13
9

13
54
11
43

25
75
25
50

33
1.000

67
2.000

100
3.000

vador externo e intensamente vivida na
conciencia dos individuos afectados.
Dunha parte están as que poderiamos
chamar clases populares estabilizadas, no
sentido de que están relativamente seguras dos seus empregos, gracias, entre outras cousas, a unha cualificación profesional que lles confire a capacidade de negociaren coa patronal e están, por conseguinte, organizados en sindicatos de capacidade dispar, segundo o país. En todo caso, este sector ten unha capacidade política que é o cerne do seu poder de negociar.
Están despois as clases populares en
precario nas que participan traballadores e
traballadoras aviados pola súa escasa capacidade para negociaren como consecuencia da súa escasa cualificación, a súa
condición de inmigrantes sen papeis ou a
súa raza ou xénero. Tamén incluímos nesta ringla aos non asalariados sub-empregados e aos pobres con traballos ocasionais.
A partir da información de que podemos dispor dos países ricos e de certos países do Sul (dos que extrapolamos os datos) extraemos as proporcións relativas de
cadansúa das categorías que vimos de explicar. Aínda que o centro capitalista ten
só o 18% da poboación do planeta, como,
pola súa parte, ten un 90% de poboación
urbana, resulta que é solar dun tercio dá
poboación urbana do mundo.
As clases populares constitúen dous
tercios da poboación urbana do mundo
mentres que subcategoría dos que están
en situación precaria ocupa dous tercios
das clases populares en todo o mundo. Un
40% das clases populares no centro capitalista e o 80% das que están na periferia, pertencen á sub-categoria precaria.
Noutras palabras: as clases populares en
precario representan (polo menos) a metade da poboación urbana do mundo e
moito máis aínda na periferia.
A transformación social que caracteriza a segunda metade do século XX pode
resumirse nun dato: a proporción das clases populares en precario que era de menos dun cuarto da poboación mundial e
hoxe de máis da metade da poboación urbana global, un fenómeno de pauperización que reaparece en escala importante
nos centros do capitalismo avanzado.
Porque non hai máis acaído nome que o
de pauperización para definir a desestabilización urbana que significa saltar, no tempo de medio século, de menos de 250 millóns de cidadáns urbanos en precario a más
de mil cincocentos millóns, nunha taxa de
aumento que supera tanto a expansión económica coma o aumento da poboación ou o
mesmo proceso de urbanización.
A nova lingua dominante non pode ignorar este fenómeno, como o demostra a desiderata combatir a pobreza, lugar común
dos programas de goberno en en todo o
mundo. Claro que apresentan esta pobreza
como un feito empírico, ora na crudeza das
liñas de pobreza denunciadas polos indicativos parciais da renda, ora indirectamente
por medio dos índices compostos (coma os
de desenvolvemento propostos no Programa de Fomento das Nacións Unidas), mais
sen entraren nunca na lóxica ou nos mecanismos que producen esta pobreza.♦
SAMIR AMIN dirixe o Foro do Terceiro
do Mundo con sede en Dakar. De a pouco publicou Espectros do Capitalismo, Crítica das tendencias Intelectuais Contemporáneas e Capitalismo
Obsoleto. A “Agricultura Capitalista Moderna
en guerra contra os labregos do Terceiro
Mundo”, apareceu como artigo editorial no número de outubro pasado da Monthly Review.
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George Bush deseña unha estratexia para minimizar as súas baixas militares

Os iraquís celebran cada golpe da resistencia
con festa nas rúas

A represión estadounidense fracasa no seu intento de poñer a poboación civil ao seu favor. Na imaxe, detención dun mozo de Tikrit
por conducir unha moto, práctica prohibida polo rexime de ocupación

Só os EE UU, Israel e as Illas Marshall a prol
do embargo contra Cuba
A.N.T.
A asemblea xeral das Nacións
Unidas votou o pasado martes,
4 de novembro, en contra do
embargo comercial que pesa
en contra de Cuba por parte
dos EE UU. Esta é a duodécima resolución deste organismo internacional no mesmo
sentido, co apoio unánime de
todos os estados agás Israel, as

Illas Marshall e os propios EE
UU.
O representante estadounidense na xuntanza, Sichan Siv,
culpou o réxime de La Habana
de ser responsábel da situación, que se prolonga na illa
desde o 1962. “A única saída
para o bloqueo é a marcha do
país dos seus crueis ditadores”, dixo. “Que día feliz será

Pasaba demasiado tempo sen pequenas ou
grandes convulsións. Mesmo para Vladimir Putin, imaxinar unha Rusia sen turbulencias políticas, sen desastres económicos
ou sen catástrofes nacionais, semella imposíbel. Cando non é o Kursk, é a matanza nun teatro de Moscova. E se non hai, se
inventa, axitando as augas da próxima secuencia electoral –lexislativas en decembro de 2003 e presidenciais en marzo de
2004– evidenciando ante todos que en Rusia está lonxe de normalizarse a situación.
As ambicións políticas de Jodorkovski
eran o único perigo que podía ensombrecer
unha victoria cantada para Putin. Nos dous
últimos anos conseguira alterar o mapa político ruso ata acomodalo aos seus intereses. Primeiro, debilitando ao Partido Comunista (PCFR), principal competidor, cun
20% das intencións de voto. O Presidente
da Duma, Guennadi Seleznev, comunista,
creou a súa propia formación despois de
retirarlle sete das nove presidencias de comisión que controlaba o PCFR no Parlamento. O Partido do Renacemento de Rusia pretende superar en decembro a barreira do 5% arrincando votos do mesmo electorado. O esforzo no debilitamento da oposición comunista, pese ás súas carencias, a
única que de cando en vez expresa a oposición ás reformas máis liberais do gabinete,
tivo unha sensíbel recompensa no funcio-

ese no que os cubanos lle poidan dicir a Fidel Castro ‘Hasta la vista, baby’, como dixo
Terminator”, acusou Siv.
O ministro de Exteriores
de Cuba, Felipe López Roque,
agradeceu o apoio internacional e esixiu do mundo unha
reacción contra o “xenocidio”
ao que leva a humanidade “o
goberno estadounidense”.♦

CÉSAR LORENZO GIL
A pesar de teren varios centos de
milleiros de soldados no Irak, os
estadounidenses nin se molestan
en reprimir as festas espontáneas da poboación cada vez que a
resistencia dá un golpe. Para
lexitimar a ocupación, Washington deseñou un programa
baseado no colaboracionismo.

rio de Defensa, Paul Wolfowitz,
tivo que recoñecer que o que
existe é unha guerra aberta contra
un inimigo invisíbel con demasiados tentáculos. A CIA non sabe se
procura axentes de Al-Qaeda, ex
altos cargos do réxime de Sadam
Husein ou novos grupos xurdidos
do rancor dos duros bombardeos
da primavera pasada.

George Bush tivo que renderlles
unha homenaxe aos dezaseis militares abatidos nun helicóptero
de transportes perto de Faluia
entre mostras de dor dos seus familiares. Poucas horas antes, na
cidade iraquí ducias de persoas
saían á rúa para celebrar o ataque
da resistencia.
O goberno estadounidense é
consciente de que non é quen de
controlar, polo momento, a actividade da resistencia. A falta de
adaptación á posguerra dun exército encargado de conquistar pero
pouco coñecedor das tácticas de
guerrilla que os iraquís aplican nas
súas accións converte os cuarteis
das zonas sunnitas en pequenos infernos onde os ocupantes non se
senten seguros alén dos seus muros e fusís. Esta situación agrávase
ao percibir a cidadanía a rapidez
coa que a administración norteamericana está tomando conta dos
servizos públicos e o petróleo.
O sistema de resistencia iraquí seméllase moito ao palestino.
A idea global é converter todas
as rúas das cidades en atrancos,
as estradas en trampas e cada casa nun explosivo. Até agora, o
obxectivo cumpriuse. Ao peche
desta edición, eran 138 os militares mortos des que Bush decretara o final da guerra hai pouco
máis de seis meses.
De feito, o propio subsecreta-

Programa de futuro

Aquí fóra

¿Un Mario Conde
en Rusia?
XULIO RÍOS
namento da Duma pero que se deberá me- de consolidación da nova formación co seu
dir electoralmente en decembro. Aínda sen mandato á fronte do ministerio do interior.
influencia real nas decisións de Putin e no
Nesa estratexia de consolidación e
seu gabinete, o PCFR
fortalecemento
do
conserva un substanpartido do poder cómcial capital electoral.
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Para impedir que a cifra de mortes
chegue a unha cifra de colapso total e siga diminuíndo o apoio a
Bush, a Administración norteamericana busca a maneira de espallar
a responsabilidade no propio terreo, especialmente no triángulo
sunnita onde se producen a meirande parte dos atentados. A resolución das Nacións Unidas pretende ir por ese camiño. Se a Bagdad
chegan soldados alemáns ou rusos, por exemplo, e acaban sufrindo tamén os ataques, é entón toda
a comunidade internacional a que
se ve agraviada polos resistentes.
Os que se opoñen á ocupación terían o mundo en contra. En realidade, atentados como o da propia
sede da ONU ou o da Cruz Vermella rachan calquera posibilidade de renuncia a atacar organismos “neutrais”.
Por ese motivo, Bush ensaia
algo diferente. En troques de
mandar policía militar ou máis
axentes da CIA, Washington investirá moito diñeiro en preparar
policías iraquís. Se consegue
crear unha boa rede de colaboracionistas, a resistencia convertirase en guerra civil, unha situación idónea para seguir xestionando os réditos da exportación
de petróleo sen desgaste político
e humano. ♦

as esixencias do Kremlin, dos oligarcas e
dos zares rexionais.
Con todo ese esquema en marcha,
completado pola dereita cuns liberais
(Unión de Forzas de Dereita e Iabloko) febles electoralmente, ata hai un mes toda
tensión parecía reducirse ás liortas entre
grupos de poder na propia Rusia Unida para facer sitio nas listas a tantos próceres, e
garantir a estabilidade das novas elites burocráticas e empresariais, unidas na lealdade total e absoluta a Putin. A reencarnación
dunha especie de PCUS, pero sen mais
ideoloxía coñecida que o chamado “centrismo”, sen programa sequera, emerxía así
como o prometedor eixe da vida política
rusa, equilibrando un sistema tripolar como
evidencia dun pluralismo asentado.
Que todo isto pase na Rusia de Putin
non é de estrañar. O lamentábel é que no
“mundo libre” medren as expresións de
preocupación polo futuro da democracia
en Rusia cando deteñen a Jodorkovski e
sen embargo se corra un tupido velo cando o mesmo Putin viola os dereitos humanos, de forma reiterada, da poboación
chechena. Como pouco, tan sucios son
uns métodos coma os outros.♦
XULIO RÍOS é director do Instituto Galego de
Análise e Documentación Internacional
(IGADI), www.igadi.org

O Deportivo arruínase en Mónaco
CÉSAR LORENZO GIL
O Mónaco 8 Deportivo 3 converteuse o 5 de novembro no encontro con máis goles da Liga dos Campións. Os coruñeses gañaron a marca de tantos recibidos por un equipo español nesta
competición e saen de Montecarlo con moitos deberes por facer
para que este escándalo fique reducido a pesadelo de outono.
Unha das mellores defensas de
Europa quedou reducida a cinzas
en media hora. Os deportivistas
viñan algo relaxados do partido
empatado en Murcia e quizais
pensaron que Mónaco era bo lugar para xogar á ruleta, tomar
uns martinis e facer rally urbano.
Só así se explica a desidia da defensa branquiazul.
Para a historia negra do deportivismo vai quedar unha infame camisa cor butano que Joma
deseñou para deixar cegos os
monegascos. Mais a alegría laranxa-branquinegra motivou aínda máis o plantel francés. En
media hora, os galegos xa perdían 4-0. A superioridade foi total
e Javier Irureta non daba creto,
escachifando o chicle contra as
moas, incapaz de comprender
como era posíbel que o seu equipo estivese a dar unha imaxe tan
afastada da que cultivou nas últimas tempadas.
Do profundo sono saíu o Dépor para marcar dous goles e
chegar con posibilidades de remontada ao segundo tempo.
Mais nin o cambio de porteiro
valeu. O uruguaio Munúa recibiu
outros catro, nun desfile militar
ao que asistiron coa lingua fóra e
a cabeza en revolta os once deportivistas. Once? Non. Diego
Tristán foi o único que mantivo o
corazón xelado e marcou un bo-

MANUEL PAMPÍN
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nito gol que só serve para reivindicalo na dianteira coruñesa.
Un burato sen máis
Alén dos grandes titulares que
gañou o Dépor grazas a esta histórica derrota, este resultado
pouco debería importar no camiño dos galegos tanto en España
como en Europa. A clasificación
para os oitavos de final da Liga
dos Campións parece asegurada,
sempre que o equipo aprenda
dos erros de Montecarlo e saia
deste choque sen desgaste anímico. O Deportivo non chegaba a
Francia en crise nin co seu adestrador criticado de máis, pero será Irureta o que sufra máis as
consecuencias do pau de Mónaco.
Na Coruña creou inimigos
feroces nos seus anos de goberno
do vestiario branquiazul. Entre
os xornalistas hai un desexo común de que entre aire fresco no
equipo e se resolvan as teimas
que en tantas tempadas desenvolveu o guipuscoano. Se antes
os seus contrarios podían criticar
o modelo de xogo mais non os
resultados, este 8-3 debilita moito o seu mito de adestrador defensivo. No futuro terá que
convivir con esta mancha e esquivala cando lla tiren ao mínimo despiste da tempada.♦

PACO VILABARROS
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O Príncipe
que quería ser
deportista

Javier Irureta perdeu creto como adestrador resultadista tras o pau de Montecarlo.

‘Non estiven no mellor partido do Celta’
C.L.
Os seareiros do Celta son famosos por sufridores e por inoportunos, incluso falando só en termos de gusto polo espectáculo
futbolístico. Outra proba desta
tendencia natural de todo afeccionado vigués vivímola en Balaídos no Celta-Ajax do 4 de novembro.
O divorcio entre o equipo e
os espectadores logo da derrota
diante do Rácing de Santander
tres días antes deixou fendas na
vontade de moitos vigueses de ir
pagar por ver “outro espectáculo
de Lotina”. Eduardo Rolland, en
Faro de Vigo, explicaba os porqués dos asubíos do público que
tanto incomodaron o adestrador
vasco e en cada celtista naceu un
rancor xordo a un fútbol inconexo, desesperante e sen alma. Nas
bancadas houbo demasiadas ausencias, tendo en conta a importancia da competición e do propio encontro. Seguro que máis de
un acabou turrando dos cabelos
diante da televisión. “Eu non estiven no mellor partido do Celta
esta tempada”. Obviamente, houbo seareiros que se viron tocados
no seu “corazón celeste” e viviron a noite de Liga dos Campións
coma unha festa, mais os bailes e
as alegrías gañáronas os xogadores no campo; de principio, todo
estaba predisposto para que volvesen asubiar as bancadas.

Foi Milosevic, apoiado en
Sylvinho e Peter Luccin, o que
rachou o xeo entre céspede e cemento. Á parte de finxir un penalti con aires de galán de Hollywood, o serbio pulou coma un
ariete dos anos 50 no segundo
gol e andou o resto do partido pelexando, subindo e baixando para
conseguir asistencias e dar pases.
Que llo digan a Juanfran, que recibiu del un balón de chocolate e
acabou por se tirar dos pelos logo
da boa intervención do gardarredes romanés Bogdan Lobont.
Mais o encontro tamén se viviu
con albricias nos bancos. Johan
Cruyff criticara moito en La Vanguardia o duplo pivote (sistema co
que xoga o Celta) ao tempo que
defendeu o 4-3-3 (que practicou o
Ajax en Vigo) como alternativa para controlar o balón e facer un xogo vistoso. O holandés debería gravar o encontro de Balaídos. Koeman acertou ao crear unha rede de
ataque tan tupida que os catro defensas célticos tiveron que estaren
atentos para non acabaren cunha
saqueta de goles, pero esta vantaxe
debeuse máis á valía técnica de
Ibrahimovic, Sonck ou o carrileiro
brasileiro Maxwell ca aos beneficios dunha estratexia que fracasou
cando o Celta tiña o balón. De
Jong, Galasek e Van der Vaart non
souberon defender e deixaron a súa
área franca para que o Celta chegase con garantías. É máis, se os vi-

Juanfran reivindicou unha praza na selección española, logo doutro bo partido xogando de extremo.
PACO VILABARROS

gueses fosen máis afoutos e Mostovoi o líder de antes da súa “retirada” (este ano preferiu seguir cobrando pero non xogando), os celestes terían marcado máis goles.
A vida deportiva do Celta dá
un xiro na Liga dos Campións. É
como se os de Lotina fosen un
funcionario gris na liga, superado pola hipoteca e un xefe pro-

testón que lle fai perder todos os
partidos; mais cando chega a
noite europea, adícase ao claquet
e sempre acaba recibindo aplausos de toda a sala de festas. E é
que o presente da máxima competición continental cambiou
moitos hábitos. Até os Celtarras
mudaron a estrela vermella polo
balón estrelado da Champions.♦

s cualificativos están
case esgotados, pero
hai un que me chamou
moitísimo a atención estes
días: “o Príncipe deportista”.
Que un 70 ou 80 por cento de españois imbuídos dun
espírito monárquico
desaforado dean por bo todo
o espectáculo que se está
montando en torno a Felipe
de Borbón, non debe impedir
que vexamos as cousas cun
chisco de obxectividade; e
polo eloxio á súa faceta ¿deportiva? si que non paso.
Os corifeos servís ó trono
non cansan de dicirnos que o
Príncipe obtivo un diploma
olímpico en vela nos Xogos
de Barcelona 92 e, sobre todo,
que foi o abandeirado español
no desfile de inauguración.
Pois vale; imos aviados con
eses logros deportivos!
E á parte diso que?; os
maiores méritos no mundo
do deporte de don Felipe son
os pavillóns, estadios e competicións que levan o seu nome. Que non nos enganen; as
aparicións de calquera membro da familia real con gafas
de marca, polos “Ralph Lauren” e “Rolex” no pulso nas
regatas son puro paripé; unha
operación de imaxe ben calculada e mellor manipulada
polos medios de
comunicación oficiais.
Os monarcas e os seus
descendentes, en épocas
antergas, sempre foron
destros no manexo das armas
e destacados practicantes de
especialidades coma o tiro
con arco, a hípica ou a esgrima… amais da caza por medio da cetrería. E na
actualidade, a práctica da vela por parte dos personaxes
de avoengo reflecte aquelas
vellas e anacrónicas
tradicións; algo así como as
xustas medievais nas que só
podían competir os
cabaleiros da nobleza.
Din as malas linguas (ou
boas) que a Franco, cando ía
pescar, enganchábanlle os
peixes varios mergulladores,
para que non fixera o ridículo; segundo algún experto regatista galego, o Príncipe Felipe é moi mediocre niso das
velas e os ventos, e por iso
lle poñen ó carón excelentes
navegantes; por aí deben vir
os seus escasos éxitos deportivos nauticos.
Como nos dicían de
pequenos cando un gañaba
algo doadamente ou con axuda, valla a expresión que
tamén alude a outro Borbón:
así llas poñían a Fernando
VII!!!
O oficio de Rei hérdase,
pero o talento e a calidade
non; así que menos parvadas
e máis seriedade; a cousa
ten arranxo se dicimos: “o
Príncipe que quería ser
deportista”.♦

Manuel Rivas.

GALEUSCA NA
ÁRBORE DE GERNIKA
Manuel Rivas,
espectáculo trilingue
Co título de Paisaxe, as actrices catalanas
Cristina Cerviá, Carme Parés e Meritxell
Yanes, veñen representando por diversas vilas catalanas unha dramatización de diferentes textos do escritor galego Manuel Rivas. O espectáculo argállase a partir dos poemas de O pobo da noite, dos relatos xornalísticos de A man dos paiños e de contos
tirados de ¿Que me queres amor?, Ela,
maldita alma e As chamadas perdidas. O
espectáculo utiliza o galego, o catalán e o
castellano, e o fío condutor adoptado é a
voz de tres mulleres de idades distintas.♦

Xavier López Lopez.

Dez anos
de Eira Vella
Nesta primeira quincena de novembro en
Betanzos celébranse os dez anos da asociación cultural Eira Vella cun amplo programa de actos conmemorativos. No Liceo unha exposición mostrará a historia das actividades desta dinámica entidade, con especial
presencia dos colaboradores da revista cultural das Mariñas A Xanela que a asociación
edita. Un recital poético con colaboradores da publicación terá lugar o día 8 mentres que o 15 se presentará un novo número da revista na Aula Municipal de Cultura
nun acto no que haberá palabra e música.♦
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Hartmut Heine.

A.N.T.

Adhesións
ao Congreso
da Memoria
Manuel Rivas, Isaac Díaz Pardo e Hartmut Heine inaugurarán o Congreso da
Memoria que se celebrará dos días 4 a 7
de decembro en Narón. O obxectivo do
encontro é “lembrar as vítimas do franquismo” e desde a organización abriron a
posibilidade de que os que compartan estes obxectivos se sumen asinando na páxina www.congresodamemoria.org, . O congreso está organizado pola Asociación
Cultural Memoria Histórica Democrática.♦

morte de Xela Arias mudou
o acontecer cultural da semana. Os escritores galegos, cataláns e vascos participaban no encontro de Gernika cando a noticia comezaba a difundirse
con tanta velocidade como impacto
ía producindo. Tamén a morte chegou ás letras do Brasil que perdían o
martes á académica e premio

A

Camões, Rachel de Queiroz pero desta a noticia da desaparición desta autora de 93 anos era máis esperada. De
Xela Arias coñecerase na semana que
vén un texto inédito, o que entregou
para o disco-libro Sempre Mar. Será
pois unha semana na que o Prestige
sexa o protagonista da actualidade
cultural, que xirará maiormente
arredor do aniversario do desastre.♦
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Memoria e historia no Galeusca 2003
Gernika acolleu a reunión
dos escritores galegos, vascos e cataláns
MARGA ROMERO
Desde o 31 de outubro até o 2
de novembro Gernika acolleu as delegacións de representantes das literaturas galega, vasca e catalá. O tema
do debate que as xuntaba era
a Memoria e Historia. O ano
que vén, a cita será en Galiza.
O 31 de outubro no Hotel Gernika tivo lugar a primeira reunión para preparar as sesións de
traballo do día seguinte, que se
ían celebrar na Casa de Cultura
do Concello. Iniciouse a xornada de traballo ás 10 da mañá e
dividiuse en tres grupos temáticos: Memorias de Ficción, coa
intervención de Jon Kortazar,
Josep Francesc Delgado e Darío
Xohán Cabana; Memorias persoais, con Joxemiel Bidador,
Armando Requeixo e Jaume
Pérez Muntaner, e Poesía e Teatro, coa participación de Itxaro
Borda, Imma López Silva e Rosa Calafat. Comezou a correr o
tempo, que foi o principal inimigo deste encontro, as sesións
remataban máis tarde do previsto e precisábase de máis. Pola
tarde, nunha mesa redonda con
Iñigo Aranbarri, Carlos Bernárdez e Lluïsa Julià e desde a que
se moderaba a participación das
persoas asistentes á xornada,
deuse un grande debate, e falouse da importancia da recuperación da memoria para a construción nacional. No debate fíxose
alusión á falta de reflexión sobre algunhas das últimas publicacións en Galiza como as biografías de mulleres e, sobre todo, os Diarios de Sira Alonso
ou a autobiografía de Mariví Villaverde Tres tempos e a esperanza, testemuñas únicas e necesarias que non poden ser
substituídas por puntos suspensivos cando se está falando de
memorias persoais, pódese concluír que o papel fundamental
das mulleres na recuperación da
memoria, foi reivindicado desde o público. Tamén Lorenzo
Varela, Ramón de Valenzuela,
comunistas e construtores de
memoria colectiva xurdiron
desde o público, e o propio Lois
Tobío, que nos legou un século
da nosa historia nas Décadas de
T.L non foi máis ca un nome
nun listado. Libros e autores hai
moitos, restauradores da memoria non. A literatura xa sabemos
que non é inocente e quen se detén nela, como creador ou crítico, ten a súa ideoloxía. Como
esta cronista non é inocente tamén sentín en falta a lectura
dalgún poema de Os cadernos
da ira, de Xosé María Álvarez
Cáccamo. A escritora galegoalemá Heidi Kuhn insistiu na
necesidade de denunciar a censura e o fascismo no que se sobrevive, claros e terríbeis, sen
liberdade de prensa, secuestrada
a verdade desde a catástrofe do

Escritores das tres nacións na histórica vila de Gernika.

Prestige e negado o pobo coa
actitude do goberno español no
seu apoio aos EE UU e coa súa
participación na guerra do Irak.
Fíxose tarde e había desexos de
acudir pola noite ao Festival
Galeusca no auditorio, antes
houbo que cear. Música, representación teatral da obra Hora
de peche de Harkaitz Cano e recital de Hasier Etxberria, púxeron o ponto final do sábado.
O Domingo día 2 de novembro acompañounos o sol, primeiro até a Casa da Cultura, onde se leu nos tres idiomas a De-

claración Galeusca 2003, redactada polo poeta Iñigo Aranbarri.
O Galeusca 2003 denunciou a
censura e o fascismo.
Xela no Museo da Paz
Rematou o traballo e ficaba encomodado o pouco tempo que
tiñamos para percorrer algunha
rúa da cidade, achegarnos até o
lugar onde houbo un refuxio,
por certo, falta unha placa, visitar a Casa de Xuntas de Gernika
e contemplar como agroma a
nova árbore, perto da que agora

ten a representatividade plantada en 1860 e, próxima ao lugar
onde se garda o tronco da vella
de 300 anos. Unha placa lembra
as palabras utilizadas polo primeiro lehendakari José Antonio
Aguirre en 1936, hoxe palabras
presentes no protocolo do xuramento. Houbo tempo para comentarmos as entrevistas con
Darío Xohán Cabana publicadas en Berria e en Gara. E logo
visitamos o Museo da Paz, onde
xorden tres grandes preguntas:
Que é a paz?, que legado deixou
o bombardeo de Garnika? e que

pasa actualmente coa paz no
mundo? Camiñamos entre obxectos coa irmandade da memoria, para chegar á sala principal dunha casa, a vivenda de
Begoña que nos fala (Voz en
off), daquel día de mercado na
cidade, con tanta xente das aldeas, temores e medos levados nas
cestas do 26 de abril de 1937.
Begoña fala dos seus faceres día
a día, das súas amigas e de que
convén ir ao refuxio, para non
tentar a sorte. Chegan os avións,
a luz da lámpada dubida e logo
vaise e co escuro a última bomba. Imposíbel olvidar. Yolanda
Castaño recibe a primeira chamada no seu móbil, é Xosé M.
Álvarez Cáccamo, e chega a nova da traxedia, a perda de Xela
Arias, a dor percorre os currunchos mesturándose coa da memoria. Xa nada foi como tiña
que ser. Os poemas á paz, as palabras de Tere Irastortza, de Pérez Muntaner e de Euloxio Ruibal, presidentes das Asociacións
de escritores, foron para Xela, e
o baile e a música, e as nosas lágrimas e o odio contra a morte
inxusta e logo, Memoria para
Xohana na lectura de Marica
Campo que lembrou o teu Darío a diario. No Museo da Paz
de Gernika nunha fotografía unha nena ou un neno, mama dunha teta, nunha lenda lese: “Un
museo para a lembranza, un
Museo para o futuro”. Xela
Arias, poeta para o futuro, coa
foto a imaxe túa e a de Darío, a
súa obra para o futuro. No Museo da Paz de Gernika Xela
Arias participou no Galeusca e
construíu Paz.♦

Declaración final
nós
nós, escritores
nós, escritores en lingua catalana, galega, vasca
reunidos sobre as cinzas de Gernika que cantou paul elouard,
declaramos que:
precisamos da memoria para exercermos o que mellor sabemos facer:
escribir
declaramos que o esquecemento nos couta e empobrece, reduce e asimila
declaramos que precisamos do coñecemento do pasado para podermos tecer a
ficción
declaramos que nos doe tanto o noso onte que resulta imposíbel vivirmos neste simulacro de normalidade.
o que fomos impídenos ser felices neste presente
xuntámonos e falamos da necesidade de crear unha páxina web da memoria
onde repousen todos aqueles que nos alimentan
falamos da necesidade de crear un premio
neste pasado tan denso, con esta chuvia de novembro
aínda así declaramos que o escritor é quen de fabricar cen,
duascentas, milleiros de páxinas de liberdade
onde coñecérmonos mellor, onde mellor amármonos, onde peor odiármonos
crémolo así
por iso optamos por Gernika
por iso reunímonos esteamos onde esteamos, en todos os gernikas do mundo
dende as cunetas de fisterra ao paso de port bou, pasando por bagdad
quizais sexa por iso que nos resultan inadmisibeis os chamamentos ao esquezo
feitos dende prazas de xeneralísimos dacabalo,
este ostentoso reparto de certificados de democracia,
este negro chapapote baixo o cal nos queren soterrar día a día, aquí,

en todos estes nosos gernikas, nunca máis
é por iso que nos xuntamos e denunciamos
en catalán, en galego, en euskera, a man que nos afoga
a man que pecha os nosos diarios, a que nos impide expresármonos na nosa
lingua, a que nos folkloriza e converte en exóticos papagaios
engaiolados polo simple feito de escribir
record, lembranza, oroimena e non recuerdo, souvenir, memory
voces silenciadas a golpe de subvención, amordazadas, funcionarizadas
habitamos o século XXI pero bótannos fóra
semella un pesadelo escrito polo máis mediocre dos novelistas
non o é
e nós,
nós, escritores,
nós, escritores en lingua catalana, galega, vasca
precisamos dun pasado para o noso futuro
precisamos dun pasado para poder atinar cando recreamos este presente
para poder exercer unha función crítica sobre o que escribimos
necesitamos dun pasado para mellor completar este espello esnaquizado
milleiros de minúsculas soterradas baixo os cascallos da monotonía
¿cómpre declaralo?
precisamos ser libres para escribir
precisamos escribir para ser libres
aquí, en todos estes nosos gernikas,
dende fisterra a port bou, pasando por bagdad

Gernika, 2 de novembro do 2003
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Moita cultura no primeiro ano do Prestige
Recitais, mesas redondas e concertos lembrarán o embarrancamento
A.N.T.
Exposicións, concertos, presentacións de libros, recitais,
documentais... se o mundo
da cultura se implicou na loita contra o chapapote era de
esperar que tamén se puxese
en acción nestes días nos que
se cumpre un ano do embarrancamento. Multitude de
actos celebraranse en todas as
comarcas nos próximos días.
O Prestige bateu neste ano todas
as marcas no mundo da cultura.
Conseguiu que se publicasen os
libros de máis autores, os discos
con máis músicos, que se celebrasen os concertos con máis
grupos e o maior número de
concertos ao mesmo tempo, que
se organizasen as exposicións
con máis artistas e a maior cantidade de mostras de fotografía,
banda deseñada ou pintura. A
implicación da xente do mundo
da cultura nos actos de protesta
contra a invasión do chapapote
foi sorprendente e tamén o será
na multitude de actos que se artellan nestes días para a lembranza do primeiro aniversario
do atentado do petroleiro.
Multitude de mesas redondas
terán lugar en distintos puntos do
país para analizar os efectos do
desastre. O 6 de novembro Xoán
Ramón Doldán e Torcuato Teixeira debaterán sobre as repercusións económicas da marea negra
nunha mesa redonda moderada
por Manuel Rivas no salón de actos da Once. O mesmo día en Lugo serán Camilo Nogueira e Xosé Luís Rodríguez Pardo os que
se sentarán a analizar a catástrofe. Doldán e Patricia Vázquez estarán o día 12 en Compostela, na
Galería Sargadelos, un acto o que
se proxectará o vídeo Nunca
Máis, marea de dignidade, tema
o da plataforma que será o eixo
central do encontro que terá lugar
o 14 de novembro en Ourense e
que xuntará a Uxía Senlle, Concha Fernández, Xurxo Souto e
Bieito Lobeira.
Distintos fotógrafos participan na mostra que se abrirá en
Compostela; en Carnota poderanse ver as exposicións Desde
as nosas fronteiras, Crónica en
imaxes do desastre e H2Oil.
Ademais do festival de Compostela do día 13 no que se presentará o disco-libro Sempre mar, a
música volverá a sonar pola dignidade o día 8 en Vigo no pavillón do Berbés co angolano Alberto Bundi, o brasileiro Renato
Spencer e a Banda Melgacha e o
día 13 en Pontevedra soarán os
ritmos de Carlos Gustavo Almeida apoiado pro varios membros
do grupo Liorna, será este o día
no que nas distintas comarcas do
país se organicen concentracións
para lembrar o aniversario. Na da
Coruña Manuel Lourenzo actuará como mestre de cerimonias
dun encontro no que se pide á
xente que leve roupa negra, unha
vela e unha cazola; en Fisterra faráselle un novo velorio ao mar.♦

PACO VILABARROS

Festival Sempre Mar
O libro-disco da Plataforma
contra a Burla Negra titulado
Sempre mar presentarase o
día 13 de novembro na Sala
Nasa de Compostela. Para ese
día está preparado un festival
no que actuarán Alfolies, Ruxe Ruxe, Pilocha, Roberto Parada e Liñaceira ademais dun
grupo de xente do teatro que
interpretarán algúns dos textos publicados. Ao final do
festival está previsto que un
bo grupo dos autores suban ao
escenario. En Sempre Mar colaboran arredor de 300 persoas, 167 son autores de textos,
18 encárganse das ilustracións
e son 17 os grupos musicais
que participan no dobre cd da
publicación.

Máis banda deseñada
Varias exposicións e publicacións
de banda deseñada naceron ao
longo deste ano, producidas de
forma especial polo Colectivo
Chapapote (con páxina electrónica propia). Nestes días algunhas
das exposicións volven abrirse en
distintos puntos do país e o cómic
H2OIL continúa a ser o máis vendido do xénero en Galiza. Nestes
días de aniversario o Consello da
Cultura Galega publica Parando
a marea negra, un cómic que conta con guión de Marilar Aleixandre e ilustracións de Fran Bueno
Capeáns e preséntase como unha
homenaxe a toda a xente do mar
que se tivo que defender coas súas mans do chapapote.

Documentais
mentres chega a película
Un dos proxectos máis agardados
do mundo da cultura con respecto
ao Prestige é a longametraxe que
se está a preparar na que participarían varios directores cinematográficos coñecidos. Mentres
non chega estréase o documental
O Prestige, desastre na Costa da
Morte, producido por Continental, Discovery Channel e La Productora e dirixido por Xosé Ánxel
Montiel que contou coa colaboración de Iñaki Gabilodo en calidade de narrador. O 15 de novembro
estrearase na canle Documanía o
documental, Aguiño, sobrevivir
ao Prestige, dirixido pola realizadora Sandra Sánchez.

Un foro que se prepara
Como ningún acontecemento
revolucionou tanto o mundo
da cultura como a marea negra
do Prestige desde a Plataforma
contra a Burla Negra consideran que un ano despois é tempo abondo para pararse e reflexionar. Con ese fin estase a
preparar o “Foro Negro: Estados Xerais da Creación Cultural” que se celebrará os 13 e 14
e decembro en Compostela.
Debaterase as expectativas, organización e futuro da plataforma e o futuro da creación
cultural en Galiza. Para inscribirse e achegar ideas está o enderezo electrónico: foroburlanegra@yahoo.es♦
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Postais na historia

Un Skylab sen tirón argumental
O humor destaca no último premio Xerais
Título: Casa Skylab.
Autor: Jaureguizar.
Edita: Xerais.

O feito de que Jaureguizar se fixera co Premio Xerais de Novela non foi unha sorpresa. Non é
ningún principiante, senón un
autor cunha traxectoria que marcan varios títulos, desde aquela
luminaria fresca e intensa Fridom Spik -reeditado agora, con
textos acrecentados, nos Libros
de Peto de Xerais. A auténtica
sorpresa foi que a novela vencedora sexa un discurso paródico
que aposta polo humor como arma de combate literario (e tamén
como arma de defensa fronte á
vida). Porque, estatisticamente,
este tipo de discursos non adoitan ter moita sorte en certames
narrativos (salvantes aqueles que
se especializan neles). Mais esta
peculiaridade, por si soa, xa lle
serve a Casa Skylab para facerse
cun lugar propio e instransferíbel
entre todos os títulos gañadores
do Xerais. E, por outra banda, a
sorpresa é menor se temos en
conta que este ano 2003 está a
distinguirse precisamente por
unha pouco habitual proliferación de discursos con claras querencias humorísticas. Lembremos A estraña estrela (Xabier
López López), O bosque de levas (Alfonso Álvarez Cáccamo)
ou Don Nuno e outros relatos
humorísticos (Valentín Alvite),
título que comentamos hai escasas semanas.
Como cada unha delas, Casa
Skylab tamén agacha, no colchón mol e branco das súas páxinas, teses que pretenden facer reflexionar, sen entristecer. Desta
volta as teses teñen como centro
o mundo do nacionalismo galego, un mundo que é excusa e soporte da novela, dunha novela
onde a narratividade se acha bai-

Jaureguizar.

xo mínimos pois non existe conflito novelesco que terme dela.
Por moito que se queira estirar, a
morte dos tres hippis comuneiros (Mick Joiner, que fora cantante do grupo londinense Fallings Stones; Helmut, o teutón;
e Freddy Unabomber, o canario)
non vai máis alá dun punto de inflexión (que trae a visita do coñecido subcomisario Sanxil) no
que o espello cóncavo da letra
impresa volve a anterior parodia
que provoca risa en parodia de
algo moi próximo ao terror gore,
de tanto sangue e vísceras que
apañan os nosos ollos nas letras
negras da novela, sangue consecuencia dunha violencia animal no máis puro sentido da palabra. Momento intenso no que
se desdebuxan os simbolismos
que viñan sostendo a novela
deica entón, para recuperárense
cara ao remate, un remate que,
en poucas liñas, pon en contacto definitivamente o mundo ilusorio e o mundo real ao facer

que o narrador comparta ambos.
Deica entón, a novela descasaba nos diálogos enxeñosos,
nas ocorrencias dun narrador
que aproveita calquera ocasión
para exhibirse, nunhas personaxes con moito de estereotipo
(cousa frecuente neste tipo de
narrativa, pero nin moito menos obrigatoria) e no variado
eruditismo (digresivo e documentalista) que se vai trufando
por aqui e por alá o texto. Pero
en Negueira de Rodríguez tarda
moito en haber conflito, entendido á maneira clásica, sendo,
entón, a novela, un longo saltar
de personaxe en personaxe, de
ocorrencia en ocorrencia. Pablo
Neruda (o carteiro) pode considerarse unha tímida tentativa de
ganduxar as historias individuais, pero o verdadeiro fito
que terma de todo é Negueira
de Rodríguez, Negueira de Rodríguez como matraz onde evolucionan Antoñito Duracell
(tonto do pobo, coa capacidade
de poder falar cos mortos e que
padece de x fráxil e anuncia, as
vintecatro horas do día e da
Agradécese
noite, o que o
leitor ben ima- o humor
xinará), Ludo e da novela,
Reces (donos pero falta
do Sempre en un fio
Galiza, pub- narrativo
parque temáti- que tire
co do nacionadela.
lismo galego
onde gardan os
visionarios lentes de Castelao e teñen textos
de Castelao en Karaoke), Daniel ou Almudena (a muller, o
desexo carnal, que non pode
faltar), entre outros e ademais
dos mentados Pablo Neruda e
Freddy Unabomber, Helmut,
Mick Joiner, representando ao
mundo dos vivos (con Sanxil,

vello coñecido, un Holmes ao
réves, que non dá unha) e, polo
dos mortos, dona Presen.
Xuntanse todos na pintoresca
Negueira de Rodríguez, nas
abruptas montañas da Galiza Interior, raiando con Asturias, e
compoñen un universo pintoresco, que desencadeará o sorriso no
leitor (mesmo naqueles para os
que o sentido do respeito indica
que hai cousas que nunca se deben parodiar) e neste aspecto a
novela pode considerarse exitosa, non así na narratividade, por
esa cansina ausencia de conflito
que tire dela. Neles descansa tamén o simbolismo que porta as
teses. E será o leitor, cada un desde a súa óptica, quen decida se
aquí a novela naufraga ou non.
Pola nosa banda adiantemos
que máis que teses son apuntamentos, motivos, suxestións,
para reflexionar, algo ben frecuente nos nosos diías. Mais nin
a relixión, nin o sorriso son os
únicos motivos que explican estratexias narrativas deste estilo
nas que o humor non é accidental. Hai tamén, e ademais do experimentalismo a que se prestan
todos os discursos catalogados
como marxinais, detrás unha
clara necesidade de achegarse
ao leitor con discursos que esperten empatía rapidamente, en
tempos nos que compre recuperar canto antes os índices de leitura. Pero a empatía non é producto só das grazas, dos chistes,
precísase armazón que os terme, e esa armazón é a narratividade, tanto ten que se entenda
esta ao xeito de Greimas, Prince, Paul Ricoeur, Todorov, Bremond ou van Dick, por citar algunhas das máis interesantes teorías que da narratividade teñan
elaborado os tempos.♦
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Sobre
o noso teatro
Espiral Maior publica Xogo
de máscaras. Escritos sobre
teatro galego de Euloxio Ruibal. É este un volume de crítica e análise textual e dramática das principais obras
teatrais da nosa literatura. O
escritor de Ordes dá conta, de
maneira enciclopédica,
de diferentes
aspectos da
dramaturxia
de Rafael
Dieste,
Álvaro Cunqueiro,
Blanco
Amor, Castelao, Díaz
Pardo,
Carvalho Calero, Otero Pedraio e Luís Seoane e adica un artigo á escenografía de Camilo Díaz Baliño.♦

XOSÉ M. EYRÉ

Carolina Otero
nas pantallas

Tabela das letras
P

A memoria de Vilagarcía, de
Carlos Díaz e Manuel Seixas
e A memoria de MondarizBalneario, de Carlos Díaz,
Manuel Bragado e Gerardo
Álvarez son os dous
últimos
volumes
adicados
ás postais
históricas
editados
por Xerais.
Valéndose
da
colección
de Carlos
Díaz, estas
obras
percorren os
últimos cen
anos da
historia destas
localidades a través das súas
xentes, ritos e tipos; pero
tamén a través das súas
prazas, mercados, praias, parques, palcos da música e diferentes vestixios que hoxe ben
desapareceron ou evoluíron ao
ritmo da sociedade galega.♦

FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. IRMÁN DO VENTO.
Manuel Lourenzo González.
Xerais.

1. A MORTE DAS LINGUAS.
David Crystal.
Galaxia.

2. CASA SKYLAB.
Jaureguizar.
Xerais.

2. RETRATOS VOLUNTARIOS.
José Luis Abalo.
A Nosa Terra.

3. TRECE BADALADAS.
Suso de Toro.
Xerais.

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

4. MORGÚN.
Suso de Toro.
Xerais.

4. A BATALLA DE MONTEVIDEO.
Xesús Alonso Montero.
Xerais.

5. POR CONTO ALLEO.
Camilo Franco.
Galaxia.

5. A FORMACIÓN
DO NACIONALISMO GALEGO
CONTEMPORÁNEO.

Manuel A. Fernández Baz.
Laiovento.

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

Miguel Anxo Fernández gañou
o Premio Chano Piñeiro de
Historia da cinematografía
galega con A bela Otero pioneira do
cine. É este un
percorrido
da relación
intensa e
fascinante
da bailarina
de Valga e a
sétima arte.
Fernández dá
conta dos traballos de
Agustina (posteriormente Carolina) Otero como actriz, nas
primeiras montaxes feitas co
cinematógrafo dos irmáns
Lumiére e tamén refire todas as
adaptacións cinematográficas
feitas até agora da súa vida.
Edita Galaxia.♦
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Abelleira
Nº 80. Verán de 2003.
Dirixe: Isabel Sanjurjo.
Edita: Asociación Galega de Apicultura.

Nesta edición, a revista adicada ao mundo das abellas fai
fincapé nos propios actos da
asociación editora. Dáse conta
da XIX Mostra
Galega de
Apicultura.
Relátase
tamén unha
viaxe de apicultores canarios a Galiza
para
intercambiar
experiencias.
Xesús Asorei
explica cales
son as causas
do abandono das abellas das
colmeas. Abel Iáñez dá conta
da historia da apicultura até o
1500.♦

A Micro Pechado
Nº 42. Outubro de 2003.
Dirección: Xosé Fernández.
Edita: Espazos Radiofónicos Galegos en Catalunya (ERGAC).

Neste voceiro, adicado á
actualidade dos traballos de
radio en Catalunya, Antonio
Díaz Fernández e Manuel
Piñeiro homenaxean a
Rosa
Reboredo
Civera,
membro
destacado
da
Asociación
Cultural Galega Rosalía
de Castro de
Cornellá.
Fernám da
Frieira escribe o poema Destino? Inclúese unha viñeta
humorística de Xosé Manuel e
unha entrevista ao grupo Skarnio, de mans de Xosé Manuel
Fernández. Ademais inclúese
unha axenda, as principais noticias dos Ergac e unha
axenda cultural de
Catalunya.♦

O Apupo

Os soñadores do 68
Volve o mellor Bertolucci
Título: Os soñadores.
Dirección: Bernardo Bertolucci.
Guión: Gilbert Adair.
Reparto: Michael Pitt, Eva Green, Louis

Garrel, Robin Renucci, Anna Chancellor,
Florian Cadiou.
País: Reino Unido, Francia, Italia. 2003.

A última película de Bernardo
Bertolucci ensaia un curioso
método de achegamento “colateral” ao maio do 68 francés e ao
espíritu rebelde, no cultural e no
político, dos últimos anos 60. Un
achegamento colateral que ten
moito de exercicio didáctico destinado á xuventude actual, intención confesa polo propio autor.
Os Soñadores conta a crónica íntima dunha presada de días
e noites –é un dos riscos característicos da fita, o xeito confuso
en que vai evolucionando o tempo externo e interno dos personaxes mentres dormen, comen,
conversan, copulan– na vida de
tres mozos unidos pola cinefilia
e as ansias de rebeldía no París
da primavera de 1968; Matthew,
un estudante californiano, un
cripto hippy de San Diego na
procura do soño bohemio, e unha ambigua parella de irmáns
parisinos, Isabelle e Theo. O pano de fondo, a axitación cultural
e política daqueles días dende
as mobilizacións cinéfilas polo
despido de Henri Langlois –cameo de Jean-Pierre Leaud– ata
o ruxe-ruxe de lastras e consignas maoístas cando ardía Troia
polas rúas de París, revelador
movemento de grúa, un dos poucos do filme, cando as barricadas
irrompen no medio da noite.
Con esta fita volve, en parte,
o Bertolucci de Antes da revolución e Novecento, o impulso ético da primera e a sensibilidade
histórica da segunda; pero un
Bertolucci peneirado, ás veces
en exceso, pola vocación didáctica anteriormente mentada. O
cineasta italiano diríxese aos

máis novos de hoxe, xa ten dito
que a intención era tender pontes entre a mocidade contestaria
do 68 e a xuventude rebelde de
Xénova, Seattle e demais contracumios. Os soñadores vén
sendo un áxil cruce entre Jules e
Jim de François Truffaut e O último tango en París do propio
Bertolucci. Mais un Jules e Jim
e un último tango de corte netamente xuvenil, que se aprecia xa
dende os primeiros compases e
os primeiros diálogos da fita.
A vontade didáctica ás veces
pesa sobre o retrato psicolóxico
dos personaxes e das súas circunstancias, en especial sobre algúns diálogos “de situación cultural”: eses xogos cinéfilos, eses
“agres debates do momento” entre Chaplin e Keaton, entre Jimi
Hendrix e Eric Clapton. Cando
Theo lle di a Matthew o de que
“di Godard que Nicholas Ray é o
cinema” a frase non ten o mesmo calado que
cando
aquel Bertolucci
personaxe de capta con
Antes da revolución postulaba o precisión
de que “non se o espírito
pode vivir sen insurxente
Rossellini”.
dos 60.
E posta esta
pequena chata
hai que reivindicar a nova fita de
Bertolucci como un novo, e lúcido, exercicio de cine de autor,
do seu autor, dun Bertolucci que
renace preciso como poucas veces. A súa anterior fita, Asediada, xa presaxiaba un bo momento do cineasta. Un Bertolucci
preciso na súa capacidade para
capturar o zeitgeist, o espíritu
concreto dunha época histórica,
neste caso o espírito insurxente
dos 60, coa mesma eficacia que
xa amosara ao retratar o cambio
do século XIX ao XX no seu
Novecento ou a Italia do fascismo en O conformista.

E máis que no político, xa dixemos que o decorado sesentaeoitista é colateral, case sempre fóra de campo. Este novo fresco
histórico de Bertolucci, un Novecento de pequeno formato?, centra a súa atención no discurso ético, cultural e sexual do seu peculiar trío protagonista, pechado sobre si mesmo durante boa parte
da metraxe. Iso si, episodicamente a emerxencia histórica do momento irrompe con violencia no
menage a trois que se xesta no interior do moi burgués piso no que
os tres se refuxian. E, como mostra, un dos momentos máis arrebatadores deste novo Bertolucci,
cando Matthew e Isabelle copulan rabiosamente no chan da cociña e Theo, coa imperturbabilidade do mellor Belmondo, prepara uns ovos fritidos, algo lle chama a atención, un ruxe ruxe que
se vai impondo ao ritmo frenético
dos dous amantes. É a chamada
da rebelión estudiantil rúas, que
pronto queda vencida de novo
pola propia violencia física de
Isabelle e Matthew, un sexo que
ten moito de sacrificio iniciático.
Xa comentabamos antes a
autocita ao Último Tango e ao
Jules e Jim de Truffaut. Son estes elementos que serven para
deconstruír o proceso creativo
destes “Soñadores”, pero pode-

riamos seguir citando títulos de
filmes durante páxinas e páxinas, exercicio cinéfilo ao que o
propio Bertolucci se entrega con
entusiasmo nesta fita feita por
cinéfilos, para cinéfilos e con cinéfilos por protagonistas. Aí están as citas explíctitas a Bande à
Part, de Jean-Luc Godard, A
Raíña Cristina de Suecia, de
Robert Mamoulian, Freaks, de
Tod Browning, referencias todas
elas que inscriben este Os soñadores na loita a prol da capacidade transgresora da cultura, a
reacción contra todos os agoireiros da suposta esterilidade politica da provocación artística.
Por certo, unha curiosidade
para cinéfilos contraculturas, e ao
fío do que comentabamos máis
arriba sobre o carácter didácticoretrospectivo-sesentaeoitista da
fita, un dos noso tres soñadores, o
francés Louis Garrel, Theo no filme, é o fillo dun dos enfants terribles do malditimso cinematográfico galo da década prodixiosa, Philipe Garrel, hermeneuta
bastante indixesto das últimas
vagas da Nouvelle Vague e responsable dunha boa parte do legado fílmico da xermana Nico, a
da Velvet Underground; se é que
o mundo é un pano.♦
XOSÉ VALIÑAS

Nº 5. Outubro de 2003.
Edita: Federación Galega pola Cultura Marítima.

O tema principal desta publicación destinada a recoller o
labor desta federación etnolóxica e recreativa é, nesta ocasión,
a celebración dos VI encontros
de embarcacións tradicionais
en Galiza,
que se celebraron
na Illa da
Arousa entre o 3 e o
6 de xullo.
Alén de explicar como
se desenvolveron os actos e dar
conta de
todas as presenzas neste
evento, inclúense fotografías
dos mellores momentos. Tamén
falan desta festa João Baptista,
da Associação Barcos do Norte
e Xaquín.♦

Fariña Jamardo, un poemario arcaico e curioso
Título: Coa alma espida.
Autor: Xosé Fariña Jamardo.
Edita: Deputación de Pontevedra.

A instrumentalización da poesía,
na Galiza, acadou as súas máximas cotas alá pola metade do primeiro lustro dos setenta. Unha
antoloxía, que ainda se encontra
nalgunha que outra libraría, foi
summun desa instrumentalización: Os novísimos da poesía galega, de Mª Victoria Moreno.
O problema da maior parte
da poesía realista (sic) no noso
país é que os seus cultores se
colocaban nun estadio preestético, e así deu o que deu, malia
os seus nostálxicos. Agora, publicado pola Deputación de
Pontevedra (dato que só saberá

o lector lendo o prólogo), aparece un deses libros que de ser
publicado no seu día pasaría
sen pena nin gloria, e que agora da máis pena que outra cousa: Coa alma
Espida (xa se É este
sabe, cando un
un exemplo
ispe a alma
pode sair de serodio
todo, do divi- da poesía
no Marqués dos setenta,
até o presen- con pouca
te), de Xosé atención
Fariña Jamar- á forma.
do, autor dunha novela que
precisa –urxentemente– dunha reedición:
Golfaróns de sangue.
O presente libro leva un

prólogo –que máis ben é un
pararraios ou unha barreira– de
Xesús López Fernandez, que
explica, poema a poema, o volume ao lector. A presente “é
unha breve obra pero un gran
libro de amor a Galicia, está divida en catro partes, precedidas
por unha carta inédita de Celso
Emilio Ferreiro, cun total de
vinteseis poemas numerados
(...) e titulados, dos que seis están na primeira parte, oito na
segunda, once na terceira, e un
na cuarta” (do prólogo).
Un “gran libro de amor”.
Eis, talvez, o problema. Porque
é un amor paixón, e o amor
paixón máis que amar algo sólido, un ser de carne e óso,
composto de produtos quími-

cos, ama un ídolo, un ideal. É
dicir, algo inexistente.
Outro dos problemas deste
volume é o seu prosaísmo, a falta de ritmo, de traballo poético;
o situar a increpación por cima
da palabra, a incapacidade do
autor –como de case todos os
cultores da poesía chamada social– de converter o contido en
forma, o berro histriónico, etc.
Coa alma espida é un ersatz á vez arcaico e curioso.
Arcaico porque parece concibido antes da aparición da poesía, e curioso porque os máis
novos poderán saber como as
gastaban os poetas (sic) nos comezos dos setenta.♦
X.G.G.
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Joan Perucho, in memoriam?
XESÚS GONZÁLEZ GÓMEZ
O pasado martes 23 de outubro sabíase da
morte do escritor Joan Perucho. Morrera
dous días antes, mais deixara escrito que
non se notificase a súa morte até que fose
soterrado. Non quería que neses momentos
dolorosos para a súa familia, ninguén a estorbase. O 7 de xullo pasado, escribira o seu
derradeiro artigo en La Vanguardia, “Despedida a mis queridos lectores”, despois de
saber que tiña unha cirrose, causa da súa
morte. “Todo pasa no tempo e a miña vida
tamén pasa. Nela oio os paxaros cantar sobre a miña cabeza e as londras voar sobre o
meu arredor.// Estou canso e enfermo e, por
tanto, eme imposíbel continuar coas miñas
tarefas; ou sexa, seguir as miñas colaboracións de sempre con La Vanguardia”.
Perucho, novelista, narrador, poeta,
crítico de arte, editor, etc., foi recoñecido
serodiamente por parte do estatus literario
catalán. As causas, múltiplas, mais digamos que, en certa maneira, paralelas ás do
seu amigo Cunqueiro: dereitismo, literatura “non-comprometida”, bilingüísmo, etc.
Unha vez recoñecido, non se sabe por que,
foi comparado co galego, cando, en verdade, Perucho é unha especie de Cunqueiro menor, moi menor. Ora, iso si, superaba o de Mondoñedo en diversos campos:

coñecemento da arte moderna, atención
aos novos modos de comunicación, como
o grafiti e outros, e era un novelista, o que
nunca foi o galego. Noutras palabras, sabía estruturar unha novela.
Autor de inmensa bibliografía –tivo a
sorte de que os últimos anos as editoriais
rifaban por publicar recolleitas dos seus artigos xornalísticos– talvez o Perucho que
quede no futuro sexa máis o poeta do que
o narrador ou o articulista. E se alguén un
día estuda seriamente a edición en España,
o Perucho editor, cando gastou os cartos na
Editorial Taber, onde publicou cinco libros
de Cunqueiro: Flores del año mil y pico, El
Envés, Laberinto y cía, El descanso del camellero e La cocina cristiana de Occidente, unha bela edición hoxe xa xoia de bibliófilo. Tamén en Taber se publicou o libro de José María Castroviejo Las tribulaciones del Cura de Noceda. Era unha editorial modélica, onde o libro era en si, é dicir, como obxecto, unha obra de arte.
As relacións de Perucho con Galiza
foron moitas, desde as paparotas –narradas por el en diversos artigos e entrevistas– que se pegaba nos anos 60 con
Cunqueiro, Castroviejo e Celso Emilio,
até a lectura de escritores galegos, pa-

sando pola tradución de tres poemas do
de Mondoñedo publicados nun volume
de homenaxe a Carles Riba, ou artigos
dedicados ao país e escritores nosos.
Dicimos acima que talvez o Perucho
que quede sexa o Perucho poeta. Como
poeta empezou nos anos 40, na revista
clandestina Ariel; moito choveu desde
entón, e se moito produciu en prosa, deixaba a poesía para o seu máis íntimo. E
moitas das poesías recollidas nos seus
poemarios eran, simplemente, traducións de poetas amados por el.
Un dos seus poemarios, publicado en
1951, titulase Aurora per vosaltres. Nun
dos poemas, o que dá título ao libro, escribe: “Un xugo, porén, espántavos./ Non
vos espanta a terra / como non vos espanta a nube,/ nin tan só o delicioso terror do
sangue que vixía;/ mais terra e sangue ditan/ a liberdade perdida,/ esta liberdade
que defenderedes/ como un aldraxe na casa dos amos./ E se as frontes abandonan/ a
memoria do deus/ do país que intentastes
como unha rosa antiga/ deshabitade a súa
infamante palabra/ a súa xentuza maldita/
porque unha aurora virá próxima e forte:/
a aurora para vós,/ a que espera,/ a que
sempre crin que debe nacer”. Versos que

nada teñen a ver (¿ou si?) con aqueles que
fechan o seu libro de artigos A derradeira
mirada (2001) –unha serie de artigos case
todos sobre escritores, mais tamén artigos
onde se aldraxa a inmigración, se defenden as declaracións xenófobas do presidente de Esquerra Republicana de Catalunya Heribert Barrera, se censura os frades de Montserrat por apoiar a adopción
por parte de parellas homosexuais, etc.– e
que din: “Todo se derruba e cae/ así como
Cataluña se afunde/ no suicidio./ Para non
velo/ irei morrerme/ A Medina del Campo,/ lugar que foi da miña nai,/ e que non
ten hedonismos/ nin inmigracións que
marxinen/ a lingua e liberen/ do traballo,
dos fillos, da familia”.
Coñecín personalmente a Joan Perucho hai poucos anos. Foi aquel día o seu
discurso un discurso racista, dereitista.
A verdade, non me quedaron gañas de
voltar velo, aínda que coincidimos algunha vez máis. Non o considerei nunca un grande escritor e son dos que pensan que hai grandes escritores que non
temos porque ler nin porque amar.♦
XESÚS GONZÁLEZ GÓMEZ é escritor e
crítico literario.

A razón crítica de Montalbán
EMILIO CID
Poucas veces a Universidade de Barcelona debeu acoller tanta xente como na homenaxe que se lle tributou a Manuel Vázquez Montalbán. Foi un acto de soberanía
participativa que rompeu as barreiras do
espazo e do tempo concretos nos que lle
tocou desenvolverse. Houbo a quen se lle
quebrou a emoción e derramou unhas bágoas pola perda dunha gran persoa, quen
subliñou a lucidez do expoñente da razón
crítica que nos acababa de deixar, quen
berrou de dor pola morte dun vello militante comunista (¿acaso é unha vergoña
manterse fiel ao ideal comunista?), quen
manifestou o seu sentimento de orfandade
ante semellante desgraza, quen pediu que
se abriran as portas da Universidade porque Manolo era un home do pobo, quen
gabou o humor e a ironía dos seus escritos
e intervencións públicas, quen expresou o
moito que lle gustaría aquela demostración de sinceridade reivindicativa ao autor
de Galíndez e quen agarda con impaciencia a derradeira entrega de Carvalho e as
análises sobre a aznaridade, esa lousa coa
que nos queren esmagar.
Saramago resaltou o “exemplo” e a
“humanidade” do amigo morto e prometeu dedicarlle o próximo libro. Rosa Regás tivo palabras moi atinadas, que ergueron o entusiasmo dos asistentes e que podían ser perfectamente do homenaxeado:
“Agora faltaranos a súa voz para facernos
ver o que tantas veces agacha a realidade,
para combater a apatía da esquerda, a falta de ética xeralizada, o desprestixio político que nos arrodea e o triunfo do exabrupto e a mentira, que nos levan directos
cara á involución”. Raimon tamén lle dedicou unha palabras agarimosas ao amigo
xeneroso e solidario (“non saberá nunca
canta da nosa vida se leva coa sua morte”), agarrou a guitarra e cantou La cançó
de capvespre, dun poema de Salvador Espriu, trasladándonos por un momento a
aqueles anos de resistencia contra a gaiola de ferro da ditadura, da que non damos
saído, agora que exercen a maioría abso-

PACO VILABARROS

luta os herdeiros daquel réxime ominoso.
Pechou a homenaxe a muller de Moltalbán agradecendo a asistencia e deixando
no ar o que bulía no ánimo dela e do seu
fillo: “¿Que faremos sen el a partir de agora?”. Unha fartura de aplausos acendidos
e máis que merecidos clausuraron o acto.
Non era para menos.
Coido non equivocarme nin unha migalla se digo que, fóra a ligazón familiar,
iso mesmo bulía no ánimo dos asistentes:
¿Que faremos sen o home que viña dun
barrio (O Raval) castigado pola guerra e a
posguerra, que pertencía a unha familia
de perdedores, que devecía por facer o
ben, que facía servir a intelixencia para
defender causas nobres, que empregaba a
ironía como unha gargallada irreverente,
que pregoaba a educación sentimental na
resistencia aos valores do franquismo
perpetuo, que tiña a razón crítica como
guía do seu quefacer político e literario, e
que era un referente intelectual dunha clarividencia difícil de igualar? Desapareci-

dos Edward Said e Vázquez Montalbán,
arrepía pensar que poidan exercer o monopolio intelectual os Fernando Savater,
os Vargas Llosa e outros pontífices do artigo de opinión que, queirámolo ou non, e
ás probas dos xornais me remito, contribúen á grandeza imperial da aznaridade.
E que ninguén entenda isto último como
un ataque á literatura considerada como
unha das belas artes, agora que celebramos os corenta anos da publicación de La
Ciudad y los perros, de Vargas Llosa e lamentamos que Savater abandonase La infancia recuperada e se pasase ás filas de
Mayor Oreja e Pilar del Castillo para participar de cheo na monocordia do ‘¡Basta
Ya!’ Ás pretensións secesionistas de Ibarretxe, o mais malvado dos dirixentes políticos e culpábel de todas as tropelías e
desaforos que acontecen en Euskadi,
mesmo que as pelotas vascas vaian cargadas de material explosivo.
Montalbán, escritor impuro e contaminado de ideoloxía de esquerdas, dei-

xounos moitas ensinanzas. Entre outras,
que a literatura con maiúsculas non é unha cousa exclusiva dos espíritos puros
arrebatados polo númen e entregados en
corpo e alma á tarefa de escribir afastados da contaminación do ambiente, senón que a impureza e a ideoloxía administradas con humor e intelixencia non
teñen por que ser un impedimento para
escribir unha gran literatura. E non fagamos o que un compañeiro meu, catalán e
catalanista, que dous días despois da
morte de Montalbán me respondeu: “O
territorio dun escritor é a sua lingua e
Montalbán non é un dos nosos”. De acordo, pero nós, os que nos sentimos nacionalistas e de esquerdas, ou de esquerdas e nacionalistas, non podemos confundir as cousas e caer en semellantes
simplezas. Non confundamos a Cela con
Montalbán. O cadaleito de Cela portárono ministros do partido da guerra e do
chapapote, e a ministra de Cultura dixo
de Montalbán que era unha “voz continua” dos últimos tempos. Que maneira
de non dicir nada e desprezar o escritor
incómodo. Que os matemáticos expertos
en “continuidade” nos revelen o sentido
profundo da “voz continua” da ministra.
Montalbán é un dos nosos e ben claro
que quedou o día da homenaxe. Quédannos os seus libros, non só os da serie de
Carvalho, senón tamén as outras novelas
(El Pianista, Galíndez, El estrangulador...), os ensaios (El escriba sentado, La
literatura en la construcción de la ciudad democrática...), a poesía, o xornalismo, o exemplo, a humanidade, o compromiso de esquerdas, os lugares que frecuentaba, o Raval onde era fácil velo paseando solitario e meditabundo, Vallvidrera (Tibidabo) onde vivía e desde onde
avistaba a cidade, as outras Barcelonas
que percorreu, o planeta dos simios desde onde enviaba os panfletos... E o moito que lle debemos.♦
EMILIO CID é comentarista literario.
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Chico César
‘A música no Brasil é festa,
filosofía, relixión e política’
CARME VIDAL

XOSÉ LUÍS ALONSO

Respeiten os meus cabelos, brancos é o título
do último disco de Chico César, un dos máis
relevantes artistas da actual música brasileira,
autor de temas xa emblemáticos como Mamá
África ou Onde estará o meu amor. No verán
dirixiu xunto con Uxía o concerto “Cantos na
maré” en Pontevedra, o que foi grande encontro da música da lusofonía. Agora regresou á cidade para protagonizar un concerto
A súa xeración está a revolucionar a Música Popular
Brasileira?
Vostedes teñen esa sensación porque nós chegamos aquí
con atraso. A música brasileira
é tan dinámica que talvez nós
xa sexamos a súa cara conservadora. Despois de nós xa
acontece algo novo pero chegará aquí cando algo novo despois deles tivera acontecido no
Brasil. Esa é a dinámica.
Introduciron con máis forza novos ritmos, principalmente o reaggae e os sons chegados
de África, non é iso unha marca dos músicos do seu tempo?
En realidade son vellos ritmos que forman parte xa da tradición brasileira e que foron tocado por Luiz Gonzaga, Jackson
do Pandeiro ou por Pinduca. O
que nós facemos é recoñecer
eses ritmos e traballar con eles.
Compón para Mª Bethânia
e Chico Buarque canta con vostede no seu último disco. Dá a
impresión de que todos os músicos brasileiros participan
dunha gran “parcería”.
Sen ser algo tan romántico
como esa percepción que di si é
certo que no Brasil temos a no-

ción de que a música acontece a
partir de encontros. É moi común que un artista dunha área
se xunte cun músico doutra ou
coincidan artistas de varias xeracións. É a percepción colectiva de que a música está en todos
os lugares. Entre nós é moi natural, é un ambiente con moitas
diferenzas. Non é tan harmonioso como parece pero é bo que
non sexa porque da diferenza
nace unha nova información.
Tanto vostede como Carlinhos Brown comezaron
compoñendo para os grandes, para Marisa Monte ou
Caetano Veloso.
No Brasil temos tamén esa
idea, que a música non está no
futuro nin no pasado, na riqueza nin na pobreza. A música está en todos os lugares. A xeración de Caetano e Gil, Bethânia
e Gal Costa viu calidade nos
vellos e esa mesma xeración
viu tamén condicións nos novos agora que eles non son tan
novos. Teñen a percepción clara de que a información pode
estar en todos os lugares. Un artista coma min pode remitirse a
África, citar a Salif Keita, cantar unha música de Gonzaga,

acústico, gravar con Uxía un tema para o
próximo disco da cantante con letra de Manuel Rivas e asinar co Concello de Pontevedra un convenio de apoio ao seu proxecto
Béradêro, na súa terra natal de Catolé do Rocha, na Paraíba. Setenta nenos asisten no Instituto Cultural creado por Chico a cursos de música e arte para “resgatar a auto-estima através da valorização da cultura nordestina”.
facer unha versión dun tema
considerado popular nos anos
setenta, nós temos esa liberdade... iso é a música brasileira.
A música é un valor nacional no Brasil?
É unha mestura de entretemento e de filosofía, é dicir, de
modo de pensar a vida, de relixión e de política. Ese conxunto de significados é difícil de
atopar noutro lugar. Noutros
países só é divertimento, tradición ou folclore. No Brasil é
unha visión do mundo.
Co título do seu último
disco, Respeiten os meus cabelos, brancos, defende o dereito a sermos diferentes.
A mensaxe é que todo o
mundo está organizado polo
pai, branco e adulto. Ese mundo fallou e precisamos menos
moral e máis atitude cotiá, máis
desprendemento. Temos a asesora de Bush, Condoleezza Rice, que é negra e muller pero é
unha vergoña para os negros.
Sempre quixemos ter negros no
poder e agora temos. Para que?
Para comandar a invasión do
Irak? Para os que queren que as
mulleres fagan algo distinto isto é mi triste. É unha vergoña. É

preciso sentirse o outro.
Vostede e Carlinhos
Brown, dous dos principais
músicos da actualidade, lideran dous proxectos sociais, un
en Paraíba e outro na Bahia.
Tamén hai xogadores de fútbol que fan proxectos sociais. O
Estado fallou no seu papel de
educar, de coidar da saúde, de
asegurar o transporte... a sociedade asumiu ese papel e os artistas tamén. Cando persoas públicas, por exemplo músicos, desenvolven un papel dese tipo
vólvese máis visíbel porque eles
son máis visíbeis pero é moita a
xente que ten cuberto día a día o
que tiña que ser o papel do estado, que ve a outra persoa en situación menos privilexiada e a
coida. O Estado fallou e en lugar
de coidar dos individuos parece
que existe para oprimilos.
Compartiu hai dous meses
escenario con Gilberto Gil.
Que significa ter un ministro
de cultura que é cantor?
Gilberto Gil non foi unha reivindicación da clase artística senón unha visión do presidente
Lula que viu que era importante e
colocouno. Gil está a facer un bo
traballo. A cultura é importante

pero máis que iso é a democracia
económica e social e iso non o temos no Brasil nin o teremos co
goberno Lula. O problema é que
falta coraxe para rebentar as estruturas porque pode ser que tirar
contra elas sería caer no precipicio. Estamos diante dun problema que parece insolúbel porque
o capital internacional quere que
o vexamos así, como un camiño
sen saída, ou se rende a el ou vai
para o buraco. Eu non penso así
pero o goberno Lula si, coida que
ten que actuar de acordo co capital internacional.
É unha crítica?
Non, é unha constatación.
Unha crítica sería dicir que renuncio.
Non cre que o novo goberno está a producir unha
maior atención internacional
sobre a cultura brasileira?
Non fago relación entre unha
cousa e a outra. A cultura existe
a pesar dos gobernos; a brasileira é máis antiga que Lula e nin el
sabe a importancia que ten. A
cultura e o estado non teñen nada a ver. Sempre vai haber un
Stalin para un Maiakovski. A
cultura é libre, non quero sentirme parte dun programa de partidos que gobernen. Quero que o
goberno se ocupe da saúde ou da
educación, non precisa levantar
a bandeira da cultura. Queremos
que dean as condicións para que
as persoas poidan pensar. O Brasil parece que non ten problemas
de emprego cando os únicos que
teñen cartos son os bancos e as
igrexas evanxélicas. O panorama non é optimista.
Pero vostede sabe que a
esquerda europea mira para
Lula con esperanza.
A esquerda é incompetente.
Foino con Lech Walesa, con Felipe González e é incompetente
con Lula. A esquerda soña máis
do que realiza. Falta coraxe para elaborar un programa alternativo. O goberno de Lula aínda
non o elaborou e a poboación
do Brasil espera que o faga. Se
non emprende un proxecto así a
poboación irá para a rúa porque
o pobo do Brasil está bastante
politizado e conta cun movemento social organizado. Hai
un vasto movemento internacional de creación de novas atitudes e eu son partícipe del.
Que pode facer a música nese movemento internacional?
Pode divertir e manter as
persoas espertas, psicolóxica e
ideoloxicamente porque a música colle a xente desprevida.
Podes estar varrendo a túa casa
e cantar, podes atopar un veciño e cantar a mesma canción.
Crear un canal entre o práctico
e cotián e unha esfera telúrica,
ese é o papel da música.
Por que ten tanta forza a
súa canción Mama África?
Non o sei, se o soubese talvez faría outras. É unha canción, un reaggae, no mellor dos
casos como No woman no cry
pero non ambiciona tanto. É só
música. África é un símbolo para moita xente, algo maltratado
que sobrevive, que ten dignidade. A pesar dos intereses colonialistas, África sobrevive. Está
tamén nas persoas que queren
chegar ás costas de España.♦
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Xela Arias, a poeta da nudez

Xela Arias

Morre unha renovadora da poesía dos oitenta

MARTA DACOSTA

A.N.T.
A mañá do domingo 2 de novembro amenceu de loito no
mundo da cultura. A noticia
corría veloz e brutal e conforme se difundía aumentaba a dor e incredulidade. A
poeta e tradutora Xela Arias
morrera na noite do sábado
con só corenta anos dun inesperado ataque de corazón.
A curta idade de Xela Arias (Vigo, 1962) sorprendía diante da
súa dilatada traxectoria cultural.
Con menos de vinte anos a poeta xa participara na creación da
editorial Xerais, empresa na que
desenvolveu labores editoriais e
á que estivo vencellada toda a
súa vida aínda que nos últimos
anos se dedicase profesionalmente ao ensino. Filla do tradutor Valentín Arias, a Xela débense tamén as versións ao galego
dunha manchea de obras, entre
elas Dublineses de James Joyce,
O último mohicano de Fenimore
Cooper, O bosque animado de
Fernández Flórez ou Venus Negra de Ángela Carter.
Á par dese labor de editora e
tradutora que lle ía reportar varios premios, Xela Arias daba a
coñecer en 1986 o seu primerio
poemario, Denuncia do equilibrio e pouco despois Lili sen pistolas quedaría inédito despois de
ser accésit do Premio Esquío.
Desde entón tres foron os títulos
que se engadiron á súa bibliografía poética, separados todos por
entre catro e sete anos porque,
como lle dicía hai unhas semanas á poeta e amiga Ana Romaní, “a poesía precisa tempo”. E
tempo foi o que tardou en dar a
luz catro anos despois Tigres coma cabalos, o libro no que xunto cos seus poemas nus se publicaban as fotografías do seu corpo espido feitas polo que fora o
seu compañeiro Xulio Gil. Sen
moita máis vestimenta mostrarí-

C

A.N.T.

ase a poeta seis anos despois
cando saía a luz Dario a diario,
obra provocada polo nacemento
do seu fillo. Despois de sete anos
de silencio, a poeta publicara hai
uns meses Intempériome (Espiral Maior), o que será o seu derradeiro libro e que tiña pensado
presentar en breve en Vigo. “De
certo, a vida ía en serio/ Por iso
morrer non conta/ números” comeza un poema deste seu libro
do que non se esperaba que fose
tamén testamento literario.
No enterro de Xela Arias falaron o tradutor Xulián Maure e
as escritoras María Xosé Queizán e Yolanda Castaño, secreta-

O outro día deume por pensar que se cadra
era momento de pasar dos temas abstractos
a cousas máis concretas. Tiña gana de falar
un pouco de como naceu ‘Implicadas/os no
desenvolvemento’ (ienedé, que lle chamamos nós), a ONG que fundei hai xa cinco
anos e que concreta todas as ideas das que,
ás veces co corazón roto, falo sempre que
se me dá ocasión. Pensaba na orixe, no
principio. Mais esta semana, o xornal levantoume coa labazada da morte de Xela
Arias. E pasei do principio á fin. Souben
que calquera cousa que dixese sobre a orixe de ienedé, e poida que volva a ela, resumíase no mesmo final: as persoas.
Eu só podo dicir que coñecín a Xela
Arias. Nunca falei gran cousa con ela, malia ás paixóns compartidas. Malia á poesía.
Malia á tradución, que despois da súa morte se revela como algo que nos unía máis
do que parecía, xa que se atopaba no proceso de botar ó galego Ancho mar dos Sargazos, un dos meus libros favoritos, un sobre o que teño traballado e que eu mesma
pensara traducir máis dunha vez.
Pois ben, malia a todo iso, eu non tiven
con Xela Arias máis ca unha relación, a
propiciada por ienedé. Ese ente con vida

ria da AELG. En certa medida,
os tres representaban partes da
personalidade de Arias. O seu
amor pola literatura e a lingua,
o seu compromiso feminista e
literario e a súa valentía rompedora da que tomaron nota as
novas poetas do noventa. Intempériome será o derradeiro
libro da autora pero en breve
coñeceremos o texto seu que
entregou para o proxecto colectivo Sempre Mar, da Plataforma
contra a Burla Negra. Tamén
estaba confirmada a súa participación no congreso que sobre
Alexandre Bóveda se celebrará
en Pontevedra. Xela Arias cola-

Grazas
MARÍA REIMÓNDEZ
propia do que xa vos contarei máis outro
día menos gris.
O ano pasado organizamos unha das
actividades que máis me ten prestado nesta andaina. Era un recital poético no que
participaron Marta Dacosta, Chus Pato,
Fran Alonso e Xela, xunto con alumnas e
alumnos da Licenciatura de Tradución.
Combinamos as voces das nosas autoras e
autores coas voces de poetas indias e con
imaxes dos proxectos, con anacos de vidas
do sur, as caras de xente que eu coñezo como se fosen os meus veciños e veciñas, xa
que as levo nos ollos cada día. A cousa foi
tan ben que repetimos en Santiago. Pero
esa primeira vez a min conmoveume, o bar
ateigado, as voces, as palabras, as imaxes.
Como un momento único de conexión no
que a arte é capaz de cambiar de maneira
tanxible a realidade máis inxusta, facendo
unha máxica intervención.

borou activamente cos actos
culturais desenvolvidos tras o
embarrancamento do Prestige e
poemas seus forman parte dos
tres libros colectivos editados.
Son os últimos exemplos da
participación á que ela era dada
en proxectos de grupo como o
fixo nos libros de autoría feminina Palabras de Muller ou
Daquelas que Cantan ou en publicacións como Festa da Palabra, Dorna ou Luces de Galiza.
Burla Negra, A Mesa pola Normalización Lingüística e a Asociación de Escritores en Lingua
Galega son tres das entidades
que lamentaron a súa morte.♦

Xela, ó igual cás demais autoras e autores, as miñas veciñas do sur, as voluntarias
de ienedé, foron a fonte desa maxia. Foi
esa vontade de facer algo por cambiar o
mundo o que nos reuniu. E espertar sabendo hoxe que unha desas persoas que están
do noso lado xa non está máis abáteme.
Ese día, entre o boureo da organización, o mirar que todo estivese no sitio e
o nerviosismo de tempo e tempo de preparación, coñecín unha Xela tímida, sorrinte e con pouco afán de dicir cousas de
si mesma. Unha Xela emocionada coas
palabras das autoras indias que seleccionamos para o recital. Lembro que ata nos
resultou difícil conseguir unha foto dela
para a presentación audiovisual que
acompañaba o recital. Son coma pinceladas fugaces que agora cobran o valor do
triste recordo.
Como xa dixen, son só esas pinceladas
o que coñecín de Xela, e sei que Xela é
moitas máis cousas. Seguro que todas elas
tan importantes como a que acabo de narrar. Ó final téñolle que dar grazas a ienedé
pola oportunidade que nos dá de tocar a
grandeza de moitas persoas. As que se deixan. Grazas, Xela, por deixarte.♦

oñecín a Xela Arias
hai moitos anos, cando eu soñaba con publicar un libro e vía nela a
autora que conseguira os
meus anceios, pois xa publicara Denuncia do
Equilibrio. Foi por iso, quizais, que me produciu un
certo orgullo comprobar
que estaba entre o público
naquel acto poético case
adolescente co que
quixemos alzar a voz no
medio da movida viguesa.
Dixen coñecín e tal vez
non sexa esa a palabra
exacta, porque o certo é
que non tiven contacto con
ela até hai practicamente
un ano. Foi neste ano salvaxe de denuncia e dignidade
no que fun coincidindo e
coñecendo a quen me pareceu unha persoa tímida e
afábel, unha muller chea de
vida que atendía á súa realidade e se comprometía co
momento.
Falabamos da
presentación de Intempériome que se tiña que producir
neste outono. Unha
presentación para compartir
coa música e a imaxe, na
complementación necesaria
dos sentidos, pero tamén para vencer o pudor e a
timidez do texto espido.
Xela procurou a esencialidade do verso e puxo a lingua ao seu servizo. Como ela
dixo, a escrita é indagación e
tamén unha forma de
cuestionar o mundo, unha
escrita compracente e laudatoria non ten sentido, si a esculca e o coñecemento, a necesidade de enfrontármonos
unha e outra vez coa nosa
realidade. E para isto Xela
precisaba desartellar a
linguaxe, descompola e
recompola nun esforzo de
indagación e tensión poética.
A vida foi o acio que o alambique destilou para
deixarnos os versos, tan só o
pretexto para chegar á esencia.
Escribiu co corazón e coa
man tendida todas as
palabras que lle ditou o momento en que vivía, só faltou
o futuro, porque o futuro é o
único que non podemos
escribir, por iso quedan citas
pendentes, conversas sen falar, e unha sensación de impotencia inmensa ante a hora que vai vir.
Neste día de defuntos só
sei falar desta amizade, ou
dos versos en que ela mesma
fala de cadáveres amigos e
coñecidos, porque nada nos
defende desta intemperie de
sabela tan viva e con tanto
futuro, nada, nin sequera a
certidume de que é a morte
a que sempre nos
♦
acompaña.♦

Cinema galego
en Bruxelas
MAR BARROS

Co porto de Vigo como escenario, con Luís Tosar como actor ou con Dygra
Films como produtora, o cine feito no país está a deixar pegada. Premios e fesO cinema feito no país non pasa
desapercibido. Cada vez son
máis os directores de dentro e de
fóra que escollen o casco vello
de Compostela ou o porto de Vigo para ambientar o seu xeito
particular de narrar problemáticas propias e, cada vez, son
máis os actores da canteira con
papeis destacados e galardoados en festivais cinematográficos. Películas como Os luns ao
sol abriron unha fenda no cinema e permitiron que moitos europeos recoñecesen Galiza a través dos seus fotogramas. Outras, como O Bosque animado, a
grande revolución de Dygra
Films e Manolo Gómez, poñen
ao descuberto que no eido da
animación están a xermolar iniciativas sorprendentes con orzamentos ridículos. O éxito de ambas as dúas e a proliferación de
propostas de calidade contribuíron a que agora en Bruxelas se
estea a falar do cinema galego.
Lonxe dos grandes certames
cinematográficos europeos, o
Festival de Cines de España e de
América Latina, que se celebra
na capital europea entre o 6 e o
25 de novembro, ofrecerá por
vez primeira a Mostra Galiza, para difundir o noso cinema, a través de conferencias, proxeccións
de películas e a estrea de varias
produccións. Esta sección foi seleccionada, en palabras dos promotores do concurso, por mor da
“calidade das produccións que se
están a facer, unida ao desenvolvemento dun sector audiovisual
cada vez de maior relevancia”.
Trece badaladas, de Xavier
Villaverde; O agasallo de Silvia,
do director Dionisio Pérez; a fita
de animación coruñesa O Bosque
animado; e a última longametraxe
de Antón Reixa O lapis do carpinteiro exhibiranse no festival nunha sección fóra de concurso, na
que se engade Os luns ao sol, de
Fernando León de Aranoa.
“Hai unha curiosidade polo
que se fai aquí, porque, aínda
que se está a asentar, a nosa cinematografía posúe un carácter
propio, unhas temáticas locais
que teñen a virtude ao mesmo
tempo de ser universais”, comenta o director de Trece Badaladas,
Xavier Villaverde, ao respecto da
adicación dunha sección específica para o cinema galego. E en-

.
IMADO
UE AN
O BOSQ

SOL.
NS AO
OS LU

.
IMADO
UE AN
O BOSQ

LADAS.
BADA
TRECE

gade que “no contexto estatal, o
cine galego, pouco a pouco, vai
aportando producións destacadas que se están a impoñer”.
Dentro do festival, tamén se
proxectará a Lingua das bolboretas, dirixida por José Luís Cuerda
e baseada no relato de Manuel Rivas e, no apartado Espange tout
court, competirá xunto con outras
quince producións, a curtametraxe A subela, de Luís Avilés, unha
historia de amor ambientada na
Noia dos anos cincuenta interpretada por María Bouzas, Xavier

Leive e Manuel Oliveira Pico.
Como “un trinque para dar a
coñecer toda a nosa industria” ve o
director de Trece badaladas todo
este tipo de festivais, que considera “moi positivos”. “De algunha
maneira, –engade–, para nós que
estamos espallados polo mundo é
un xeito de comunicarnos, de
aglutinarnos e de que, ademais, a
xente de lonxe se poda sentir conectada polo que nós contamos e
por como o contamos”.
Sen embargo, como indica
Xavier Villaverde, “a cinemato-
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grafía galega vive un momento
complexo, no que é difícil competir coa industria norteamericana.
O que precisa agora o noso cine-

ma son unhas medidas de apoio
institucional, porque é unha arte
e unha industria, que necesita
vehiculizar as dúas caras”.♦

Festivais de outono
Ao tempo que se celebra en
Bruxelas o Festival de Cines
de España e América Latina,
que inclúe por primeira vez unha sección específica para o
cine feito en Galiza, aquí, no
país, estanse a desenvolver
outros certames destacados.
O vindeiro día 8 comezará a
VIII edición do Festival de Cine
Independente de Ourense no que
se proxectarán ao redor de 165
películas con máis dunha vintena
de países representados e con
Cuba como invitado. Nesta ocasión farase unha retrospectiva sobre o obra de Montxo Armendáriz

e a sección Memoria histórica estará adicada ao director Nieves
Conde. Na sección documental,
que nesta ocasión incorpórase á
competitiva, pasaranse un total
de dez traballos, entre eles catro
galegos. Completarán o festival o
apartado oficial competitivo de
curta e longametraxes.
En Compostela o pasado
martes a última película de Lars
Von Trier, Dogville, abriu o festival Cineuropa. Até o 28 deste
mes, ofreceranse máis de sesenta títulos, entre os que se
atopan películas premiadas nos
principais festivais de Europa.♦
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PARA TODOS OS PÚBLICOS

SANTIROCK
HORÁCIO VIXANDE

MARGA ROMERO

Placebo e Suede encabezaron o
cartel dun festival celebrado o 31
de outubro e 1 de novembro, ben
organizado de cara ao público pero cunha deficiente calidade de son.

“¿Xefe, este bus pasa polo Multiusos de
Sar?”, preguntábanlle ao conductor
do número sete os
rapaces amoreados
na beirarrúa da
praza de Galiza no
seranciño do venres
31 de outubro.
“Perto”, respondía
o chofer. Mal agoiro. O Santirock comezaba eivado. O
tráfico estaba imposíbel pola choiva e
non daba chegado
o autocar especial
que enlazaba directamente o centro de
Santiago co Multiusos.
A esas horas o
festival levaba tempo en marcha e demostraba a ollos do
público moi boa organización, aínda que os artistas se queixasen da
baixa calidade do son porque se
primaba os cabezas de cartel. Os
concertos comezaban con puntualidade británica, os bares abondaban para o público que enchía o
pavillón e as bebidas tiñan prezos
máis que razoábeis: pagaba a pena desembolsar os 27 euros pola
entrada dun día ou os 47 do bono
polas dúas xornadas do festival,
aínda que foron máis os que preferiron asistir unicamente aos concertos do 31.
Xa se sabe como son os festivais: bandas heteroxéneas para espectadores diversos; e en consecuencia nos músicos aniña a tendencia a ser conservadores e a interpretar temas para todos os públicos. Así foi o Santirock. Placebo
meteu toda a tralla que puido e só
se atreveu a facer versións de algunha canción moi coñecida doutros artistas, Suede botou man do
repertorio de sempre e Frank Black
tirou dos temas do seu antigo grupo
Pixies para non despistar ao auditorio. Até Hoggboy cinguiuse a ese
papel, aínda que os espectadores
nin o notasen porque nestas latitudes son auténticos descoñecidos.
Nada que obxectar a este concepto de festival porque en caso
contrario sempre podemos ir a un
concerto dun só grupo –se é que se
inclúe Galiza na súa xira. Ao que si
hai que pór tachas é ao son. Se soou minimamente ben algún grupo
foron Placebo e Suede. Nos restantes casos, a organización sacrificou
a calidade do son en favor dos cabeza de cartel, até o punto da cantante de La Buena Vida desafinar
ao non se escoitar.

Se, tras as obras de acondicionamento que a dirección asegura
que se fixeron, o Multiusos de Sar
non conseguiu superar os problemas de acústica que padecía, algúns dos grupos fixeron o posíbel
para entreter ao público con plans
alternativos. Suede entregouse e fixo brincar ao auditorio moito máis
que ninguén. Xoel López optou por
outra fórmula ás veces recorrida e
vestiu ao seu grupo de Primeira Comuñón cun look un tanto eurovisivo
máis propio para a voda que para
un concerto.
En calquera caso, agradécese a
boa organización e a escolla dun
cartel bastante coherente. No tocante ao gusto pola puntualidade,
hai que dicir que é novo e hai que
valoralo, pero ás veces a obsesión
porque todo vaia como un reloxo
non convén levala ao extremo porque ao final é o público quen a paga. Os dous días, ao remate dos
concertos, estaba prevista unha sesión dance na entrada do Multiusos. Algo inaudito nos festivais que
se teñen celebrado aquí, por iso os
asistentes non o entenderon ben o
primeiro día, cando pincharon Las
Perras. O problema non só foi que
as dj’s non podían nin choutar encol do escenario, senón que tanto a
elas como a Javier Buenavista –que
pinchou na clausura– pecháronlles
a billa no mellor da festa e deixáronlle á xente coas gañas de seguir
bailando. ¡E todo porque os de seguridade querían marchar! ¿Non
se podía prever iso?♦

Xela,
negra,
rebelde

T

Ellos foi un dos teloneiros o sábado 1 de novembro. Na fotografía Guille Mostaza.

Suede foi o grupo que máis fixo brincar aos espectadores e espectadoras.

DeLuxe non só optou por un look eurovisivo, tamén reforzou a composición da banda con novos elementos como teclados e coros.

raémola no lombo, a síndrome de sabérmonos sen
todas as defensas.
Compaxinándote coa vida
diaria, sabendo o preciso, nin
moito máis che importaba, poeta
para estarabouzar a sindrome
adquirida que se vai sumando á
rosa que medra, teimuda, en Túnez, no teu pé saharaui, no teu
corpo cuberto coa chilaba, no
teu coche feliz no verán por Almeria, que te deixou tirada hai
unhas semanas. Saberes o xusto
para sobrevivir ás lágrimas de
Man, símbolo da traxedia, e á
imposibilidade de loitar contra
tanta colleita inepta de intereses
financieiros. 1984 para nomearvos: Ana Romaní, Helena de
Carlos, Cristal Méndez e Xela
Arias, cando xa erades poetas.
Soa a rozar límites, a denunciar
o equilibrio. Desmontadora do
tinglado amoroso. Lonxe das
parábolas das frases, no lugar
dos pontos a parte, medos do
corpo. Oito anos máis tarde
Tigres coma cabalos, e faltarán
aínda moitos para que comprendan a provocación da vida e como con conciencia alimentaches
a túa negritude. Ti, negra e afectada, desde os lentos cadáveres
do teu silencio, lanzabas balazos
de confidencias, aplacada na ira.
Con rotundidade “acertando a
marcar territorios de belísimos
arquipélagos/... Os corpos/
cadansúa idea. Outros
destronados/ nomeados na ideoloxía/... Independentes”. Xela,
espida á intemperie. O corpo a
creación máis importante coa
que se ten que enfrentar a poeta.
Soa, sen enganos, é túa a verdade: Nada novo, inmaculada Rosalía./ tal sempre mulleres confinadas na construcción/
doutros/ comprendes: revólveseche a arma contra ti”. E logo
un galano para as nais, Darío a
diario e abondaba con ser filla
para poder compartilo contigo.
Por iso es tamén como para Darío, a miña deusa hindú, a raíña
parlante, a emperatriz de
sonidos guturais en diante, e no
mellor dos casos, Xela, todas as
nais, ti, nai inédita. Xela remataches o Ulises, heroína dunha
historia que virá, xénero feminino “algo a desmán” das
narracións para o ano en que
naciches, traduciches O
derradeiro mohicano, ensarillada na Festa da palabra, dábaslle o galego ás Literatas, á
Venus Negra de Angela Carter e
ías navegando o Ancho mar dos
Sargazos de Jean Rys. Agora
sei que atrás de Intempériome,
estaba o amor á literatura que
ensinabas e sabías que xa tiñas
a vida escrita. Sabíalo. Sei que
no camiño quedou o poema para Bóveda, desexado e
necesario dende a túa negritude.
Xela, amantísima, rebelde, dende a nosa sororidade que a terra
che sexa leve.♦
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Agustín
Fernández
Paz
‘Non foi doado
escribir sobre
o Prestige
para xente nova’
A.N.T.
Vén de publicar o libro infantil A praia da esperanza
(Xerais), no que aborda a
catástrofe do Prestige. Na
portada recolle a cadea humana da Costa da Morte,
por que decide incluíla?
Comíame o demo por facer algo ante a catástrofe e
xurdiu a idea de escribir este
libro para nenos cedéndolle os
dereitos de autor á plataforma
Nunca Máis. A redacción estivo parada durante algúns meses porque era difícil elaborar
un relato adecuado á súa idade sobre un tema moi duro
sen deixar unha fenda para a
esperanza. Foi a cadea humana da costa da Morte a que me
deu a clave, porque tiña unha
carga simbólica moi forte.
Con ela podía intercalar facilmente a realidade e a ficción e
de aí vén o título e a portada.
Até agora tense publicado poesía, ensaio e novela sobre o chapapote, pero
non moito para o público
infantil e xuvenil.
Cando tratas de dirixirte a
un público infantil debes
adaptarte a súa idade e, ás veces, con feitos tan duros como o afundimento do petroleiro non é doado. Cómpre
mesturar axeitadamente a realidade e a ficción, para que
teñan coñecemento do que
está a acontecer no mundo
pero sen caer na demagoxia.
A xente nova viviu moi de
preto a catástrofe, que imaxe
se dá no libro do Prestige?
Ademais do relato no libro
inclúense outro apartado con
anexos extraídos de xornais e
outras publicacións que teñen
un carácter máis informativo.
Na historia de ficción o que
busquei foi a mestura da realidade coa fantasía porque esta
fórmula permiteme falar máis
libremente do acontecido.
Nos últimos libros fala
da represión, da memoria
histórica, do chapapote.
Virou en certa medida a
súa traxectoria cara unha
vertente máis política?
Sempre houbo a preocupación na miña obra de que
a literatura debe reflectir sen
demagoxias o que sucede na
realidade.♦

Los Violadores del Verso.

HIP HOP EN COMPOSTELA
MAR BARROS

Violadores del Verso e La Mala Rodríguez xunto con JotaMayúscula e Kytalma rapearán en Compostela na primeira edición de Micro, festival de hip-hop e novas tendencias.
Xa actuaran no país pero nunca o
fixeran xuntos sobre o mesmo escenario. Na procura de “festa e leria” as dúas caras máis potentes
dentro do hip-hop estatal, La Mala
Rodríguez e os Violadores del Verso danse cita en Compostela o sábado 8 no debut do festival Micro.
Despois de se celebrar a primeira
parte do certame en Salamanca, a
noite de rap trasladarase a un Multiusos do Sar ateigado e expectante polo potente directo de Doble V
e a presentación do último traballo
de La Mala, acompañada de Jota
Mayúscula e Kytalma.
O número un por aclamación
popular dentro do rap en español,
despois de ter arrasado na xira de
promoción do seu traballo Vicios y
virtudes, vén de sacar o seu primeiro traballo audiovisual Tú eres
alguien. Bombo Clap. Un cd de audio e un DVD recollen un dos directos que Doble V ofreceu en Madrid no que repasaron os éxitos da
súa discografía, pero con algunha
sorpresa. RdeRumba, Hate, Lírico
e KaseO incluíron Bombo Clap e
Nada que hacer, temas absolutamente novos e unha mestura de
La Ciudad nunca duerme.
A outra cabeza de cartel será
La Mala Rodríguez, que presentará o seu último traballo discográfico Alevosía. Despois de vender máis de corenta mil copias do
disco Lujo Ibérico e de que aquilo de “Tengo un trato, lo mio
pa´mi saco” xa teña visos de himno, La Mala agardou tres anos
para parir un segundo traballo co
son que quería. Para conseguilo
contou coa colaboración de JotaMayúscula e Supernafamacho na
producción. O resultado traspasa
as fronteiras do hip hop.
Tras a polémica que desatou

nos seus inicios discográficos en
xuño do 99 coa publicación do
maxisingle Toma la traca, polo
xeito peculiar de entender o hiphop, esta sevillana asentada en
Madrid segue a demostrar que é
capaz de lidiar o sentimento flamenco con rapeo urbano sen
que pase desapercibido.
“No meu entorno existe a fusión –sinala Mala Rodríguez–,
sempre hai xente con cousas
que dicir diferentes, e se o fas
ben é positivo que compartas o
bo de cada un mesturándoo todo. Existen moitas culturas que
cómpre unir. Pero non compoño
música de fusión o que eu fago é
jarkore sevillano”.
La Mala Rodríguez.

Lugar: Multiusos de Sar,

Compostela
Día: Sábado 8 novembro, ás
21 h.
Prezo: Anticipada 15 euros,
en billeteira 20 euros.♦

Comezou a rapear con catorce
anos en Sevilla, coa xente do seu
barrio. Despois de pasar por varios
grupos, como La Mala y el Cuervo,
que non chegaron lonxe, abre a
súa carreira en solitario declarando a berros ás súas raíces co maxisingle Toma la traca. “Se queres
expresarte tes moitos xeitos de fa-

celo, eu escollín este porque sempre me engailou isto do rap, a música e toda esa cultura que está
detrás”. Así que cambiou os patróns de costura polos graffitis e
polas letras duras que a través das
rimas critican a crueza da realidade social, a hipocrisía e a falsidade. Descaro, forza e unha linguaxe
espontánea e directa fixeron de
María Rodríguez a artista máis
consolidada do hip- hop, unha sorte de Lauryn Hill caló, e os seus
sons flamencos e as súas rimas fixeron dela “La Mala Rodríguez”.
E entre maxisingle e maxisingle foi colaborando con artistas
do hip hop como JotaMayúscula,
SFDK ou el Imperio e doutros xéneros como Raimundo Amador
ou Profesor Angel Dust.
“O mundo do hip-hop non é
racista nin machista –comenta La
Mala–. Contei con moitos apoios
dos meus compañeiros en todo
momento. No resto da sociedade
están máis presentes estas cousas. É certo que a maioría son
homes pero hai moitas mulleres
rapeando e pinchando. En certo
sentido existe equilibrio”.
O cartel de Micro complétase
cunha mostra relacionada coas
expresións artísticas que xiran ao
redor destas tendencias musicais.
Boggie Bastard Crew, unha das
formacións de break máis destacadas do estado actuará xunto co
Dj Vilou, quen acompañará a súa
posta en escea con dous músicos
cubanos, Elvis na percusión e Javier no saxo, nunha sesión que fusionará o funky coas bases techno e o house. Ademais, no Multiusos do Sar haberá un espacio reservado para a venta de discos e
outros productos relacionados co
mundo do hip hop.♦
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Manifestar
ideas
LUÍSA VILLALTA

Q

uen aínda queremos
conservar a confianza
nun mundo que pode
ser mellor, estamos a
aborrecernos do descolorido
debate político. E vaia inserida
aquí a miña tristura por Xela
Arias, un corazón inquedo que
non pudo esperar máis nen sequer dentro dunha metáfora. O
noso presente sucumbe con ela
e como ela, porque a vida –a
individual non digamos, mais
tamén a colectiva– nunca
espera. E eis que nos encontramos nun presente definido xa
como de pensamento débil,
que non se dá arreposto ao
pensamento único, mais que
en realidade é o da renuncia ou
do pensamento calado. Non
estamos ante o fin das
ideoloxías, senón ante o abandono das súas manifestacións
explícitas e a substitución das
ideas polas estratexias. Entendo eu que democracia é puro
pacto: para empezar, o das minorías a respeito das maiorías,
o que non implica obrigación
de consenso subconsciente nen
conversión das primeiras ás segundas. E se o proprio pacto
forma maioría gobernante, como acontece en Vigo, querería
eu saber de boca dos responsábeis pactantes os termos ideolóxicos que permiten ou non
manter o acordo, e non sabelo
por analistas que coñecen por
acaso a persoal orientación
ideolóxico/ profisional dos beneficiados polo encárrego de
acometer un plan ou outro, poñamos no urbanismo, o que se
pode extender a calquer área
que vaia afectar a vida pública
e en consecuencia a privada. É
necesario delvolverlles ás ideas a súa parte práctica que é a
de dar coherencia ás accións,
tanto individuais como de grupo, e evitar a súa ocultación ou
fragmentación interesada en
meros slogans publicitarios, co
seu de dar menos do que
prometen, como aconteceu con
un que lle saiu gratis ao PSOE,
o de Nunca Máis, para despois
malbaratalo no
constitucionalismo ciumento
do patrioteirismo pepeiro. A
evolución ideolóxica non pode
ficar en mero estudo de mercado illando as células ideolóxicas que venden e deixando as
que non venden na trastenda a
que revellen. Por que, se non,
está a ficar tan só Ibarretxe co
insoslaiábel dereito dun pobo a
decidir sobre si? Porque o menosprezo das ideas leva a que
ao cabo tamén sexan tratadas
como estratexias e, contra todo
dereito e mesmo ofendendo a
intelixencia, sexan
equiparadas, neste caso, á
estratexia de ETA. Quen cala
outorga, dise. Mais de tanto
outorgar aínda habemos de ficar sen nada nen para seguir
outorgando.♦

Soños Eléctricos

César Lorenzo

Todo un pelotón no disco duro
De sempre, o ciclismo foi un deporte dificilmente adaptábel aos
videoxogos. A súa complexidade
táctica e os requerimentos gráficos necesarios para facelo atractivo para o mercado deixaron na
gabeta moitas propostas para levar ao computador unha paixón
que move moitas afeccións, principalmente en Europa e América.
Ademais, os últimos escándalos
de dopaxe nas principais competicións e a conseguinte diminución de interese comercial nesta
disciplina facían case imposíbel
que algunha compañía tentase
dar o salto con garantías.
Agora, Cyanide Studios, presenta o que se supón mellor xogo
de ciclismo da historia, Cycling
Manager 3, a adecuación dos
modelos de dirección técnica deportiva xa clásicos no fútbol ou no
básquet ao ciclismo, sen deixar
de lado os aspectos competitivos
máis directos, como a visualización das etapas e a organización
estratéxica dos nosos equipos.
Porque en realidade, o título
é ambicioso. O xogador ten que
asumir a dirección dun dos equipos profesionais da Unión Ciclista Internacional (a reprodución
de ciclistas e equipos é case perfecta, aínda que os nomes dalgúns corredores, como Lance
Armstrong, se ocultan por un
problema de licenzas. Ao noso
dispor temos todos os resortes
da profesión de manager de ciclismo, desde a fichaxe de corre-

dores para o noso grupo até a
compra de material que faga
máis doados os nosos triunfos
nas etapas raíñas.
O xogo pretende ser realista
e contén un alto número de posibilidades para facer máis interesante a competición. É isto o que
o converte nun título ben difícil
para xogadores non avezados
ou faltos da obsesión próxima ao
amor dos afeccionados ás dúas
rodas. Hai que estar pendentes
das cámaras para comprobar

como controlamos o pelotón ou
escapamos nunha etapa de
montaña; hai que coñecer moi
ben os atallos de teclado para
evitar que os nosos ciclistas acaben sen folgos nunha persecución ou pelexando por un porto
especial de montaña.
Contodo, é certo que ten uns
gráficos demasiado simples. Vista a experiencia doutros ‘Managers’ deportivos, como o arquifamoso Championship Manager,
parece difícil axuntar con garan-

Comentarios dionisíacos
A comarca vitivinícola do Ribeiro extendese polas duas margens dos rios Avia, Minho e Arnoia, na provincia de Ourense.
Tradicionalmente foi o berce
dos vinhos galegos. As suas variedades ou castas autóctonas,
prefiloxéricas,
outorgan-lhe
umas carcaterísticas típicas e genuinas aos seus vinhos que até a
introducçóm das modas e gustos
mais recentes, as exigencias do
mercado e as normativas legais,
comercializava-se a granel.
Com a invassom da filoxera
mudou por completo o panorama
de esta ampla comarca, que chegou a ter 5.000 has. de vinhal. No
primeiro cuarto do século XX
arrincarom-se as vinhas de “bacelo”, é dizer, as viniferas directamente implatantadas no terreo,
sustituindoas por outras injertadas
em híbridos americanos, resistentes á filoxera; e predominando
o criterio de cantidade sobre o de
qualidade, introduciron-se variedades foráneas, sobretudo “Palomino de Jerez” em uvas brancas e
“Alicante/Garnacha” em tintas;
variedades fáciles de implantar,
podar e cultivar e capaces, nos terreos e climatologia do Ribeiro,
de favorecer produccións abundantes e regulares; mas as condicions agroclimáticas de esta comarca, designadamente seu integral térmico no periodo vegetativo da vinha, nom permitem que se
complete plenamente seu ciclo até
acadar uma maduraçom adequa-

Irmandade dos Vinhos Galegos

O Ribeiro
da, polo que estas variedades foráneas nom fornecem uma resposta
pertinente na vinificaçom.
Assim, os Ribeiros do tercio
central do século passado eram
vinhos a granel que nos brancos
procurava-se “agulha” e frescor e
nos tintos color e corpo; razóm
pola que se vendiam em bares e
tabernas em cuncas anchas de
louza e cerámica, escancidos directamente dende os bocois, toneis de madeira que dende as adegas se transportavam ao bares.
A fama do Ribeiro, que tinha
seu principal mercado na Galiza,
propiciou que no ano de 1.957
formalizara-se e regulamentarase como Denominaçom de Ori-

tías a calidade gráfica (arcade)
co bo labor nos parámetros da
xestión. De feito, Konami tentou
facer un xogo simplemente de
carreiras ciclistas baseado no
Tour de Francia, pero non enganchou os amantes deste deporte, que saben –a diferenza
dos profanos– que a graza do ciclismo reside en saber controlar
un equipo nunha etapa de montaña e saber xogar as bazas para culminar unha escapada ou
gañar unha contrarreloxo.♦

gem, criando o seu Conselho Regulador, orgaismo que tem a
missiom de velar, muito especialmente, pola procedência da
materia prima que, necessariamente, há ser produzida nesta
comarca, pola qualidade dos vinhos amparados, regulamentando
tanto a producçom das uvas como a elaboraçom do vinho.
No último quarto do passado
século no mercado galego comezou a privar a qualidade sobre a
quantidade. Os responsaveis do
Conselho Regulador, depois de
adoptar o Regulamento da Denominaçom de Origem á Lei 25/70
de “La Viña El Vino y Los alcoholes” trataron de mudar a tendência
PACO VILABARROS

da producçom nesta ampla comarca, que hoje tem 3.500 has. de vinhedo. A tal fim deixou de amparar
os vinhos comercializados a granel, autorizando certificar só os
engarrafados e levantando uma
campanha de recuperaçom das variedades autóctonas e de modernizçom dos medios materiais e humanos das adegas.
A variedade rainha do Ribeiro
e a “Trajadura” ou “treixadura”,
que em vinhos brancos complementa-se com o “torrontes”, “loureiro”, “Lado”, “verdelho” e “albarinho”. Em tintos as variedades
fundamentais som o “sousom”
mesturado com o “Forrom”,
“cainho” e “bracelhao”; com esta
castes e uma adequada tecnologia
enologica conseguem-se, especialmente em brancos, vinhos finos, aromáticos, potentes, persistentes, agradaveis, fáciles de
beber e acima de tudo muito genuinos e com muita pessoalidade,
capacer de competir com os melhores do mercado.
A modernizaçom das adegas
resultou fácil de conseguir, nom
assím a reconverssom e reestructuraçom das vinhas. Nestes últimos vinte anos acadouse que em
mais de vinte adegas se elabore
só com castas autoctonas e que
comercialicem vinhos de muito
alta qualidade. Em definitiva, o
Ribeiro paso a paso vai mudando
a sua imagem de vinhos de “tasca” e “taza” por “vinhos de mantel de fio e cristal fino”.♦

Alternativa
FRANCISCO CARBALLO

S

on estes uns días de
confrontación.
Iraque, o espazo
militar ao que acoden dos
dous bandos: de USA e os
seus subordinados
versus a “guerrilla
iraquí” e os seus amigos.
Unha confrontación
mundial da que é
imposíbel ser neutral.
Repítese o acontecido co
Vietnam. Non hai saída
para vencedores: só é
honrosa a negociación á
par.
Neste contexto, a
visita de Aznar a Lula é
de acusado cinismo.
Parécenlle ben a Aznar as
reformas de Lula. Sabe
“este subordinado” de
USA que China e Brasil
son dous brazos fortes
no marco das relacións
mundiais. Son dous
poderes decidisorios
pero, o que lle interesa a
Aznar para si e para os
seus “empresarios”, é o
mercado brasileiro. Os
lobetos movénse ben
entre os años mentres
estes non “teñan cornos”.
A posibilidade da
alternativa de Lula non
atinxe só a
Latinoamérica. Como a
teoloxía da liberación,
atinxe á humanidade.
Trátase dunha
alternativa onde as
relacións económicas
sexan de igualdade e non
de explotación. Na que a
produción serva para ben
social non para beneficio
duns poucos. Unha
alternativa que aclara de
entrada: primeiro que
nada que todos coman,
vistan e sexan
respeitados.
Na Galiza, moitos
ollamos con ledicia a vía
de Lula. Mais aquí non
temos visitas “aznariás”
louvando reformas do
BNG senón de apoio ao
sucursalismo ultraliberal
e dogmático do PP e, tal
vez, de sorriso ao
xacobinismo do PSOE
cos seus “déspotas
empoleirados en Vigo e A
Coruña”. Porque hai
unha alternativa galega
de dignidade e futuro
que o BNG lidera.
Alternativa a bater polos
partidos da alternancia
española e polos
“poderes económicofinancieiros” que
sanguesugan os nosos
recursos. Ben acaba de
manifestar Beiras (1-XI2003) cómo este BNG
está a levar por vías
políticas o cambio social
da Galiza. É normal que
o boicoteen os inimigos,
pero é sórdido que o
fagan cidadáns de
faciana progresista desde
púlpitos mediáticos de
capital ultra ou/e de
“artificieiros dos
♦
poderes”.♦
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Memoria de Ferro

Antón Patiño Regueira

Os da Barbería de Vitoriano
Quen protexeu as pistolas que
usaron máis de tres anos o cobarde Martín Viéitez e o Mosquera
de Arteixo? Quen forneceu de
balas os irmáns Mariño e o panadeiro da Falperra Porfirio Díez
Hernández? Eles eran os axudantes privilexiados do cura paseador Toubes.
Mariño, o carniceiro, vivía
na rúa Independencia, perto do
corralón do tren do barrio de
San Roque de Adentro. Tiña
despacho no Mercado de San
Agustín e foi un despiadado lugartenente do crego Toubes. O
outro irmán Mariño vivía en
Santa Lucía con oficio tamén de
carniceiro. O viaxante Casteleiro, irmán doutros tres, era socio
do Náutico e cliente do barbeiro
Vitoriano no Cantón Grande.
Xusto o lugar onde os falanxistas, en medio de emplastos
quentes para se facer doadamente a barba, amañaban a
barbarie. Entre navallas e panos
a remollo acordaban os nomes
de quen na madrugada darían
paseo. O Casteleiro fora aquel
que gañara concursos de natación na República. Logo, os señoritos do Náutico déronlle a
prebenda de exercer de botóns
no seu club. Despois da guerra
foi viaxante con representacións
que lle facilitara Pedro Barrié, o
banqueiro de Franco. Outro que

Porfirio Díez Hernández, Presidente do Gremio de Panadeiros da Coruña.

tamén se arranxaba na Barbería
Vitoriano.
Martín Viéitez Martín, de Barreiro en Meicende, caída a tarde
tomaba camiño de San Xosé polo
Carballo, A Moura e Santa Mar-

garida. Na Torre agardaba por
Casteleiro, o Porfirio e máis os
Mariños. Todos ían lixeiros para
o Café Unión da Praza de Pontevedra. Alí sumábase o médico
Rumbao. Aquel que lle dera unha

malleira mortal a un veciño de
Mazaído, perto de Bens, só por
tropezar co seu can de señorío.
De palique facían correr o
tempo até as doce da noite. Esa
hora recollida era a que agardaban para achegárense ao cuartel
da garda civil onde recibían da
benemérita os esposados e marcados para esa noite. Otras veces
dirixían os seus pasos macabros
á checa falanxista de Juana de
Vega, aberta ao lado da igrexa
dos Capuchinos. Tamén os conmilitóns de Juan Canalejo ofrecíanlle aos seus detidos aturdidos e
debilitados pola toma de aceite
de ricino e bencina, feita tragar á
forza. Os elexidos polos matachíns eran empurrados até o coche do carniceiro Mariño.
Nesas noites de crimes non
lle gustaba fallar a Porfirio Diez
Hernández. Panadeiro e líder da
patronal, xa no 36 tiña máis de
doce fillos e mantiña abertas tafonas nas rúas de Fontán, Sinforiano e na Travesía de Vera que
administraba desde a central da
Falperra. Ao seu teléfono co número 78 era onde o chamaban o
cura Toubes para saber certo como lles fora a noite de saca.
Cando informaba o crego xa
por Santa Lucía, a Praza da Leña
ou o Muro as xentes de ben coñecían onde deixaran os mortos
os seus asasinos.♦

O Bardo na Brétema

Rudesindo Soutelo

Os mil mares do esquecimento
Celebro muito que Vigo tenha
um festival de música culta no
Outono. E celebro também que o
elenco de artistas tenha primeiras figuras internacionais.
Quando vi que o festival de
este ano titula-se “Os mil mares
de Vigo” pensei numa homenagem ao mais grande publicista
que tem a cidade e o mar de Vigo.
Mas quando examinei a programação de obras e compositores
compreendi o ingrata que é esta
cidade com os seus valedores.
Martim Codax, o trovador
que desde o século XIII canta ao
mundo as belezas do mar de Vigo, é o primeiro compositor galego do que se conservam partituras. As suas cantigas de amigo
são as únicas que têm música, e
junto com as Cantigas de Santa
Maria de Afonso X conformam,
em palavras do eminente musicólogo Higinio Anglés, “o maior
monumento da música culta ocidental”, e todas elas escritas na
nossa língua. A partitura original
subastou-se em Londres no
1977. Nenhuma instituição galega nem espanhola mostrou interesse nela. Foi parar a Pierpont
Morgan Library de Nova Iorque.
O cantor das ondas do mar de
Vigo, excelso músico e poeta,
mereceria dar o seu nome a toda
a beiramar, dum extremo ao outro da cidade. Martim Codax teria de ser o eixo de qualquer fes-

tival que se celebre em Vigo. E
ainda um ícone de qualidade para distinguir e prestigiar internacionalmente os produtos de Vigo
e o seu mar.
Já é mágoa que o festival de
Vigo se denomine Are More, numa língua alheia. Ainda mais triste
é comprovar nele o esquecimento
de toda a história da música culta
galega, porque uma romança de
Soutullo como único autor galego
em todo o festival é irrisório.
O director do festival é catedrático de História da Música e
pelo tanto não pode ignorar a
existência da música culta galega.
Ademais, se no mes de Abril
agradecia a Fraga a inauguração
dum conservatório para conseguir que “os nossos músicos possam rematar os seus estudos aqui
sem ter de emigrar”, devo pensar
que não se envergonha da nossa
música, máxime agora que, com a
edição das partituras, está a soar
cada vez mais fora da Galiza e assim o demonstra o concerto que o
dia oito de Novembro as doce da
manhã transmite em directo Rádio Clássica de RNE desde o Teatro Monumental de Madrid, com
uma obra de quem isto assina.
Será desleixo, desprezo, auto-ódio, ou vai ser cousa de “os
mil mares do esquecimento” que
afogam a cidade de Vigo?
Nove séculos leva Martim
Codax suspirando pelo retorno da

memória. Nove séculos leva a namorada implorando às “ondas do
mar de Vigo” lhe dêem novas do
seu amado. Nove séculos levam

os nossos “amigos” aterrando o
mar para sepultar a memória da
nossa música. Com amigos assim
quem precisa de inimigos.♦

Pequenas Obras Mestras
da Nosa Literatura
COLECCIÓN FROITA
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O Trinque
Cine de primeira en Ourense
Ourense
Madame Satã, de Karim Aïnuz, As
invasións bárbaras, de Denys Arcand;The station agent, de Tom
McCarthy; Dogville, de Lars Von
Trier; In this world, de Michael
Winterbottom; As maletas de Tulse Luper, de Peter Greenaway;

Suite Habana, de Fernando Pérez;
A flor do mal, de Claude Chabrol e
un ciclo adicado a Montxo Armendáriz son as propostas do Festival
de Cinema Independente de Ourense, que terá lugar entre o 8 e o
15 de novembro.♦

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O

Allariz
■ EXPOSICIÓNS

PLÁCIDO CASTRO
Mostra fotobiográfica deste
insigne galeguista que poderemos ollar no Centro Social O
Portelo até o 7 de novembro.

BIENAL DE GRAVADO
CAIXANOVA
As obras premiadas nesta
convocatoria, organizada
por esta entidade, estarán
expostas na sala A Fábrica.

Arteixo
Arteixo
■ MÚSICA

SNAIL
O grupo coruñés de pop
rock dará un concerto este
venres 7 ás 23 h. no café
Pasatempo. Entrada libre.

proxectada o mércores 12 e
xoves 13 de novembro ás
21 h. e 22:30, respectivamente, na Casa da Cultura.
Fita do oeste sofisticada e
moderna no seu momento.
■ LEITURAS

CANCIONEIRIÑO
DE VALDEORRAS
O libro de poemas de Manuel
María, editado pola A.C. Lumieira de Carballo, será dado
a coñecer o sábado 8 ás 12:30
na Casa da Cultura.

Lonxe do amor do pai, do do
esposo, namorada de Morgan,
finalmente doncela a quen
Neptuno vai converter en serea para sempre. Polo Teatro
do Morcego o domingo 9.

Baiona

Cambados

■ ACTOS

■ TEATRO

X.L. MÉNDEZ FERRÍN

SEXISMUNDA

JOHNNY GUITAR
Rodada en 1953 e dirixida
por Nicholas Ray, será

Até o 9 de novembro poderemos ollala no Museo de
Bergantiños. Fotografías
tomadas nos anos 20 e 30
que presentan unha completa descripción da vida do
pobo nesa época

A Coruña
CGAI

A BRANCA ROSA.
OS PIRATAS

Por Rara Avis. Comedia divertida e aceda, cunha crítica
radical ás cerimonias que
acompañan á maternidade, sen
caer en tópicos. O venres 7.

■ CINEMA

RAMÓN CAAMAÑO

■ CINEMA

BABY BOOM NO PARAÍSO

O Barco
Barco

■ EXPOSICIÓNS

■ TEATRO

■ TEATRO

O Instituto de Estudos Miñoranos retoma as súas tertulias.
Este venres 7, no hotel Bahia
ás 20:30, Concha Costas
presentará ao coñecido profesor, escritor e nacionalista. Ao
remate das charlas haberá unha cea coa persoa protagonista de cada semana para o que
se poden facer reservas no
telf. 629 890 320.

Carballo

Betanzos

Burela
Burela

X.L. Méndez
Ferrín
falará
en BAIONA
este venres 7.

Atlántico para o venres 7.

Drama sobre o destino, que
Sarabela Teatro vai representar o domingo 9.

O Carballiño
■ TEATRO

SÓ PARA PAQUITA
Paquita, solteirona, funcionaria nun Ministerio, por
despistar a súa soidade risca
números nun bingo un día e
outro. E aparece “el”, co que
comparte “unha de amor”...
até o día que chega ao seu
apartamento e atopa un negocio de masaxes. Comedia
dramática do Teatro do

La Habitación Roja

O Centro Galego de Artes da
Imaxe programa, no ciclo
adicado a John Carpenter,
para este xoves 6, Na boca
do lobo (1995); o martes 11,
A cousa (1982); o mércores
12, Christine (1983); e o xoves 13, Golpe na pequena
China, todas elas ás 20:30 h.
O venres 7 realizarase o seminario O documental: a realidade e os seus simulacros,
coa participación de Mª Luísa Ortega, Mirito Torreiro,
Michael Chanan e Javier
Corcuera. Polo que respecta
ao Centenario de Cesáreo
González están previstas as
proxeccións de Historia de la
radio (José L. Sáenz de Heredia, 1955), o sábado 8 ás
18 h. e o luns 10 ás 20:30; e
Duende y misteiro del flamenco, (Edgar Neville,
1952), o sábado 8 ás 20:30.
■ CONFERENCIAS

HISTORIAS MORTAIS
A Fundación Barrié quere
abordar con este ciclo varios
aspectos de cadros con “escenas de xénero”. Este xoves 6, o
catedrático de Historia da Arte
na UCM, Valeriano Bozal falará sobre Cómico, grotesco e
mortal: El Bosco e Bruegel:
análise da pintura destes artistas, que desborda os límites da
sátira e ofrece unha visión grotesca da existencia.
■ EXPOSICIÓNS

RAQUEL LÓPEZ
Até o 15 de novembro po-

E

E S P E C T Á C U L O S

Micro
Micro

Mª LUISA DE ORLEANS
Unha raíña efémera completa o título desta exposición
que, até xaneiro, vai estar no
Museo de Belas Artes. Escolma de pinturas, debuxos, gravados, esculturas, obxectos e
libros ilustrados que, partindo desta personaxe, ensina o
papel que a historia reservou
ás princesas europeas na política internacional, alianzas
dinásticas, relación entre arte
e ideoloxía durante o Absolutismo e o conseguinte uso das
decoracións.

ROBERTO DÍAZ
Baixo o título Novembro
están agrupadas as súas
pinturas na Biblioteca Pública González Garcés.

En SANTIAGO este sábado 8 no
Multiusos de Sar, en Salamanca o
venres 7, serán as dúas cidades nas
que terá lugar este festival de hip
hop e novas tendencias no que actuarán Violadores del verso, Mala
Rodríguez, JotaMayúscula e Kultama, ademais de dj’s e breakdance.
O festival complétase cunha mostra
das expresións artísticas máis innovadoras relacionadas coas novas
tendencias musicais. En Compostela contaremos coa presenza do dj
Vilou, acompañado por dous músicos cubanos (percusión e saxo),
aportando ritmo latino ao son tecnolóxico. As portas abrirán ás 20:30 h.
e as entradas custarán 15 euros anticipadas ou 20 na billeteira.♦

Mala Rodríguez.

JESÚS OTERO-YGLESIAS
Pinturas que, até o 7 de novembro, poderemos coñecer na galería Pardo Bazán.

A representación de
Obras
completas
de W.
Shakespeare
poderemola
ollar en
CULLEREDO
este
venres 7.

CAMBIO DE SÉCULO
1881-1925
Obras da colección do Museo
Reina Sofía poderán contemplarse no Quiosque Afonso.

MESTRES DO MUSEO
LÁZARO GALDIANO
Organizada pola Fundación
Barrié, poderá ser visitada
nas súas salas, até 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, tamén están
presentes grandes autores da
pintura gótico-flamenca, holandesa e inglesa.

Artes o domingo 9 ás 12:30 h.

Cotobade
■ FESTAS

MAGOSTO
Celebrarase o sábado 8 a
partir das 21 h. na Casa do
Pobo de Rebordelo.

Culleredo
Culleredo
■ EXPOSICIÓNS

■ MÚSICA

ESTHER PIÑÁN

SNAIL

Até o 11 de novembro os
seus traballos estarán expostos no Xardín Botánico.

Este xoves 6 a banda pop
coruñesa vai tocar no Forum Celticum.

SANTA CECILIA
O grupo de metais vai dar un
concerto no Museo de Belas

■ TEATRO

OBRAS COMPLETAS
DE W. SHAKESPEARE
Nesta obra, o espectador

experimenta un profundo
coñecemento e respecto cara a un dos maiores dramaturgos de todos os tempos,
mais en clave de comedia
paródica para chegar a todos os públicos. Escrita por
Adam Long, Daniel Singer
e Jess Winfieldd, será representada o venres 7.

Ferrol
Ferrol
■ ACTOS

HOMENAXE A CASARES
Realizarase o sábado 8. Ás
11:30 terá lugar a ofrenda
floral na Praza de Carlos
Casares (Esteiro), e, ás 12,
presentarase o libro Carlos
Casares, de Ramón Loureiro, inaugurándose, a
continuación, a mostra Os
mundos de Carlos Casares,
no C.C. Torrente Ballester.

Carteleira
Carteleira

☞

Pardo, a saúde do vello Franco,
que empeorou co desgusto da
morte de Carrero Blanco, ten preocupados a Dona Carme, ao Marqués de Villaverde e ao xeneral
Salgado. Deciden recorrer á medicina alternativa da doutora Müller, cunhas ideas liberais que chocan co conservadurismo da casa.

máns 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.

☞

MYSTIC RIVER.
Cunha traxedia da infancia como telón de fondo, tres
amigos da nenez volven a relacionarse cando a filla dun deles
morre asasinada e se inicia unha investigación para esclarecer os feitos. Intriga.

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 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.

SOÑADORES. Co maio
do 68 de fondo, dous irmáns franceses, cinéfilos e diletantes, lían a un estudante americano en París para compoñer unha especie de trío iniciático e pretencioso. Un chisco pedante.

☞

☞

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.

☞

☞

☞

☞

☞

importantes do pop independente.
Desta volta presentan o seu cuarto
disco, 4, pasando polas seguintes
cidades: SANTIAGO, onde actuarán
o xoves 6 na sala Nasa; o venres 7
na CORUÑA, no Playa Club; e, o
sábado 8, na Iguana de VIGO.♦

C U L T U R A

derán ollarse os seus traballos na sala Bomob.

CRUELDADE INTOLERÁBEL. Comedia
previsíbel dos irmáns Coen, a
moita distancia do resto da súa
cinematografía. George Clooney mestura simpatía e beleza
coas súas escasas cualidades
dramáticas. Catherine Zeta Jones renova o valor das cadeiras
e dos corpos non anoréxicos.

Formada a comezos do 95 en Valencia, a banda nace da paixón polo pop que senten os compoñentes.
Un pop vitalista e emocionante, sobre estruturas sinxelas e talento
compositivo dabondo para seren
considerados un dos grupos máis

D E

BOA VIAXE, EXCELENCIA! No palacio do

☞

ENIGMA. Na Segunda
Guerra Mundial os ale-

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 efectos especiais nunha fita na que falla case todo o demais, incluído os músculos
dun veterano Schwartzeneger
retocado por ordenador. Bótase
en falta ao antigo director James Cameron.

☞

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

Presentan o seu último traballo, Chill
Latin Blues, disco integramente instrumental, fusión de estilos musicais:
chill out, acid jazz, ritmos latinos, influencias africanas, hip hop, guitarras
flamencas e, por suposto, moito

blues. O mércores 12 estarán na Nasa de SANTIAGO; o xoves 13 no Playa Club da CORUÑA; o sábado 15 na
Burbuja de OURENSE; o domingo 16
no Ensanche de VIGO; e o luns 17 no
Clavicémbalo de LUGO.♦

■ EXPOSICIÓNS

SEN IR MÁIS LONXE
Baixo este título anícanse
as fotografías sobre a terra,
auga, aire e lume de Ovidio
Aldegunde e Víctor R. Jove. Na galería Sargadelos
durante novembro.

CARLOS MERINO
Do venres 14 en diante poderase visitar no Ateneo unha
mostra homenaxe a este pintor ferrolán que poderá ser visitada até o 20 de decembro
no C. C. Torrente Ballester.

JOSÉ RAMÓN
Mostra as súas pinturas, até o
12 de novembro, no Ateneo.

Gondomar
■ TEATRO

O BICO
DA MULLER ARAÑA

Dous presos coinciden no cárcere por diferentes motivos.
Molina, homosexual condenado por corrupción de menores, e Valentín, revolucionario
condeado por loitar contra o
réxime totalitario. Comedia
dramática, interpretada por
Balea Branca, ambientada na
Arxentina da ditadura, que será representada o sábado 8.

O Grove
Grove
■ EXPOSICIÓNS

ILUSTRACIÓN INFANTIL
As imaxes orixinais d`O
coelliño branco, galardonadas co I Premio Español de
Ilustración, asi como as
d`A cebra Camila, todas de
Óscar Villán, ou as de O
Reiseñor, de Alicia Suárez,
libros de Kalandraka Editora, poderanse ollar na galería Lembranza-Sargadelos até o 29 de novembro.

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, dirixidos

por Angelo Colell, que tivo
como consecuencia esta mostra. Até este sábado 8 na galeria Lembranza-Sargadelos.

Lalín
■ EXPOSICIÓNS

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR

O prestixioso premio da natureza, organizado pola BBC
Wildlife Magazine e o Museo
de Historia Natural de Londres, que valora a beleza formal, pero tamén a crueldade e
os problemas de conservación, no Auditorio Municipal.

Auga, de Valentín Roldán Real, que participa no Outono Fotográfico na sección Outras Miradas.

mostra as súa pintura na galería Sargadelos, até o 15
de novembro.

Lugo

Ourense
Ourense

■ EXPOSICIÓNS

■ CINEMA

CHARO CIMAS

FESTIVAL
INTERNACIONAL
INDEPENDIENTE

A súa mostra de cerámicas
Dependencias poderá visitarse até o 20 de novembro
na Capela de Sta. María.

LUGO
Mostra fotográfica sobre a cidade que alberga o Centro Sociocultural Uxío Novoneyra.

IX edición deste festival
que vai ter lugar do 8 ao 15
de novembro. Os bonos para asistir a todas as sesións
custan 24 euros.
■ EXPOSICIÓNS

OUTONO FOTOGRÁFICO

CRISTINA JARNÉS
Entre o ceo e o inferno é o
nome baixo o que aglutina
as súas obras na Biblioteca
Pública Provincial.

RAMÓN ISIDORO &
CARMEN ALGARA
No Centro Sociocultural
Uxío Novoneyra hai unha
exposición das súas respectivas obras.

Este ano chega un pouco antes do habitual, por se tratar
da máis ampla da historia do
certame. Oitenta e oito exposicións repartidas entre Ourense e outras cidades galegas. Aquí poderemos ollar:
Mans salgadas, de Javier
Teniente na aula de cultura

de Caixanova até o 1 de decembro. Fotografías de Galicia no Arxiu Mas, até o 17 de
novembro no Ateneo. FotoPres 03, na Fundación Caixa
Galicia até o 23. Fragmentos, de Jesús S. Pérez na asociación xuvenil Amencer até
o 30 de novembro. Menciñeiros de Olladas, até o 24 de
novembro, na galería Volter.
Welt all trash, traballos de
Claudio Mazzoli na galería
Visol até o 10. Alfonso, cincuenta años de historia de
España, de Alfonso Sánchez, no CC da Deputación
até o 23. Nigredo. De Muxía
a Malpica, de Clara Menéres sobre a catástrofe do Prestige na Fundación Caixa Galicia até o 15. Fotografías leves, álbum de recordos de espazos ordinarios, de David
Hernández na libraría Eixo
até o 15. El taller del artista,
traballo sobre os estudios de
artistas plásticos, de Antón
García de Buciños, no CC

da Deputación ate o 16. Naturezas, fusión de nus e imaxes da natureza, de Manuel
Graña, no Studio 34 até o 15
de novembro. 100% esperanza, sobre a dimensión social
posterior ao desastre do Prestige, de Ánxel Trillo, no Café-Cultural Auriense ate o 15.
Contrastes, a transformación
da moda a longo do tempo, de
Alba Fdez Sobral, no café
Bohemio ate o 30. No Edificio Politécnico do Campus
Universitario están Mundos
paralelos, naturezas vivas, de
Álvaro Fdez. Polo; II Maratón de Fotografía U. de Vigo; e Marea Negra Nunca
Máis, todas elas até o 19. Unha película de pel IX, de Tamara Arroyo na galería Marisa Marimón ate o 30. Na
Casa da Xuventude, do 13 ao
27 de novembro, 11 afinitats
per 2 metafores, o pracer dos
detalles gustosos dos obxectos pequenos, de Elena Muné; Manipulacións, con distintas técnicas, de Simón Balvís, do 14 ao 27; IV Certame
Galego de Imaxe Artística Xuventude 03, até o 12 de novembro; Certame de Fotografía 02 da INJUVE, até o 13.
O III Concurso do Clube Alpino Ourensán, no Liceo até
o 15. Quince anos na memoria da Cruz Alta, as mudanzas deste barrio ourensán, en
Foula Cultural até o 30. VII
Certame Viña do Campo,
na cafetaría Catro Postes, até
o 26. Olladas dun barrio,
personaxes, paisaxes e temas
do barrio das Eiroás, na Asociación de Veciños deste barrio até o 21.

co que ninguén quedará quieto. O venres 14, desde Detroit
co seu garage punk, chegarán
as Gore Gore Girls. E o
mércores 19, desde Noruega
traerán unha explosión de
high energy as Mensen.

PAPELES

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

Este é o título da mostra de
pintura que Carlos González
ten aberta no C.C da Deputación, até o 20 de novembro.

TOÑY LOSADA

Meditacións e alegorías da
auga titula a mostra de pintura que, até o 11 de novembro, ten na galería Clérigos.

POWER PUSSY FESTIVAL
Do 12 ao 19 de novembro a
sala Rock Club vai ser o escenario deste festival de grupos
femininos. O mércores 12
van tocar The Hells, que está
dando moito que falar no
Reino Unido, cunha coruñesa
nas súas filas. O xoves 13 estará as alemanas The Boonaraaas, cun garage pop e punk

ADO FONTÁN
Baixo o título de Garabatos

O tráfico de mulleres, de Lorena Ros.

António R. Álvarez, na Escola
de Artes Mestre Mateo ate o 30;
A hora do jantar, viaxe por un
mundo vexetal, de Quim Farinha, no pub A Medusa, até o 30;
Chefchaquen, luces e cores fascinantes, de Angeli Rivera, na

TUTANKHAMÓN...
... imaxes dun tesouro baixo o
deserto exipcio é o título desta
mostra, iniciativa da Fundación Arqueolóxica Clós, coa
colaboración do Griffith Institue-Ashmolean Museum of
Art, de Oxford, e o Metropolitan Museum of Art, de New
York, que a fan realidade. O
descubrimento, en 1922, da
tumba do faraón Tutakhamón
por Howard Carter é un dos
maiores acontecimentos da
historia da arqueoloxía. Desde
este venres 7, e até o 5 de decembro, no Espacio para a
Arte de Caja Madrid.

BUCIÑOS
Domina os máis variados materiais da escultura, sobre todo os tradicionais. Mestre calibrando a textura da madeira
e do granito, é no bronce onde mellor se define a súa obra.
Nas salas de Caixanova.

FIGURACIÓNS

■ MÚSICA

AINA
Post-rock desde Barcelona
para o venres 7 a partir das 23
h. no Camawey. Esta mesma
sala acolle as actuacións de
Secret Fin, banda portuguesa
de death metal melódico, o
sábado 8 ás 22:30 con entrada
a 5 euros. Nash, o grupo de
hip-hop vigués estará o xoves
13 ás 22 h. E Six, grupo rocqueiro de Ribeira, tocará a
noite do sábado 15 ás 22:30.
■ TEATRO

Sobre
o faraón
Tutankhamón
trata a
mostra que
podemos
ollar no
Espacio para
Arte de Caja
Madrid en
PONTEVEDRA

FURGA GARABELA

Outono Fotográfico
O certame ourensán viaxa por todo o país. Ademais das mostras
reseñadas para a cidade de Ourense podemos ollar, en CHANTADA: Anacos, autocrítica do home a través da fotografía, a escultura e o vídeo, de Antón
Atrio, na Casa da Xuventude, até
o 15 de novembro; VII Exposición de Fotografía Submariña,
colectiva, no mesmo lugar até o
30. TRIVES: A carón de nós, sobre persoas con xeitos de vida arcaicos, de Tomás Vega Pato, no
Centro de Interpretación Histórico-Cultural Santa Leonor, até o
16. MACEDA: A exposición de
Xoel, de Xoel Goméz Losada;
Momentos, retratos de persoas
con aspecto irónico, de Juan C.
Garrido Pérez, ambas na cafetaría Capitol, até o 30. SANTIAGO:
A rapa das bestas, de Miguel
Muñiz; Xanelas, de Manuel A.
García Freire, ambas na Casa
das Crechas, até o 30; Cachenos
de nudez e Un jour á Paris, de

■ EXPOSICIÓNS

O xoves 13
ás 19:30
na Virxe
do Carme
haberá
misa en
galego. O
venres 14
ás 19:45,
no salón de
actos da
Casa do
Mar,
conferencia
sobre o
Comercio
Xusto, por
Filipe
Domínguez
Avilés, e
mostra de
produtos.
O sábado
15 ás 18 h.
no Frontón,
Magosto
con
castañas
de balde e
viño e
polbo a
prezos
populares.
Eo
domingo
16 á 13:15
na Torre de
San Pedro,
homenaxe
aos
mariñeiros
mortos.

Cantautor de flamenco fusión que ven ao
noso país para dar un concerto no Ensanche
de VIGO, este xoves 6 ás 23:30; e o venres 7
no Clavicémbalo de LUGO á mesma hora.♦

A PEGADA ARTÍSTICA

Monforte
Monforte

Pontevedra

TRINTXERPE

EURICO BORGES

■ MÚSICA

■ EXPOSICIÓNS

Este xoves 6, o teatro Arela
das Artes representará esta
obra ás 22 h. no Principal.

Diego Paque

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

INFAMIA

O Liceo Recreo ten expostas as súas pinturas.
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.

LUIS J. GAYÁ

■ TEATRO
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Vargas Blues Band

Jaima de Habibi até o 25; Imaxes latentes, non dixitais, aquelas
que non sabiamos como eran até
que ser reveladas, de Miguel
Méndez Barreiro, no pub Camalea, do 10 ao 30; La machine,
fusión da escultura de David Lo-

renzo e a fotografía de Géber
García, na cafetaría Cara B até o
28. O BARCO DE VALDEORRAS:
As infancias, con distintas técnicas consigue o carácter de fotopintura, de Ángeles Estévez, na
Casa da Cultura até o 15; XIII
Certame de Medio Ambiente 03,
colectiva, do Ateneo de Ferrol,
na Sala de Caixanova até o 15. A
CORUÑA: Chapapote Nunca
Máis, de Federico García Cabezón, na Facultade de Socioloxía até o 28; Imaxes estenopeicas nun mundo dixital, na Escola de Imaxe e Son até o 28. RIBADAVIA: Dez anos de cor en
movemento. A festa, imaxes da
Galiza interior e mariñeira, de
Seadur, no Museo Etnolóxico
até o 30. MONFORTE: ¡Imagínate!, fotocomposicións e vistas de
Monforte que xogan coa distorsión da realidade, de Juan Vila,
na Casa da Cultura até o 24.
TOMIÑO: Luces y vanos, estruturas arquitectónicas, de Olga

Seoane, na Casa da Cultura até
o 14. CARBALLIÑO: Dereitos da
infancia, colectiva da UNICEF,
na Casa do Concello até o 10.
LUGO: Os catro elementos, colectiva lucense, no Edificio Administrativo da Xunta até o 15.
XINZO DE LIMIA: Xogos, xuntas
e competición na Istoria, sobre
a festa ribadavense, e Festa do
Esquecemento de Xinzo: memoria romana, ambas na Casa
da Cultura até o 15. A MERCA:
Río Arnoia, río vivo, colectiva
da asociación xuvenil Xoldreira,
na Escola de Corbillón até o 23.
CELANOVA: Paisaxe e prehistoria, a evolución humana e paisaxistica na provincia, de María
Moreda Gómez, na Sala de Exposición do Antigo Cárcere até o
15. VERÍN: As cores do mar de
Galiza, na Casa do Escudo, de
Xosé Luís González, até o 30
de novembro na Casa do Escudo, mostra submariña sobre o
ecosistemado noso país.♦

Un afiador sae do cadro no
que se atopaba e convértese
en carne e oso para experimentar a vida dos humanos.
No seu deambular baterá coa
insolidariedade humana, polo que decide volver a ser un
debuxo. Monólogo da compañía Volta e Dalle Teatro
para o xoves 6 e venres 7.

O Porriño
■ TEATRO

AMADÍS DE ALGURES
Nun país remoto un neno é
depositado no mar dentro
dun cofre, de onde o rescata un cabaleiro, que o coidará xunto coa súa dona. A
súa máxima aspiración é
converterse en cabaleiro,
cousa que conseguirá, pese
aos atrancos, chegando a
salvar o reino dos inimigos
que o acosan. Por ArtelloTeatro Alla Scala 1:5, este
xoves 6 e venres 7 na Casa
da Cultura.

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
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Redondela

Convocatorias

■ EXPOSICIÓNS

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

Ribadeo
■ EXPOSICIÓNS

NIÑOS DE LA GUERRA
Fotografías de Gervasio
Sánchez con esta temática
na Casa da Cultura até o 16
de novembro.

Santiago

GALICIA, ESTRATEXIAS
DE FUTURO: NOVOS ESPAZOS
NA SOCIEDADE GLOBAL
Xornadas organizadas polo Consello da
Cultural Galega en SANTIAGO, do 12 ao
14 de novembro e de inscrición gratuita,
o prazo remata este xoves 6 podendo facerse directamente na sede CCG (Pazo
de Raxoi, telf. 981 957 202) ou a través
do URL consellodacultura.org/xornadas/x1/. A sesión inaugural contará co filósofo francés Gilles Lipovetsky e, entre outros, participarán Rubert de Ventós, Jordi Borja e César Portela. As
universidades da Coruña e Vigo validarán un crédito de libre configuración. .

PREMIO DE TRADUCIÓN
“PLÁCIDO CASTRO”

■ CINEMA

A NOITE DO DEMO
O cineclube Compostela,
coa intención de recuperar o
cinema de xénero, proxectará esta fita de Jacques Tourneau (Reino Unido, 1957) o
martes 11 na sala Yago ás
20:15 h. e ás 22:30 h.

CINEUROPA
Sesenta películas, con variedade de títulos, integran o
cartel. Haberá tamén cinema
galego grazas ao programa
Curtas 03 promovido polo
Consorcio do Audiovisual.
Venda de entradas das películas
por
internet
(http://www.servinova.com)
e por telf. (902 504 500).

Dotado con 3.000 euros, poden optar a
este premio todos os tradutores que teñan publicada na Biblioteca Virtual
(www.vivir.com) algunha obra da literatura universal en galego entre o 1
de novembro de 2002 e o 31 de decembro de 2003, así como as finalistas da
edición anterior. Ademais do gañador,
seleccionaranse dous finalistas que poderán participar na convocatoria próxima do premio. O xurado terá en conta
aspectos como a calidade literaria da

versión, a fidelidade ao texto orixinal
así como a extensión da obra e adaptación ao destinatario. O premio darase a
coñecer o 24 de xaneiro en Corcubión.
Máis información en www.igadi.org ou
no telf. 986 357 238.

SIMPOSIO SOBRE SEGURIDADE E
SAÚDE LABORAL

A VI edición deste encontro terá lugar o
xoves 6 e o venres 7 de novembro no
marco da celebración do salón FICOMAT Decoración e Edificación 03 en
Silleda. O programa comprende conferencias e mesas redondas, nas que se
tratarán aspectos como a análise de accidentes graves e mortais na construción e aspectos fundamentais para a redución de danos, medidas a adoptar para reducir a siniestralidade, organizacións sindicais e empresariais, prevención de riscos nos traballos en altura,
seguridade en máquinas, responsabilidades da empresa con respecto á vixiancia da saúde, os servizos de prevención alleos e o seu alcance, funcións e
responsabilidade, a integración da prevención nas actividades da empresa así
como a reforma do marco normativo da
prevención dos riscos laborais. Máis
información ou inscricións no telf. 986

581 413 ou congresos@aferial.com.

SEMINARIO GALEGO DE
EDUCACIÓN PARA A PAZ
Teñen proxectadas unha serie de actividades para o mes de novembro: na segunda
quincena celebrarán un curso para profesores en activo en colaboración co CEFORE do CARBALLIÑO titulado “Cine para convivir”, de 30 h. de duración. Tamén
na segunda quincena, celebrarán en SANTIAGO un curso de resolución pacífica de
conflitos, tamén de 30 h, para profesorado
en activo. En colaboración coa Fundación Caixa Galicia desenvolverán dúas
actividades: a proxección da fita A morte
e a doncela de R. Polanski (1994) e unha conferencia do xuíz Baltasar Garzón
sobre o principio da xustiza universal, pola que a USC outorgará 1 crédito de LE. e
que conta coa homologación da Consellería de Educación. As actividades previstas
para decembro inclúen a celebración do
Día Mundial dos Dereitos Humanos, o
día 10, e a celebración, en colaboración co
Consello da Cultura Galega, dun seminario dedicado a Hans Jonas (1903-2003) titulado “Unha ética para a civilización tecnolóxica e globalizada”, que poderá validarse como 1 crédito de LE. Durante este
mes proxectarán, en colaboración con

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.

■ CONFERENCIAS

XORNADAS LIBERTARIAS

■ EXPOSICIÓNS

COLECTIVA
Até o 10 de novembro, na
Casa da Parra poderán
ollarse as obras de M.
Quintana, Renata Otero,
Jorge Cabezas e Montse
Rego.

ACEIO SARTI
Este brasileiro trata de reflectir na súa obra, de clara
connotación naif, a recuperación dunha infancia perdida. No hotel Puerta del
Camino.

MÁRGARA H. SMET
Bronces e terracotas desta
artista poderemos ollalas,
até o 17 de novembro, na
galería José Lorenzo.

IMAXES DO SOÑO
EN LIBERDADE
MAXIMINO REBOREDO

MATALOBOS

CELSO VARELA

As fotografías, de entre 1892
e 1899, deste fotógrafo lugués podémolas contemplar
na Igrexa da Universidade.

A galería José Lorenzo ten
unha exposición da súa pintura co título Ciudades.

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

MANUEL FIGUEIRAS

PHILIP WEST

Pintura, até o 19 de decembro, na galería Citania
(Agalia de Abaixo 39).

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

SIDA. PREVENCIÓN E
TRATAMENTO

VICENTE BLANCO

Elaborada polos xornalistas
Juan Carlos Tomasi e Bru
Rovira en colaboración con
Médicos sen Fronteiras, quere sensibilizar sobre a prevención e o tratamento desta
enfermidade. Os xornalistas
captaron coas súas cámaras,
durante case un ano, o día a
día dunha serie de pacientes
afectados. Na sala de exposicións Casa Simeón da USC.

LUIS MORO
Microcosmos titula a mostra
da galería Espacio 48 até o 9
de novembro. 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.

Os vellos non deben...
Farsa de Alfonso R. Castelao que
trata dos amores de tres vellos imprudentes, que teñen a desgraza de
pór os seus ollos na mocidade garrida de tres mozas. A representación do Teatro do Morcego conta
con 13 actores e música en direc-

Poderán presentarse a este premio artigos xornalísticos publicados, entre o 2
de febreiro e o 15 de decembro de 2003,
en medios de comunicación escritos de
calquera periodicidade, tanto do Estado
como estranxeiros, asinados polo autor.
O tema do artigo é libre, mais o xurado
terá en consideración aqueles que falen
sobre a solidariedade, a comprensión
entre as persoas, así como a defensa dos
valores democráticos. Haberá que remitir 4 exemplares dos traballos ao xornal
El Progreso (Ribadeo 5, 27001 Lugo),
xunto cun sobre onde consten os datos
persoais do autor, antes do 30 de decembro de 2003. Poderán presentarse
un máximo de 3 artigos por autor. O
premio que se establece é de 9.100 euros e o xurado fará público o seu dictame o 2 de febreiro de 2004.♦

Este xoves 6 estarán no Auditorio
de Galicia de COMPOSTELA ás 21
h. baixo a dirección de Christopher Hogwood e con tres violíns
solistas (Adriana Winkler, Nikolai Velikov e Corrado Bolsi), un

Documental, rodado en España, que será proxectado na
sala Yago até o 12 de novembro ás 18 h. Dolls, drama xaponés que se proxectará nesta sala até o 12 de novembro ás 20:15 e 22:30 h.

XI edición a cargo do Ateneo
Libertario, xunto coa CNT.
Este xoves 6 ás 20 h. no local
da CNT (República de El
Salvador 12) David e Xabier Couso falarán sobre José Couso crime de guerra:
investigación e xustiza: contarán o vergoñento comportamento do goberno español
para impedir o esclarecemento da verdade. O venres
7 as xornadas finalizarán ás
19:30 h. coa intervención do
xornalista e escritor Eduardo Haro Teclen, que falará
sobre a democracia e a amnesia nos momentos presentes, na galería Sargadelos.

“PURO CORA” DE XORNALISMO

Real Filharmonía de Galicia

CRAVAN VS CRAVAN
A Comedia
do Gurgullo.
O Centro
Dramático
Galego
produce a
adaptación
ao galego de
Celso Parada
da obra de
Plauto, no
Salón Teatro
de
SANTIAGO.

Caixa Galicia, a película A lingua das
Bolboretas (J. L. Cuerda, 1999) e o escritor Manuel Rivas dará unha competencia que tamén contará con validación
de 1 crédito e coa homologación da Consellería. Máis información sobre calquera
das actividades ou cursos en
www.sgep.org (paz@sgep.org) ou no telf.
981 561 956.

to. As representación, para crianzas de ensino medio, realizaranse,
ás 11:30 h o mércores 12 e xoves
13, na sala Yago de SANTIAGO; e o
venres 31 ás 21 h, e para o público
xeral, no teatro da Área Panorámica de TUI.♦

O CGAC transformase no
escenario para a mostra do
galego. O que se espera de
nós é o título da exposición
ideada para este centro. 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.

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

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

10 ANOS DE CGAC
Que celebran coas mostras.
de Karin Sander, titulada
1:9, CGAC 2003, ata o 14
de decembro; a de Roland
Fischer, Camino, ata o 7 de

Películas inéditas de Eugenio Granell en colaboración
co Centro Galego de Artes da
Imaxe. A Fundación Granell,
ademais, celebra os seus oito
anos cunha exposición de
parte dos 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 gran trinque da arte
surrealista. No Pazo de Bendaña, até finais de ano.

óboe (Christina Bominik), un fagot (Juan Carlos Otero) e un
violonchelo (Plamen Velev), interpretarán obras de Haydn e Martinu. En VIGO, tocarán o venres 7
ás 20:30 h. no C.C. Caixanova.♦

zar, Caldaloba, Beladona,
Baldo Martínez, Alberto
Bundi, Nova Galega de
Danza, Pilar Suances,
Tangata, Xaneiro e decenas de escritores, debuxantes, ilustradores e fotógrafos. Presentarase na sala
Nasa o xoves 13 ás 22 h. e
o prezo da entrada máis do
libro-disco é de 12 euros.
■ TEATRO

HOMO POLITUCUS
La República, compañía
madrileña, estreará esta
obra no teatro Galán, do
xoves 6 até o sábado 8, ás
22 h. Unha metáfora social,
onde as relacións de poder
parecen inevitabeis e a política convértese nunha arma
de dobre gume.

LAS ISLAS DEL TIEMPO

Rosa Sánchez e Alain Baumann son os artífices deste
concerto multimedia para
este xoves 6 na sala Capitol.

Os madrileños de Magrinyana representarán o encontro dunha rapaza cos
seus avós. Trátase da filla
secuestrada dunha parella,
desaparecida nalgunha das
ditaduras do s. XX. O venres 7 ás 22 h. e o sábado 8
ás 23 h. na sala Nasa.

VARGAS BLUES BAND

HOTEL RUN

Na sala Nasa o mércores
12 para presentar o seu último disco, Chill Latin
Blues, integramente instrumental, fusión de chill out,
acid jazz, ritmos latinos,
influencias africanas, hip
hop, guitarras flamencas
e... moito blues. Para abrir
boca, os composteláns Degüello presentarán en primicia o seu traballoo a base de rock, ZZTop, road
movie e imaxinería mesiánica. Máis información en
www.salanasa.com.

O grupo compostelán Sapristi representará esta
obra do 13 ao 15 no teatro
Galán ás 22 h. Un disparate cómico a cargo de dúas
actrices e un músico. Con
elementos circenses e, incluso, de feira de atraccións, proponse divertir,
provocar a risa para librarse da parálise do horror
deste mundo.

■ MÚSICA

KÓNIC THTR.

SEMPRE MAR
Novo proxecto da Plataforma contra a Burla Negra: disco-libro no que
participan Ruxe-Ruxe, Liñaceira, Pilocha, Marful
(Ugia Pedreira...), Roberto Sobrado, Alfolies, Milladoiro, Maria Manuela,
Leilia, FaiTun Flai, Zen-

A COMEDIA
DO GURGULLO
O Centro Dramático Galego produce a adaptación ao
galego, de Celso Parada, da
obra de Plauto. Ademais das
peripecias da parásita Gurgullo e demais personaxes plautinos, tamén nos atopamos co
circo, o cabaré, o music-hall,
e a tradición da comedia moderna, cunha proposta estética “naif”. Até o 16 de novembro no Salón Teatro.

A rúa das
pantasmas,
sesión de
títeres a
cargo de
Cascanueces
o venres 7
en TUI.

■ CONFERENCIAS

FICOMAT:
DECORACIÓN E
EDIFICACIÓN

No recinto da Feira de Galicia, este xoves 6 das 11 h. en
diante, charla sobre A cor na
arquitectura por Teresa Táboas; A acústica, a cargo de
Alfredo Freixedo Alemparte; O espazo interior, por Jorge Meijide; falando, Rafael
Llamazares, sobre as últimas
obras de A-cero-Arquitectura
integral; posteriormente, os
conferenciantes participarán
nunha mesa redonda. O sábado 8 dedícasa á decoración,
cunha mesa redonda organizada polo Colexio de Decoradores, sobre a Administración
e o deseño de interiores.
Máis información en www.feriagalicia.com.

timental, de Cristian Galaz
(Chile); o 20, El bonaerense, de Pablo Trapero (Argentina); e o 25, El último
tren, de Diego Arsuaga (España-Arxentina-Uruguay).
■ CONFERENCIAS

CONVERSA
CON CÉSAR PORTELA
Dentro das actividades parellas á exposición que alberga
o MARCO sobre o traballo
do arquitecto, poderase asistir a esta mesa redonda, o
venres 7 ás 20 h, no salón de
actos do museo, na que participarán César Portela, Felipe Peña e Teresa Táboas.
■ EXPOSICIÓNS

OUTRAS ALTERNATIVAS

■ ACTOS

Novas experiencias visuais en
Portugal, no MARCO até o
25 de xaneiro. Mostra colectiva cun fío condutor xeográfico: é a primeira dunha nova
promoción de vinte creadores
portugueses, nados na década
dos setenta. Artistas que teñen
aberto un espazo na escena
internacional, con participacións en bienais e exposicións. Setenta e sete obras
multicisciplinares: fotografía,
escultura, videoproxección,
instalacións, debuxos, murais
e intervencións que, nalgúns
casos, exceden os límites do
espazo e abarcan até o vestíbulo do museo ou que, noutros casos, son obras especialmente creadas para esta mostra. Máis información en
www.marcovigo.com.

ARTE CON SENTIDO

AGUSTÍN ÚBEDA

Tui
■ TEATRO

A RÚA DAS PANTASMAS
Sesión de títeres por Cascanueces, o venres 7 ás 21 h.
no teatro da Área Panorámica. Unha aventura do valente e astuto Xoanciño;
nesta ocasión enfrontarase a
pantasmas e ao mesmísimo
diaño, aos que vencerá coa
axuda da súa compañeira.

Vigo
Programa de actividades didácticas do MARCO. Os xoves 6 e 13 e os venres 31, 7 e
14 ás 17 h. haberá obradoiros
plásticos para crianzas de 3 a 8
anos. O domingo 9, as crianza
de máis de 2 anos –acompañadas–, poderán participar no
obradoiro e espectáculo A
costureira viaxeira. O mércores 12 ás 19 h, para adultos,
impartirase a conferencia de
aproximación á arte contemporánea A arte no século XX:
de principios de século á II
guerra mundial (previa inscrición e matrícula).

A Rede

A galería Chroma (A Florida 34) expón 30 obras deste artista de recoñecida traxectoria e desbordante de
sensualidade. O dominio do
debuxo e o particular cromatismo confírenlle ás súas
obras unha linguaxe propia.

Anuncios de balde
■ Vendemos números atrasados
de Página Abierta, Viento Sur, El
Viejo Topo e outras revistas de temas
sociais. Consulta Libroteca 21: es.geocities.com/libroteca21/index.html

■ 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 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.

■ Teño 28 anos e comparto contigo o
interese pola Galiza e o galego. Se es
muller que valora a amizade e as cousas bonitas da vida, desexo que me escribas e así poderás contar cun novo
amigo. Xosé, carriza1@latinmail.com

■ 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.

■ 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.

■ Alúgase vivenda turística en Meira
(Lugo), xunto ao nacemento do Miño,
recén restaurada. Tres cuartos duplos
con baño, cociña, calefacción, 10.000
m2 de finca. Fins de semana ou temporada. Telf. 982 331 700, 686 753 105
polas noites, ou www.distridido.com

■ 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

■ 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.

■ 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.

■ Fabricazón artesanal de trompa
galaica (berimbau, arpa de boca), várias tonalidades. Artesán-luthier Iván
Alvite, Bretoña (Lugo). Telf. 982 349
157, 645 155 008.

■ Para non ter que emigrar ás Canarias, busco traballo na Galiza: repartidor, peón, vendedor... calquer
cousa. Manuel 616 354 911.

■ Editorial ofrece na Galiza traballo para realizar no domicilio. Máis información,
gratuíta e detallada, reservando praza no
apdo. 371, C.P. 06800 de Mérida.

■ Merco bicicleta estática de segunda man. Podedes chamar, á noitiña,
ao telf. 981 903 348, ou contactar conmigo en salvadorouteiro@virgilio.it.

Unha mostra dos seus Óleos e ceras poderá ollarse na
Casa da Cultura Galega
(Princesa 2).

VILLAFÍNEZ E
A. BUSTAMANTE

■ TEATRO

A galería Alpide acollerá,
até o 30 de novembro, unha
mostra das súas obras.

MALICIA

MARISA ENRÍQUEZ
Poderán ollarse as súas pinturas no Colexio Oficial de
Arquitectos.

www.rarassomostodas.org
Páxina electrónica dun colectivo de lesbianas, gais, transexuais e bisexuais do
sur de Galiza que incorpora información
sobre a organización, noticias, accións
que preparan, espacios para colaborar,
contacto e enlaces.♦

■ CINEMA

NON SI DEBE PROFANARE
IL SONNO DEI MORTI

No seo da tertulia de cinema
fantástico, organizada polo
Colectivo Nemo de Fantasía
e Ciencia-Ficción no café
Uf, vai ser proxectada esta
fita este xoves 6 ás 21:30.
Dirixida por Jorge Grau,
foi rodada no ano 1974.

A OUTRA AMÉRICA
Ciclo que se desenvolve os
xoves ás 20:30 no CC Caixanova e que nos ofrece: o
día 6 Presos del olvido, de
Rodrigo Grande (Arxentina); o 13, El chacotero sen-

LAXEIRO
Unha serie dos seus Debuxos inéditos estará, até o 7
de decembro, nas salas da
Fundación Laxeiro.

ÁFRICA
TRADICIÓN SAGRADA
Título da mostra que, até o
30 de novembro, vai estar
no CS Caixanova. Da man
da Colección Cartuger, das
máis importantes do mundo
en arte africana, preséntanse 90 pezas de espectacular
beleza coas que é posíbel
realizar unha viaxe tan
apaixonante como máxica
por África a través das principais etnias: Dogón, Kuba
ou Mossi, entre outras.

PATRIMONIO ACTUAL
O Centro de Artesanía Tradicional (CAT) continúa coa
súa exposición. Paneis ilustrados e pezas realizadas por
artesáns que recollen oficios
tradicionais. Como complemento conta cun artesán que

■ 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.♦

Vilagarcía
ilagarcía
■ EXPOSICIÓNS

XAQUÍN CHAVES
A súa pintura estará exposta no café-teatro La Factoría até o 15 de novembro.

SEBAS ANXO
O Café das Áncoras alberga
unha mostra da súa pintura.

Vilalba
■ TEATRO

Mostra a súa obra, até o 24 de
novembro, na galería VGO.

RARAS SOMOS TODAS

■ 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.

Este xoves 6 e o venres 7
EmeC Produccións vai representala no C.C. Caixanova. Espectáculo dinámico e
fresco, concibido a partires
da improvisación sobre situacións cotiás na vida de
dúas irmáns, pretende explorar a condición feminina.

SUSANA SOLANO

Mostra de pintura, até o 15
de novembro, no café Uf.

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

O xoves 13, no teatro-cinema
Salesianos (Venezuela 3), realizarase o único concerto na
Galiza da “nova primeira dama do jazz”. Con dous
Grammies ás costas e tres nomeamentos máis, está considerada a mellor vogalista do
momento destacando pola
súa flexibilidade. O prezo das
entradas é de 20 euros (Elepé, Diskopolis e La Columna) e dará comezo ás 22 h.

Mª JOSÉ F. FERREIRO

JORGE CONDE

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

DIANE SCHUUR

Mercedes Peón
presenta o seu novo
disco, Ajrú, o sábado 8
no CC Caixanova
de VIGO.
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Silleda

fará unha demostración dalgún dos oficios. Podémola
ollar na AC de Matamá até o
luns 17 de novembro

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

GUILLERMO PANEQUE
Até o 15 de novembro na
galería Ad Hoc atópanse a
súas esculturas, debuxos, vídeos e instalacións, baixo o
nome de Traballos recentes.

CÉSAR PORTELA
O MARCO expón unha escolma das obras do arquitecto
até o 11 de xaneiro. Un itinerario pola súa obra, desde 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 Fiste-

rra na Coruña; ou o futuro Pazo de Congresos vigués.

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 CC Caixanova,
até o 9 de novembro.

VERBUM.
CASA DAS PALABRAS
Museo adicado á comunicación humana, ademais dos
módulos que refliten os seus
distintos aspectos, pode verse
unha exposición temporal sobre os medios de comunicación (até o 5 de xaneiro).
■ MÚSICA

MERCEDES PEÓN
Presenta o seu novo disco, Ajrú, o sábado 8 a partir das
22:30 no CC Caixanova. Billeteira telefónica 986 110 500.

PROYECTO
PÉRE-LACHAISE
Acciones Imaginarias representará esta obra entre o
xoves 6 e o domingo 9 no
teatro Ensalle (r/Chile).

HISTORIAS MÍNIMAS
A VI edición do Outono de
Teatro, organizado polo
Centro Dramático Vilalbés, traerá 9 grupos, cinco
afeccionados e catro profesionais, ao longo das fins
de semana de outubro e de
novembro. Entrada a 1’20
euros. O venres 7, Historias Mínimas será a comedia que Nove Dous represente. Obra mutante, por
escollerse ao azar a primeira escena que se representará e, logo, outra e despois
outra, “fabricando” a función de cada día.

Madrid
■ TEATRO

AMADÍS DE ALGURES
Artello Teatro estará no teatro Bellas Artes para representar esta obra de cabalerías, o sábado 15 ás 17 h.
e o domingo 16 ás 12:30 h.
e ás 17 h. O público gozará
coas andainas deste cabaleiro a prol dos máis febles
así como do seu amor por
Oriana. Máis información
en www.artello.com.♦

Máscara
Pende,
República
Democrática
do Congo,
que se pode
ollar na
exposición
África,
tradición
sagrada, en
VIGO.

Hai que romper
romper
Aventura poética con música orixinal en directo, que dimensiona
teatralmente a obra narrativa e poética de Antón Avilés de Tara-

mancos. Pona en escena Áncora
Produccións e poderemos ver a
representación o venres 7 en VILAGARCÍA e en SAN SADURNIÑO.♦

blico– a decisión de romper
unilateralmente ese pacto.
Pola contra, danlle apoio total ao rupturista. Este desprezo á coherencia aristotélica
ten, se cadra, os seus antecedentes. ¿Lembran a Touriño

dicindo que non podía ir á
manifestación de Nunca
Máis e cando viu na televisión que acudiran a ela máis
de cincuenta mil persoas, saíu e declarouse pouco menos
que o seu promotor?♦

8 400021 303104
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IV Xeira.

O

PSOE galego, e o de
Vigo máis en concreto, veñen de lograr a
tan arelada cadratura do círculo. Pretenden pactar co
BNG nesta cidade, pero non
critican –cando menos en pú-
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Bárbara Zecchi
‘Só o vinte por cento dos escritores son mulleres’
MAR BARROS
Profesora nos Estados Unidos,
Bárbara Zecchi estudiou o papel da muller en diferentes ámbitos, entre eles no cinema español. O pasado martes estivo
en Vigo para abordar a representación do pracer feminino
na grande pantalla. Agora vén
de rematar xunto con Jaqueline Cruz A muller na España actual: ¿evolución ou involución?
¿Que conclusións tiraron?
Preguntabámonos se a situación da muller está mellor agora
ou hai vintecinco anos no aspecto social, político e artístico. As
conclusións foron semellantes,
se ben melloraron moitos aspectos, en certos ámbitos viviuse
unha involución. Estamos nunha
época de retroceso, non no ámbito legal, pero si no ideolóxico.
Que empeorou?
Estamos nunha época máis
conservadora agora co goberno
do PP e isto séntese en moitos
aspectos. Por exemplo, a muller
identifícase moito na maternidade e volve ao fogar a coidar aos
cativos e no referido á presencia
da muller no cine, dende o ano
96 tamén se experimentou un
descenso considerábel na producción feminina.
No libro tamén se trata o eido das letras. Como se conforma
unha literatura de mulleres?
A literatura feminina sempre
existiu. Até os setenta o que se facía era estudar os textos dos homes
e ver como eles presentaban a muller, nese sentido a literatura feminista centrábase en ver como en
Galdós había machismo. Pero a
partir dese momento creouse outro
xeito de facer estudios analizando
os textos feitos polas autoras.
Agora semella que estamos
a vivir un bo momento na es-

PACO VILABARROS

crita feminina.
Formúlase así pero non é certo. Fálase de boom porque hai
máis presenza, pero estatisticamente demóstrase que, aínda que
aumentou o número de escritoras, a porcentaxe segue sendo
baixísima, nunca sube do 20%.
Encantaríame pensar que estamos nunha época de esplendor,
pero non é verdade.
En que se diferencia dos
textos masculinos?
Hai unha mirada feminina diferente. Estamos socializadas de
distinto xeito e o que escribimos é
a nosa experiencia, o noso sentir.
É máis doado aprecialo no eido
audiovisual. Fixen un experimento cos meus alumnos con fotos
nas que saían mulleres e eles tiñan
que adiviñar o sexo do fotógrafo.
Quedei sorprendida porque acertaron case todas. As fotos dos ho-

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

Historias Gráficas

A NOSA TERRA

mes mostran a unha muller obxecto, mentres que as fotógrafas fan
un retrato feminino incluído no
entorno, onde o seu corpo non é
para ser observado senón que fala.
En Galiza dise que, á hora
de escribir, as mulleres recoñecen o seu corpo e afondan na
súa sexualidade. É unha constante na literatura e no cinema?
A sexualidade vista como a
experiencia da muller non se veu
practicamente nunca. Agora a
muller empeza a falar de novo da
súa sexualidade e do orgasmo feminino, como se ve nalgunhas
películas.
Tamén abordou a maternidade no cine. Como a vé?
Non estou en contra de ter nenos, pero non me gusta que se utilice a maternidade como un xeito
de atar á muller ao fogar. No cine
atopamos as representacións de

Almodóvar con Todo sobre mi
madre ou a de Benito Zambrano
Sola. Foron saíndo máis, unha
tras outra, e nelas preséntase a
maternidade como a solución a
todos os problemas da muller, como o obxectivo na súa vida, e isto si que me parece negativo.
Cine de mulleres é sinónimo de feminismo?
A cousa que máis me doe é
que existen directoras que fan traballos estupendos sobre problemas de mulleres, que incluso poden parecer feministas, como Te
doy mis ojos de Icíar Bollaín e
que logo nin se recoñezan feministas, nin que fan cine de mulleres. Penso que é por un malentendido, deben pensar que facer cine
de mulleres é un xeito de discriminación, de metelas nun gueto.
Pero hai cine de homes, cine galego, francés, ¿por que
custa tanto falar de cine de
mulleres?
Fundamentalmente porque o
mundo comercial e a industria cinematográficas son moi duras e se
te etiquetas como feminista as
cousas póñense máis difíciles.
Antes do franquismo había tres
directoras destacadas, na ditadura
ningunha e a partir do 78 Pilar Miro, Josefina Molina e Cecilia Bartolomé. De repente nos noventa
houbo un boom, o 25% dos directores noveis eran mulleres. Pero
dende o 96 estancouse e agora a
porcentaxe reduciuse ao 5%.
Sen embargo semella que
cada vez se trata máis a problemática feminina.
Din que hai máis público feminino, e nós sentímonos máis
identificadas coas historias que
falan de nós mesmas.
Pero tamén pode ser un espellismo.
Non quero parecer negativa,
pero é así.♦

Borboriño
para Xela
FRAN ALONSO

A

morte é case sempre inesperada. Seguramente porque
no espacio e tempo da nosa cotianidade tratamos de
ignorala, aínda que de
cando en vez miremos de
esguello para ela. Se cadra
é por iso polo que, cando
vén, nos sobrecolle tanto.
Tanto como nos sobrecolleu a morte de Xela Arias,
deixándonos o corpo de
galleta esfarelada.
Lembro o día en que
coñecín a Xela, hai máis de
vinte anos. Era unha primavera de principios da
década dos 80. Ela cursaba
estudios en nocturno no
Instituto do Calvario, e era
compañeira de clase dunha
amiga miña. Fora convidada a recitar aquel ano por
primeira vez no Festival de
Poesía do Condado. Aínda
non tiña libro ningún publicado. A miña amiga e
mais eu decidimos ir ao
Condado a escoitala. E alí
foi onde a coñecín, por intermediación da nosa común amiga, nunha cafetería do casco urbano de Salvaterra. Estaba moi nerviosa, pois era a primeira vez
que ía recitar en público.
Curiosamente, o único libro que teño dedicado por
ela é aquel do Festival de
Poesía do Condado.
Xela era unha poeta
de extrema sensibilidade
contemporánea, que é o
mellor que se lle pode pedir á poesía, e tamén unha
incansable traductora que
axudou a esculpir literariamente o noso idioma.
E, ademais, foi unha das
persoas que impulsou a
dinámica renovación que
a aparición de Xerais supuxo para a cultura galega a partir de 1980.
Xela, que nos mostrou
as bifurcacións dos camiños aos que comezamos a
publicar a inicios dos 90,
foi radicalmente individual, urbana e contemporánea na súa Denuncia do
equilibrio, soubo proxectarse como unha creadora
íntegra en Tigres coma cabalos, mostrouse extremadamente valente no seu libro máis incomprendido,
Darío a diario, e despediuse buscando unha nova dimensión para a palabra en
Intempériome.
Desde aquí, e en voz
baixa, quixera enviarlle o
derradeiro bico a esa Xela que sempre coñecín
honesta e xenerosa, e
murmurarlle, coma un
borboriño, a miña humilde despedida, pois, como
deixou escrito nos seus
versos “Ignoro qué lugar
é este onde me atopo / cos
meus ósos e os silencios
das palabras. / Detesto
esa voz que vén tan alta /
coa que persegues da miña morte detalles”.♦

