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Os cataláns
votan máis
nacionalismo

Pepe Carreiro

(Páx. 18 e 19)

A Marcha Mundial
da Muller celebrarase
en Vigo

FUNDADO EN 1907

(Páx. 17)

1,75 euros

Nova marea de manifestantes
en Santiago

O BNG trata de culminar
a súa transición esta fin de semana
(Páx. 11)

Nunca Máis está viva

Rubert de Ventós: ‘Maragall de president
pararíalles os pes a Bono e a Vázquez’
(Páx. 13)

O RESULTADO DAS ELECCIÓNS CATALÁS MOSTRA O FRACASO
da política de confrontación do PP coas nacións periféricas: canto
máis centralismo, máis nacionalismo. Pero Aznar e Raxoi non están
realmente inquedos: o ogro nacionalista proporciónalle votos no resto do Estado. O PSOE debería, da súa parte, reflexionar se lle convén
seguir á roda do PP. Os socialistas perden protagonismo de xeito gradual, tanto en Euskadi como en Catalunya, mentres o voto españolista no resto das provincias vai parar ao que máis se identifica nese
sentido: o PP. Na Galiza, non embargante, as coordenadas políticas
son distintas. Tanto o PP como o PSdG-PSOE recorren, en parte, a
mensaxes galeguistas e contan con sectores internos que se poderían
equiparar a CiU ou ao PSC. O problema dese galeguismo, con residencia nas forzas estatais, non radica só en que a última decisión a teña sempre a póla máis centralista da organización, senón tamén no
peso interno de certos sectores económicos, non maioritarios, pero si
moi activos, enfeudados nunha ideoloxía antinacionalista e mesmo
antiautonomista. Desde unha óptica autóctona serían precisas tres
cousas: que os sectores galeguistas operantes nos partidos estatais
interpreten un papel menos subalterno nas súas respectivas formacións, que o nacionalismo que vehicula o BNG gañe forza organizativa e sintonice mellor o seu discurso cos desexos e os ritmos da sociedade (obxectivo precisamente da asemblea que esta forza celebra
esta fin de semana) e, por último, que as forzas económicas con intereses nunha Galiza próspera incrementen o protagonismo no seu ámbito. De non ser así, Galiza seguirá, por anos, sen converxer e a distancia de España e Europa, un déficit recentemente recoñecido por
Fraga e que unha boa parte do PP semella asumir con resignación.♦

A BELA OTERO
MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ

Viaxe pola costa:
aínda hai chapapote
Un percorrido pola relación vital e
profesional da Bela Otero
co Cinema do seu tempo.

PERFECTO CONDE

Premio Chano Piñeiro
de Historia Cinematográfica.

O Defensor del Pueblo critica
a falta de colaboración da Xunta
Manifesto das nove ondas
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Os asistentes ateigaron varias veces o Obradoiro

Nunca Máis reúne case tanta xente
como hai un ano
PERFECTO CONDE

O Obradoiro ficou pequeno para acoller os manifestantes que berraban para que non se esquecese
o naufraxio do Prestige de hai un ano. A pesar do tempo transcorrido, Compostela volveu inzarse de galegos que reclaman medidas concretas para que non se volva producir outra maré preta.
Cento cincuenta mil persoas, segundo os organizadores, corenta
mil segundo a Policía Local, saíron
da praza da Alameda, e, logo de
percorrer as rúas Senra, Doutor Teixeiro, Hórreo, Nova e Xelmírez,
desembocaron na praza do Obradoiro para erguer o berro da protesta contra a xestión da loita contra a
contaminación do Prestige.
Despois de “365 días de dignidade”, como dicía o texto dunha das pancartas, esta xornada
pola memoria e contra a incompetencia dos gobernos galego e
español, os pescadores ergueron
a súa mensaxe: “Menos propaganda e máis compromisos para
a recuperación do noso país”.
Outras pancartas e cánticos expuxeron ideas parecidas con expresións diferentes: “Incompetencia, nunca máis”, “Fraga,
Prestige, desgraza para o país”,
Menos mentiras, máis solucións”, “Fraga atende, Galicia
non se vende”, “Mariano Raxoi,
que mentira nos contas hoy?”
Tivo particular interese a
magnífica escenificación de protesta que fixo desfilar Burla Negra remedando as cartas da baralla que repartiu Estados Unidos
no Irak. No sitio dos prófugos
máis buscados por Bush, José
María Aznar facendo de sota; Alvarez Cascos, de cabalo de bastos; Fraga, rei de espadas (meladas); Cuíña, de cabalo coa espada cravada polas costas e Raxoi,
rei de bastos. O escritor Manuel
Rivas e o actor Luís Tosar puxeron a guinda co seu manifesto
das nove ondas: a memoria, a
dignidade, a verdade, a solidariedade, a seguridade, a liberdade, a
esperanza e a “onda construtiva,
porque os destrutivos son eles,
os gobernantes, que aínda hoxe
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seguen actuando sen autocrítica,
sen capacidade, sen escrúpulos,

Na semana de cabodano do
Prestige, foron moitos escenarios da lembranza e a protesta,
en diferente grao. O 13 de novembro, coincidindo co aniversario da catástrofe, as principais
cidades do país acolleron concentracións cidadás en sinal de
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O delegado provincial, responsábel da circular,
foi policía da brigada político social

A Xunta impide actividades
relacionadas co aniversario
na administración
Tamén o 12 de novembro viu a
luz un documento do delegado
provincial da Consellería da
Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública na Coruña, Xosé Antonio
Sangil Noia, un ex policía da
brigada político social nos
tempos da ditadura. Nunha
carta redactada en forma de
circular dirixida aos seus subordinados, esixe que se evite
a propaganda relativa ao aniversario do Prestige.
“Seguindo instrucións da
Superioridade da Xunta de Galicia –comezou a ditar Sangil–
procedo a transmitirlle a inquedanza do goberno galego
ante o aniversario da catástrofe

do Prestige e a súa firme vontade de evitar que se repitan,
como o pasado ano, actividades promovidas por plataformas de mobilización social
que alteran o normal funcionamento dos servizos administrativos nas súas sedes ou centros
de traballo”.
“Consecuentemente –continuou no segundo parágrafo–
prego a V.I. que, no ámbito interno da súa Delegación, dispoña as medidas necesarias que
eviten actividades non autorizadas ou a colocación de cartaces
alusivos ao asunto referenciado,
ordenando no seu caso, –a puntuación é do autor da peza– a
súa retirada, sen prexuízo de

que sexan corrixidas as infraccións que se produzan”.
“Tendo en conta as datas nas
que nos atopamos, procede estabelecer os correspondentes
operativos de vixilancia previa
a partir do día de hoxe 12 de novembro de 2003”, engadíu o administrador, antes de rematar
advertindo que “o que se comunica” é “os efectos expostos no
presente escrito”.
Chama a atención da circular a “policial” advertencia de
que se proceda “a establecer os
correspondentes operativos de
vixilancia previa”, frase máis
acaída a unha institución adicada á orde ca a unha administración pública.♦

MANIFESTO DAS NOVE ONDAS
Pobo ceibe da Galiza, xente voluntaria e solidaria de aquén e
alén, hai hoxe dous trazos na boca do mar que o mundo enteiro
entende: Nunca Máis.
Traedes sobre os ombros o
mellor patrimonio de Galiza, a
mellor madeira da humanidade.
O que non ten prezo, o que non
se pode taxar. A conciencia. A
dignidade.
Hai un ano, en situación dramática, o pobo galego emerxeu
do naufraxio, demostrou ter
grandes reservas de civismo e
esperanza. Diante desa proba,
diante dese mayday do mar, saíu
o mellor de nós.
Tamén é certo que tivemos
constancia do peor. Foi unha
proba para todos. E atopámonos
cuns gobernantes que nunca preguntaron nada, que nunca escoitaron, que nunca dialogaron e
que mostraron tanta incompetencia como hostilidade á cidadanía.
E aquí os temos. Vede as súas últimas declaracións. Falan de “facer tragar” a Nunca Máis este cabodano. Iso é o que se lles acorda. Sen autocrítica, sen capacidade, sen escrúpulos e sen respecto polo seu pobo, nin sequera
por quen os vota.
Non son leóns, diría Lampedusa, senón hienas.
Mais cando falan así, fala por
eles a mala conciencia.
Eles din, unha e outra vez,
que farían o mesmo. O certo é
que semella que non saben
moi ben o que fixeron. Se cadra co barco afundiron a vergoña. Se cadra pensan que a
impunidade permite rirse da
intelixencia e enterrar a verdade nunha balsa co chapapote.
Hoxe é un bo día para lembrarlles algo do que fixeron.

–Agravaron exponencialmente os efectos dun accidente
convertendo o sinistro nun desastre sen precedentes.
–Actuaron con desleixo nas
súas funcións e responsabilidades, con abandono e ausencia en
intres decisivos.
–Enganaron, manipularon,
deron información falsa sobre o
que estaba a pasar, sobre o alcance dese desastre, cando a primeira esixencia é a información veraz aos afectados, á cidadanía.
–Desoíron as voces dos expertos, dos científicos e dos profesionais do mar.
–Atrancaron, obstaculizaron
a participación cidadá e o movemento do voluntariado.
–Atacaron, aldraxaron, calumniaron, perseguiron, fixeron
todo o posíbel por afundir a
unión solidaria que é Nunca
Máis, ignorando a propia Constitución que tanto esgrimen e
que establece que os poderes
públicos, en situacións como
esta, teñen que apoiarse na “indispensábel solidariedade colectiva” (Artigo 45). Velaí unha
boa definición do clamor popular que encarna Nunca Máis: A
indispensábel solidariedade colectiva.
–Desprezaron as institucións
democráticas, impedindo que
cumpriran a súa función de control, debate e investigación.
–Xestionaron como facción
partidista os recursos de todos,
presentaron como favores as
compensacións que en dereito
corresponden, e chantaxearon os
afectados ao obrigalos a renunciaren a reclamacións futuras.
Mesmo utilizaron símbolos, que
deberían merecer o máximo respecto, como a Medalla de Gali-

cia, para un uso sectario e de
hostilidade cara á cidadanía.
–Non cumpriron. Esa é a realidade a día de hoxe, os mínimos
prometidos en canto a medios de
prevención para afrontar unha situación semellante.
Velaí nove das enxurradas do
poder. E que se resumen nun lema, nun slogan, que lle ofrecemos con desinterese dende Nunca Máis:
Señores Aznar, Fraga, Cascos, Raxoi...
Vostedes, o ben fixérono mal
e o mal fixérono ben.
Fronte a esas enxurradas, están as ondas da cidadanía, da
consciencia popular. As nove ondas da fermosa tradición do mar.
As nove ondas da fertilidade, da
creatividade, da vida.
–A onda da dignidade. Cando se cuantifica unha catástrofe
hai algo que a economía convencional non mide. E é a actitude,
e os valores, e o ánimo dos seres
humanos que a sofren. O verdadeiro activo de Galiza é a dignidade da xente que ser ergueu.
Da xente que rachou coa indiferenza, o medo ou o servilismo.
Se temos un espello ético, se ese
espello non está feito cachizas, é
grazas ao movemento cívico que
puxo a Galiza en pé.
–A onda da memoria. A onda
que loita contra o esquecemento.
Fracasaron na súa estratexia do
esquezo, de introducir o virus da
desmemoria para borrar o ‘disco
duro’, para desactivar a cidadanía. Fixeron todo tipo de operacións para enterrar o asunto coa
galdrumada da propaganda.
Mais aquí está viva a memoria.
O mar, como dixo Stevenson, rebélase contra o esquecemento.
–A onda da verdade. O poder

gobernante moveu os seus tentáculos como un xigantesco polbo,
como ese monstro ao que chamaban Kraken, para tapar o acontecido. Mais fracasou. Algúns poden pensar que non. Mais fracasou. A gran proba é que, pese a
todas as súas presións, e foron
moitas, o caso Prestige e a toma
de medidas na seguranza marítima vai ser un asunto central nos
vindeiros catro meses no Parlamento europeo.
–A onda da solidariedade.
Fronte á cobiza, fronte á especulación que non respecta nin o
medio natural nin as persoas, un
exemplo histórico, unha referencia inesquecíbel na loita medioambiental, a vaga solidaria, internacionalista, que tivo e ten
Galiza por escenario. Cando
enumeran cifras e falan de custos, que nos digan en canto se
calcula, en como se valoran os
centos de miles de xornadas dos
voluntarios de dentro e de fóra
de Galiza que fixeron o groso da
limpeza do litoral? Nunca Máis
ten o compromiso irredutíbel de
que ese esforzo do voluntariado
non será en van e ha ser honrado
como se merece.
–A onda da seguranza. Este
movemento cívico dende a catástrofe do Prestige ten un fondo carácter futurista. Ao falar de
verdadeira seguranza hai que falar dos intereses públicos. A falta dunha consciencia marítima
no poder do Estado ten a ver
cunha concepción centralista
mais tamén cunha idea anacrónica do significado da seguranza na actual sociedade de risco.
Nunca Máis expresa a necesidade dunha seguranza asociada á
protección da natureza e ao benestar da xente.

–A onda da liberdade. Ao capitalismo sen escrúpulos, aos políticos e gobernantes ventrílocuos deses intereses particulares,
incomoda, molesta o protagonismo da sociedade. Énchense a boca coa sociedade civil, pero cando esta xorde de verdade, cando
a sociedade exerce os seus dereitos e liberdades, entón nótase o
arrepío de quen é só demócrata
cando manda.
–A onda do orgullo. De
amor ao noso chan e ao noso
mar. Ten un pobo que dar explicacións por defender o propio
fogar, o seu medio de vida, os
seus recursos? Ao dicir Nunca
Máis, negámonos a ser exportadores de tristura. Exportamos
con orgullo unha identidade creativa, positiva, de corazón ecolóxico e razón democrática.
–A onda construtiva. Eles,
estes gobernantes, son os destrutivos, os do non, os da desvergoña, os que cobren de mofo unha
sociedade vitalista. O movemento cívico Nunca Máis non pertence ao calendario das derrotas.
Pola contra, expresa un pobo que
emerxeu dos naufraxios.
–A onda da esperanza. Non,
este pobo non deixou que lle
afogaran, que lle confiscaran a
esperanza.
Xente libre de Galiza, pobo
ceibe da Galiza, solidarias e voluntarios de aquén e de alén,
grazas por facerdes deste país
un lugar no que paga a pena vivir e soñar.
Un ano despois, polo mar,
pola dignidade.
Deus Fratresque Gallaeciae!♦
Texto lido por MANUEL RIVAS e LUÍS
TOSAR na manifestación de
Compostela do 16 de novembro.
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A Costa da Morte aínda cheira a petróleo
Nas praias de Carnota, o 12 de
novembro, o representante de
Nunca Máis Xavier Vázquez
Pumariño e o voluntario alemán Sven Schwebsch orientaron un grupo de xornalistas
que quixemos comprobar in situ o estado real da contaminación derivada do accidente. A
bordo dun autobús percorremos o traxecto entre Punta Insua, en Carnota, e a praia fisterrá do Rostro. Unha viaxe reveladora pola costa da Cabra
e polo mar de fóra de Fisterra, ben perto do lugar no que
embarrancou o Casón en 1987.
Guiados pola experiencia e polos
coñecementos deste dous mozos,
no coído dos Botes, a carón da
praia de Xeda, en Lariño, puidemos observar como o chapapote
permanece aínda acumulado en
grandes cantidades, enchendo de
negrura unha parte significativa
deste litoral carnotán. En parte
vese a simple vista e, cando non,
oculto na cara inferior das pedras,
debido a que a superficie do coído foi parcialmente lavada pola
acción do mar e tamén polos traballadores de TRAGSA, que aplicaron máquinas de hidrolavado sen
preocupárense de mover as pedras para retirar o chapapote que
aínda está agora debaixo delas.
Schwebsch considera que,
entre as puntas Insua e dos Remedios, quedan sen retirar polo
menos 150 toneladas de chapapote. Este alemán, que leva adicado case un ano da súa vida ao
traballo, di que nunca entenderá
por que os gobernos español e
autonómico non só decidiron
prescindir da colaboración que
prestaron os voluntarios senón
que mesmo chegaron a intentar
demonizar a súa presenza. “Resulta evidente –díxonos Schwebsch– que non abonda co traballo que prestaron os operarios
de TRAGSA ou os membros do
Exército, sen esquecer a importancia que tiveron os propios pescadores na retirada de chapapote
nos primeiros momentos dramáticos. A catástrofe foi tan grande
que se precisaba toda a colaboración que voluntariamente quixo
chegar dende case todo o mundo.
Ademais do traballo que prestamos os voluntarios, entre os que
houbo moita xente preparada
(biólogos, enxeñeiros, botánicos,
naturalistas, etc.) que podía ser
fundamental para orientar unha
recuperación racional do medio
ambiente afectado, a nosa presenza debeu ser consideraba imprescindíbel tamén por outras razóns. A principal, para abrir canles a unha cooperación voluntaria
internacional que fixo do desastre do Prestige unha ocasión propicia para desenvolver a solidariedade e a irmandade entre os
pobos e as persoas. Por desgraza,
este espírito que naceu espontaneamente foi reducido polas autoridades responsábeis de loitar
contra a marea negra, a incomprensión e mesmo inimizade. O
resultado é que segue habendo
chapapote sen recoller, como es-
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tamos vendo agora mesmo neste
lugar de Carnota, e apenas quedamos unha ducia de voluntarios
que nos resistimos a deixar o labor solidario sen rematar”.
Vázquez tamén ten a súa visión do problema: “O que pasa
cos voluntarios é que a Xunta e o
goberno central non se preocuparon tanto de resolver o problema como de lavarlle a cara, e os
voluntarios estorbábanlles en
tanto que non podía controlalos
como eles querían. En realidade,
o que fixeron foi botalos e todos
pagamos as consecuencias”.♦

Os voluntarios
continúan
limpando
chapapote
na praia de Xeda,
en Carnota,
un ano despois
de que comezaran
os traballos.
Á esquerda,
Sven Schwesch,
chegou da
Alemaña para
axudar e segue
a carón
dos rochedos
contaminados.

Chapapote nunha duna de 120.000 anos
Pumariño dá por certo que os
responsábeis de loitar contra a
contaminación non só desprezaron o traballo dos voluntarios
senón que tamén reduciron, ultimamente, o número de traballadores empregados por TRAGSA para os labores de limpeza.
“E todo isto –di o representante
de Nunca Máis– nunha realidade como a que estamos vendo,
na que queda chapapote a esgalla nunha praia que ten unha duna de cento vinte mil anos, integrada no lugar de interese comunitario denominado Monte e
Lagoa de Louro, que vai formar
parte da rede europea Natura”.
Pumariño tamén nos mostrou os efectos da contaminación sobre as mexillas, crías de
mexillón, que neste lugar acostuman a ser tan abondosas que
nutren de semente unha boa parte das bateas. No rochedo que
hai na parte sur da praia de Xeda puidemos constatar a morte
de abundantes mexillóns aínda

sen criar e a dunha gran cantidade de arneiros, crustáceos cirrípidos que forman unha cotra nas
rochas ou cons bañados polo
mar. “Como poden estar dicindo
que está todo recuperado e que
non pasa nada? –pregúntase Pumariño–. Un paseo polo noso
mar despois de todo o que ocorreu fai pensar en que se isto tivese pasado nos EE UU, estaría
vixente unha rigorosa prohibición de comer peixe ou marisco.
Foi o que fixeron despois de padeceren a catástrofe do Exxon
Valdez, e os que nos mandan
aquí cópianlles o fervor pola
guerra pero non a preocupación
por salvagardar a alimentación
cara a potenciais perigos”.
Areas danadas
Dende a costa das Cabras viaxamos ao que os fisterráns chaman
o seu Mar de Fóra. Primeiro, á
praia do Rostro onde atopamos
a unha vintena de empregados

de TRAGSA recollendo “galletas”. É curioso, dende Carnota a
Fisterra, tense desenvolvido unha espontánea denominación
das diversas formas que adopta
o chapapote, que xa forma unha
semántica local relacionada cos
distintos nomes populares que
reciben as galletas.
No Rostro puidemos ver como un importante descenso de nivel na area da praia, debido á dinámica mariña, deixou á vista as
pegadas do chapapote nas rochas.
Aquí limparon, pero o mar ensina
agora o que deixaron sen limpar.
Esta, que é unha das praias sen
dúbida máis fermosas de Galiza,
garda aínda a impronta do chapapote do Prestige e, como ocorrre
noutros sitios, tamén é exponente
do dano que causou na súa superficie dunar a pouco coidadosa acción de maquinaria pesada utilizada para retirar o fuel.
E do Rostro á praia de Arnela, xa perto do faro de Fisterra,
outra marabilla da natureza. O

primeiro que chama aquí a
atención é a inoportuna pista
que construíron para acceder á
praia. Unha pequena estrada
que baixa serpeando e rompendo unha paisaxe que ten varias
especies botánicas ameazadas,
entre elas a lavaza, que só se
atopa nalgúns sitios de Galiza,
na Bretaña e no sur de Inglaterra. Para máis inri, a pista construírona utlizando cascallos
procedentes da fábrica de carburos de Cee, e, segundo Pumariño, nin siquera facía falta facela porque alí o chapapote foi
retirado polos militares, que utilizaron helicópteros para subir
os contedores á vella estrada.
Sobre isto, o representante
de Nunca Máis tamén tivo algo
que dicir: “Non é un dos males
menores o dano que se ten causado en terreos dunares e outros
espazos privilexiados que deberían ser escrupulosamente respectados para preservar a súa
conservación”.♦
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O Tempo Aberto

Esa praza chea e
plena pide paso
SUSO DE TORO

A praza do Obradoiro é o espazo simbólico da Galiza, e
até hoxe era un espazo ocupado polo poder máis rancio
e afogante. Xa non o é desde hai un ano. Quixeron negarnos a praza, mais a xente ocupámola e xa é nosa. A
xente máis viva deste país ocupa o centro, ocupa o espacio central e simbólico.
E non dubido en dicir que as persoas que encheron e
ateigaron esa praza enorme chegadas de todo o país eran
as persoas máis vivas, máis preparadas, mellor informadas
e máis libres da Galiza. Esa é a xente que crea un espazo
nacional, un país vivo e moderno; esa é a xente que articula unha sociedade viábel, produtiva, creativa, a Galiza
posíbel. E ficou ben claro tamén que os seus inimigos son
os que pretenden que este país siga igual, na postración e
na miseria moral, na ruína económica, no subsidio. Non
hai volta, ese Obradoiro vivo de Nunca Máis é a nova Galiza, e os seus inimigos son os máis rancios caciques, por
moito que esas monas se vistan de calquera seda.
E porque ese cacho de humanidade prefigura un país
moderno, era unha humanidade alegre; porque a liberdade dá alegría. Porque todos nós, sen lle pedir permiso a
ninguén, outorgámosnos a liberdade. Iso é precisamente
o que temen: que ousamos ser libres, contra o que se esperaba de nós. Somos libres e agora queremos o que é
noso, di a xente unida. Queremos darlle rumbo ao país.
E ese mesmo día toda esa xente que agarda algo puido verse nos televisores a si propia avanzando polas rúas, abrindo camiño simbolicamente, e tamén ese mesmo
día viu os resultados das eleccións catalanas, viu a Catalunya que decide o seu destino dun modo efectivo. E así
moita xente agora sabe o que quere: unha Galiza catalá.
É certo que os resultados non foron bos para o PSOE
de Zapatero, que se ve atacado polas costas por Bono e
Ibarra (algún día os socialistas hannos explicar como chegaron a estaren tan infiltrados por opusdeístas e falanxistas). Con todo, os resultados cataláns son moito peores para o PP, que fiou toda a súa estratexia na liña de Aznar: a
España uniforme, franquista e centralista. É esa estratexia
a que agora non ten saída ningunha. Esa España antes era
obsoleta e disparatada, agora é simplemente imposíbel.
O que a política españolista ten diante é, queira que
non, tratar con Euskadi e Catalunya. Mentres todo se reducía ao Plano Ibarretxe a cousa parecía que podía tirar,
mais agora unha política que non pacte coas dúas comunidades máis ricas simplemente non é viábel. Unha política apoiada polos territorios que se benefician das axudas á solidariedade e que ignora as comunidades que
crean máis PIB e sosteñen a economia simplemente é
para rir. Paradoxalmente, cando apouse a revoltura, hase
de ver que o único que pode administrar este novo escenario non é o PP intolerante e túzaro, senón que terá de

PACO VILABARROS

un encerramento cara adentro..., que o fai impotente para
ser ese Zapatero acosado por diante e por detrás. Non vai
gobernar. Todo radicalismo verbal que caracteriza o naser tampouco ese Bono que insulta o President dos catacionalismo galego, e que contrasta dun modo moi ilustraláns, non vai ser o falanxismo memo. Terá de ser unha
dor coa tranquilidade firme dos catalanistas, non fai senón
política pactista e dialogante, terá de ser Zapatero.
reflectir a impotencia práctica, a inseguridade e a incapaciE aí está para quen queira verse nese espello esa Cadade para liderar o noso país. Esa é a verdade crúa e núa.
talunya da que tantos pailáns que queren pasar por ilusPor primeira vez en moito tempo a nosa sociedade
trados fixeron riso, sei que era “provinciana” e non sei
xuntou unha masa crítica para dar un cambio á súa hiscantas cousas máis. En fin. Moitos dos que dicían e escritoria. As xeracións de Nunca Máis alentan forte e libres
bían cousas así tiñan de alcalde a José María Álvarez del
e, polo contrario, a política galega toda ela arrástrase e
Manzano, Esperanza Aguirre, Ruiz Gallardón; e logo non
non lle dá resposta á súa demanda. A vida política actual
faltan os pailáns que repiten as trosmadas madrileñistas.
non dá esperanzas e tolle este fermoso esforzo colectivo.
Catalunya é unha nación moderna e moi dinámica.
A xente que leva un ano incansábel pedindo futuro,
Non ten só varios partidos nacionais, que interpretan e
pedindo un novo país non albisca signos de que os sodefenden a súa sociedade desde distintos ángulos, ten
cialistas poidan ou queiran, ou o que sexa, ofrecer unha
ademais dirixentes. Non políticos ao estilo dos que temos
alternativa aos de sempre.
aquí, oradores de verbo inflamado e fronda floresta liteE tampouco ten tempo para agardar a que o nacionararia, non; son dirixentes nacionais que saben a onde quelismo galego siga dando voltas, atrás e adiante, poñendo
ren conducir á súa sociedade, son xente pragmática, vipegas e pedindo prazos para madurar, para ir aos poucos
ven neste mundo e neste tempo, e sendo prácticos non recara a un horizonte imaxinario nun incerto prazo histórinuncian a nada. E Catalunya avanza existindo politicaco. Se se mira para outras nacionalidades, para outras comente como nación na España, na Europa e no mundo.
munidades, pódese comprobar o evidente, que levamos
A xente que encheu obstinadamente o Obradoiro unha
xa moitos anos de atraso. Non estamos para andar dando
e outra vez é tamén a nosa xente máis moderna e dinámimáis voltas. Moitos cidadáns
ca, a máis libre, e constata que
queren unha saída agora xa.
Euskadi e Catalunya están goQueren que o nacionalismo
bernados desde hai tempo por
nacionalismo,
galego saia de si, de ollar o
partidos vascos e cataláns. Só a
seu embigo e que ofreza un liGaliza está orfa e sen goberno
encerrado
en
si
propio,
derato nacional. Non un lidenin dirección. E non se pode
rato para os nacionalistas, paagardar máis tempo, a pregunta
vive como vitorias electorais
ra os fieis, senón unha presié por que os galeguistas non
o
que
son
derrotas
nacionais”
dencia para os galegos e gagobernan Galiza?
legas mobilizados e que xa
Porque o que non se está a
non poden agardar máis.
ver en toda a súa clamorosa
A nosa utopía non é algo
gravidade é o fracaso do galeincerto, unha construción ideolóxica, un futuro para denguismo político, a súa impotencia para gobernar o seu país.
tro duns cantos anos, a utopía está aquí diante: é aprender
O nacionalismo, encerrado en si propio, vive como vitorias
e imitar a Catalunya. A pregunta que moitos se fan é: os
electorais o que son derrotas nacionais. O galeguismo polígaleguistas queren gobernar a autonomía galega ou non?
tico leva achegado traballo, constancia na defensa dos noE haina que contestar na práctica e non andar a masos intereses, firmeza, mais tamén unha inmadurez, unha
rear máis.♦
visión tan pobre e mesquiña da sociedade, un sectarismo,

‘O

UNHA TRAXEDIA CON HISTORIA
os protagonistas

os datos
AS MARÉS
NEGRAS.
QUE, COMO,
CANDO, ONDE,
POR QUÉ
ADELA LEIRO,
MON DAPORTA,
MARTA L. SILVA E
MANUEL
DOMÍNGUEZ

a novela
RETRATOS
VOLUNTARIOS
JOSÉ LUÍS ABALO

o conto
O CORVO DE
CHAPAPOTE
LUÍS REI NÚÑEZ

A NOSA TERRA

MAREA
NEGRA
PEPE CARREIRO
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Critica que lle escatimase a información que lle solicitou

A actuación do Goberno no Prestige foi improvisada
e descoordinada, segundo o Defensor del Pueblo
A Administración actuou de
forma descoordinada e con
improvisación na catástrofe
do Prestige, asegura o Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, que reclama unha investigación profunda e que se remitan os informes resultantes ás
altas institucións do Estado.

gábel que o perigo foi minimizado nun principio e mesmo considerouse conxurado pouco antes
de que a marea negra fose unha
realidade”. A política informativa
da Xunta segundo o Defensor del
Pueblo describe un “panorama”
que cualifica de “ideal”.

GONZALO

Actuación das Administracións
O forte tirón de orellas aos Executivos central e autonómico –en
maior medida ao primeiro– veu
dado despois da solicitude de intervención formulada polo Movemento polos Dereitos Civís. Aínda así, a entidade que dirixe Enrique Múgica non puido facer unha
avaliación exhaustiva porque, denuncia, as informacións subministradas polas dúas Administracións
eran moi incompletas e carecían
de índices sistemáticos, a pesar de
que a información é “voluminosa,
escasamente estruturada e pretendidamente abafante”. No caso da
Xunta, estes datos estaban compostos basicamente por notas de
prensa –novecentas páxinas.
As críticas foron decisivas a
pesar de que a oficina do Defensor del Pueblo eludiu entrar nas
cuestións que están a ser avaliadas polo xulgado de Corcubión,
xa que hai dilixencias penais en
trámite que implican a destacados
dirixentes da Administración.
O Defensor denuncia que os
informes remitidos polas dúas Administracións non son sistemáticos e conteñen omisións de tal calibre como a existencia do Comisionado para o Prestige ou o labor
da empresa Tragsa. Ademais, indica que a dirección e coordinación da catástrofe por parte do Estado “foron improvisadas cando
menos en parte. Isto só pode admitirse no seo dunha organización
adestrada, habituada á celebración
de simulacros de emerxencia, que
non parece ser o caso”.
No que atinxe á falta de transparencia informativa por parte da
Administración central que denunciou o Movemento polos De-

reitos Civís, o Defensor del Pueblo considera que non hai censura, aínda que di que “asunto dis-

tinto é que iso poda ser mostra
dunha política informativa defectuosa e até partidista, pois é inne-

Ademais do partidismo no manexo da información, o Defensor realiza unha serie de consideracións
relativas á actuación do Estado
nas que lembra que a prevención e
loita contra a contra a contaminación non estaban planificadas en
novembro de 2002, non existía un
mecanismo de alertas coñecido,
non hai constancia dun sistema de
coordinación coas outras Administracións –nin sequera a información relevante fluíu cara outros
departamentos da mesma Administración central como os informes do Oceanográfico, que non se
enviaron ao Ministerio de Medio
Ambiente–, inexistencia dunha
avaliación de danos previa á actuación para recuperar as zonas
afectadas e ignorancia sobre os
danos e consecuencias á saúde e á
poboación local.
A oficina do Defensor del
Pueblo tamén fixo un relatorio

de carencias detectadas na actuación da Xunta que resultan
moi extensas, como aludir a
plans de actuacións que xa non
están en vigor –á marxe de non
haber constancia da existencia
de plans neste sentido–, falta de
determinación do mando administrativo autonómico, ausencia
de datos que permitan comprobar se houbo coordinación real
coa Administración do Estado,
ignorancia sobre os riscos para a
saúde até o 29 de novembro, ausencia de diagnóstico de danos
medio ambientais previos á actuación para restablecer as condicións anteriores á catástrofe e
disfuncións na recepción e organización do voluntariado.
Porén, a pesar da falta de
transparencia das Administracións, dos documentos entregados ao Defensor del Pueblo extráense datos pouco coñecidos
pero reveladores, como que a
única opción para levar a porto o
Prestige era Vigo, pero iso comportaba “ir vertendo fuel con dano inmediato e directo para as
Rías Baixas” –circunstancia que
se produciu posteriormente a pesar de todo. De todos xeitos, a
imposibilidade para entrar no
porto da Coruña só se basea en
disposicións militares de 1977.♦

Reclama unha investigación integral sobre o
funcionamento da Administración na catástrofe
“É innegábel a necesidade dunha investigación integral sobre
tal reacción da Administración
[a respecto da catástrofe do
Prestige], que habería de acometer en primeiro lugar e de oficio a propia Administración pública”, asegura unha das conclusións do informe da oficina do
Defensor del Pueblo, que tamén
lembra que esa información iniciouse na “sede parlamentaria
en Galiza, e que nas Cortes Xe-

rais materializouse, a falta dunha Comisión de investigación
ad hoc, na formulación de centenares de preguntas”.
O Defensor sinala qué entes
da Administración deben realizar a investigación. No caso do
Goberno central, a Dirección
Xeral de Inspección, Simplificación e Calidade dos Servizos
do Ministerio de Administracións Públicas e no da Xunta, a
Inspección Xeral de Servizos da

Consellaría de Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública. As investigacións, indica, deberán ser integradas sobre o funcionamento
dos servizos administración na
prevención, detección e reacción ante a catástrofe e deben
remitirse ao Consello Económico e Social, ao Consello Asesor
de Medio Ambiente, a algún dos
institutos ou centros do Centro
Superior de Investigacións

Científicas, ás Cortes Xerais do
Estado e ao Parlamento de Galiza. Ademais, debería facerse
“un estudo sobre unha avaliación de danos e prexuízos e determinación de responsabilidades patrimonial (civil e administrativa) e disciplinaria”.
Ademais, o Defensor pídelles ao Goberno central e ao galego actuacións específicas para
elaborar planos de continxencia
ante situacións semellantes.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

É momento de
evaluar as predicións
de bruxos e meigas
sobre a voda do
príncipe. A maioría
atinaron nas datas.
Falaban do 2004 ou
2005. Lóxico porque
o tempo urxía. Non
embargante, todos
agoiraron que sería
estranxeira. Había
unanimidade neste
terreo. E xa ven.
Asturiana. Como para
fiarse das bólas de
cristal.
As meigas non
quedan caladas e
responden que
tampouco acertaron
as sondaxes
científicas sobre as
eleccións catalás.
Como para fiarse da
socioloxía.
Vai chegando,
lentamente, aos
cinemas, A pelota
vasca. Impresionante
Madina, secretario
das Xuventudes
Socialistas de
Euskadi. Lúcido,
natural, sen chisco de
rancor. Perdeu unha
perna nun atentado.
Sería un bo
lehendakari para
dentro dun par de
lexislaturas. Ben Iñaki
Gabilondo, ten
valentía para o
contexto no que se
move: Madrid.
Defende os
ameazados, pero
critica “os ameazados
profesionais”. El
tamén o está, pero
non se
autopromociona.
Un lector comenta
un artigo deste xornal
sobre Pérez Mariño.
Lembra que o xuíz, na
súa etapa da
Audiencia Nacional,
condenou a Mario

Kafka, Dürrenmatt e
a xustiza infinita

O

proceso de Kafka comeza así: “Alguén
debe ter difamado a Joseph K., pois
nunha linda mañá foi preso sen ter cometido calquera crime”. E remata: “¿Onde estaría o xuíz que el nunca chegou a coñecer?
¿Onde estaba o Supremo Tribunal, onde nunca
tiña penetrado? As maos dun dos homes estaban xa colocadas na gorxa de K., mentres o outro enterraba a faca ben fondo no seu corazón.
Tal como un can, dixo el; era como se esta vergoña debese sobrevivirlle”. Entre o principio e
o final d’O Proceso concéntrase ou desenvólvese o que se entende por universo kafkiano e
que non é outra cousa que un pesadelo cheo de
absurdos, metamorfoses, alleamentos, tribunais, despachos, cámaras, dependencias, códigos, ordenanzas, inquisicións, condenas, cárceres, reixas, labirintos e demais ferramentas e
estruturas deseñadas polo poder para facer ostentación do seu carácter inexpugnábel e reducirnos a “cans” abandonados ou a “insectos”
monstruosos. O acusado na procura do delito
que non cometeu.
O sentimento de
culpabilidade
sí se escribe
presente en todo
a historia e
momento. Portas
que non levan a
se inzan as
ningures, Círculos concéntricos
glorias
que se estenden
imperiais:
até o infinito. Imposibilidade de
mentindo,
coñecemento das
engranaxes que
envilecendo,
moven a maquinaria do Absolu- empezoñando,
to. Ao final, como
agredindo,
consecuencia lóxica do principio,
arrasando”
a sombra do poder abátese sobre
o condenado sen
delito manifesto e
o funcionario, en
cumprimento do seu deber, espeta a faca no
peito do “can” ou esmaga o “insecto”. Como
se a vergoña débese sobrevivirlle.
Dürrenmatt, o extraordinario escritor suízo,
que fixo da agudeza e da ironía as súas ferramentas de introspección, tamén se adentrou nos
pesadelos derivados da arbitrariedade da xustiza. En O Desperfecto, por exemplo, amallóanos no suspenso e déixanos sen respiro durante
as dúas horas que dura a lectura. Paga a pena
resumir a trama. O protagonista, un home de
corenta e cinco anos, empregado do ramo téxtil e satisfeito da súa vida familiar e da súa posición económica, ten un accidente sen importancia co seu flamante coche e decide pasar a
noite na aldea. Camiña cara unha casa de campo e pide aloxamento. Recíbeo un vello de oitenta e tantos anos e dille que pode pasar a noite na casa. O anfitrión coméntalle que espera
uns amigos para cearen xuntos. Chegan os tres
convidados, de oitenta e tantos anos tamén, en-

EMILIO CID

“Guantánamo está cheo de Josephs K. afgáns”, di
o autor para ilustrar como os pesadelos literarios se
converten nunha realidade palpábel e televisada.
con rebumbio e gargalladas
por parte do tribunal octoxenario e con estas palabras do
fiscal: “O descubrimento dun
asasinato é un acontecemento
grato, que fai latexar con mais
forza os nosos corazóns, colócanos ante novos deberes,
decisións e obrigas, de modo
que, en primeiro lugar, teño o
gusto de felicitar o noso querido presunto criminal, xa que
sen culpábel non é fácil descubrir un asasinato e administrar xustiza”. Ao final, non
hai que estenderse mais para
adiviñalo, o acusado sucumbe
á retórica insidiosa e implacábel do fiscal e dá por boa a
versión dos feitos que lle imputa. Mentres o tribunal delibera, o acusado retírase ao
seu cuarto coa culpabilidade a
remoerlle nos adentros. Cando os fantoches vellouqueiros
chegan para comunicarlle a
sentenza de pena capital, encóntrano pendurado do marco
da xanela. Punto final. Xogo
concluído. Pesadelo consumado. Vendo o que pasa, ¿quen é
que imita a quen, a arte á vida
ou a vida á arte?

‘A

ANA PILLADO

tre os que figuran un ex-fiscal e un ex-advogado. Fanse as apresentacións de rigor e o anfitrión, ex-xuíz, propón xogar aos tribunais para
vencer o tedio e recuperar os vellos oficios. Ao
viaxante téxtil, como non podía ser doutro xeito, tócalle facer de acusado, e ao terceiro convidado de verdugo. Comezan os interrogatorios
e, entre risos e brincadeiras, pratos suculentos e
viños deliciosos, transcorre a velada dramática.
Nun momento do xogo, o acusado, que se está
divertindo moito, séntese moi seguro de si mesmo e non fai caso das advertencias do avogado;
confesa con toda a inocencia do mundo que
ocupa o lugar do seu xefe, morto dun infarto
cardíaco, e que se entende coa muller deste.
Escusado é dicir que a confesión foi recibida

■ REAL ABSURDO
Despois do 11-S, a potencia hexemónica implantou a Xustiza Infinita e o ataque preventivo, e os pesadelos de Kafka e Dürrenmatt multiplicáronse dun xeito exponencial. Guantánamo, por exemplo, está cheo de Josephs K. afgáns. Palestina, sometida a unha colonización
criminal, está chea de xente condenada a non
poder exercer os dereitos mais elementais. Con
chamarlle terroristas ou cómplices dos terroristas teñen todo feito. O terrorismo converteuse
na gran coartada para cometer os crimes mais
horrendos. A Xustiza Infinita identifica pobre
Continúa na páxina seguinte

Cartas

Cameron Díaz e
o cinema galego
Levo tempo sorprendida por esta hemorraxia repentina de libros sobre a Bela Otero. Neste
país no que falta de todo, os traballos sobre a cabareteira de
Valga encheron non xa o habitual baleiro, senón que están xa
a rebordar polas beiras. Agora
veño de saber polo último número deste periódico que Carolina Otero é a “primeira actriz
do cine galego”. Tendo en conta
que ela participou nunha película en París, con director e capital francés atrévome a facer unha suxestión. Podíase escribir
un libro sobre Cameron Díaz, a
actriz galega máis famosa neste
momento. A protagonista de Algo pasa con Mary naceu, se non

me trabuco, na Habana, pero é
filla de pais galegos, como se deduce facilmente do seu apelido.
Tamén está Emilio Estévez (irmán de Charlie Sheen), fillos
ambos de emigrados de Ourense.
O cine galego florece en Hollywood. Penso, falando en serio,
que todo isto ten algo de rexionalismo folclórico. Teñen tamén
vostedes unha colección de historia de Galicia, da cal o volume
paradoxalmente máis gordo titulase O cine en Galicia. Como
non existiu ou non existiu apenas, resulta que enchen falando
das salas de cine que houbo nas
vilas e cousas así. Propóñolle
que publiquen unha Historia das
fábricas de gasosa en Galiza. Sería ben máis interesante.♦
ANABEL XESTIDO
(OURENSE)

ENCE, Progreso
ou devastación?
ENCE é unha multinacional; unha
empresa propietaria europea número un de bosco madeirábel de eucaliptos. Ten fábricas de pasta de celulosa en Pontevedra (1957), Huelva, Navia, etc. e outras actividades,
v.g. papeleiras. Intenta unha de tisú
en Lourizán. A extensión do eucalipto en Galicia é ¿mérito? de ENCE.
Os pontevedreses saltan de
xúbilo de hora en hora ao oír os
slogans de ENCE: ¡compromiso
coa sociedade, compromiso contigo! Esbirran de pracer porque esta factoría de Lourizán “sobrepasa
as esixencias legais en medioambiente e logra harmonía perfecta
co Sr. Fraga”. O Goberno da Xunta pode decretar a supramunicipalidade de ENCE para que todos os

concellos da Ría respiren os aires
puros das súas chemineas.
Lourizán con ENCE, a Depuradora con Elnosa constitúe o espazo máis “satisfeito, alegre e san do
mundo” ¿Cantos pontevedreses
senten así? ¿O 5%? ENCE foi contaminada por delito de contaminación ambiental. ¿Un paradoxo?
O 37% do movemento portuario de Marín é ENCE; os postos de traballo fixos, e os eventuais, son importantes para Marín e a capital. Fronte a todo isto,
seguen cravadas as preguntas:
¿Cantos postos de traballo perdidos na Ría? ¿Canta saúde perdida no entorno? ¿Cantas posibilidades turísticas impedidas?
Porque a Ría de Pontevedra, a
terceira de Galiza en extensión,
tiña no canto de Lourizán o mellor espazo marisqueiro, balneario, turístico, invernadoiro hortí-
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Vén da páxina anterior

con terrorista e por iso non contempla os dereitos humanos dos pobres terroristas. Bush
e Sharon teñen a forza e por iso non son terroristas, son valedores da xustiza, anxos da
democracia e da liberdade. Como podemos
comprobar a diario, nestes tempos de cobiza imperialista e delirio antiterrorista, os tribunais están formados por políticos que fan
de xuíces, fiscais, avogados e verdugos ao
mesmo tempo, reúnense nos Açores ou onde cadre, lanzan todo tipo de acusacións falsas sen avermellar de vergoña, meten polo
medio o das armas de destrución masiva,
queren facer ver que actúan por razóns humanitarias e non por intereses económicos e
estratéxicos, arrasan un país enteiro, invádeno, saquéano, apodéranse do seu petróleo, e
aquí non pasou nada. Hai que chamarlle
Xustiza Infinita. Cando Sadam era amigo
dos Estados Unidos e tiña armas de destrución masiva, non era un terrorista nin un perigo para a paz mundial, era un bo home de
negocios. Aznar, oráculo antiterrorista e
cruzado invito, practica o mesmo discurso
que o seu amigo americano e por iso o enchen de premios e louvanzas pola súa contribución á causa da Xustiza Infinita e da Liberdade Duradoira. Así se escribe a historia
e se inzan as glorias imperiais: mentindo,
envilecendo, empezoñando, agredindo,
arrasando. Para que a vergoña deba sobrevivirlle aos palestinos, iraquíes, afgáns,
bolivianos, e toda esa ralea de “cans” e “insectos” nacidos para peder e rabear. Entre
os que tamén nos atopamos os galegos. Só
que a nós non necesitan bombardearnos.
Nós levamos séculos recollendo o chapapote do asoballo e do autodesprezo, e non saímos diso. Presos da visgosidade, arrastrámonos como sombras dun pesadelo de Kafka polas praias da desolación.♦
Xosé

Por que hai que demandar
o galego?
CARLOS MANUEL CALLÓN

Contra o hábito de parte da prensa galega de reproducir en
en español entrevistas feitas en galego, o autor reivindica
a belixerancia, ao xeito de Josep Lluís Carod Rovira.
luña dista moito de ser a galega e,
ai uns dez anos fixeron-me
e as
é claro, Esquerra non se xogaba en
a miña primeira entrevista,
absoluto a campaña en sair ou non
por ser o responsábel da
declaracións
nesta entrevista nun diário do noso
Mesa pola Normalización Lingüística na comarca da Barbanza. feitas en galego país. Certo. Mais talvez deberíamos tomar nota desa pauta de
Recordo que cando fun comprar o
xornal ao dia seguinte para ver co- se reproducisen comportamento que tan proveitosamente podemos importar para a
mo saíra a cousa, case tiven que
tamén en
Galiza: Recuperar o verbo solicirecoller o queixo do chan, debido
tar para todo o referente ao uso do
á sorpresa, pois aparecian xoias
galego,
galego. Dificilmente se pode
como esta postas na miña boca:
“Me enternece ver a los niños ha- multiplicaria-se avanzar se non houber demanda.
Nestes momentos, a maioria
blar en gallego”. Parecia un cínico
a presenza do dos xornais versionan para o esmáis que un activista do galego.
pañol as entrevistas feitas en gaInxenuamente, nen sospeitaba que
me fosen traducir, polo que nen noso idioma na lego, e alguns diários mesmo citan traducidas no corpo da notícia
tan sequer pedin que se respeitase
imprensa”
frases que realmente se dixeron
a miña opción idiomática. Unha
no noso idioma. Nen tan sequer
para aprender e a outra para saber.
Acordou-me todo isto hai uns dias, debido á hai adverténcia da tradución, e chegan-se a dar
entrevista que o xornal galego de máis tiraxe lle casos tan chocalleiros como que un comunicafixo a Carod Rovira, o candidato de ERC á pre- do en defensa do galego sexa referenciado, ensidéncia da Generalitat. Ali puña que a entrevis- tre aspas, en castelán.
Se as declaracións feitas en galego se reta ia en galego porque asi o solicitara o líder nacionalista, grande coñecedor da nosa língua e da producisen tamén en galego, multiplicaria-se
nosa cultura. A situación sócio-política de Cata- a presenza do noso idioma na imprensa escrita, coa releváncia megafónica e exemplarizante que iso ten. Quizá a própria situación do
Lois
campo xornalístico na Galiza poda facer difícil que esta sexa unha condición sine qua non
para a concesión dunha entrevista, porque os
grupos sociais máis preocupados pola língua
teñen especialmente dificultado o aceso ás
plataformas mediáticas. Mais alguén terá que
dicer que facer iso si é posíbel, que mesmo
agora hai figuras públicas na Galiza, como o
escritor Vítor Vaqueiro, que non aceitan ser
entrevistados se non teñen garantias de que o
que vaian publicar estará no seu idioma.
Deberian facer-nos pensar actitudes como a deste noso grande poeta ou a dese candidato catalán que, en plena voráxine de
campaña eleitoral, lle pede a un xornal que as
suas palabras se reproduzan na língua destoutra nación peninsular. Porque considera o
idioma como algo estratéxico e non como
unha continxéncia menor.♦
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cola das Rías Baixas. Sería hoxe,
sen ENCE, o centro de máis poboación e saúde. Grazas a Ence somos o espazo máis danado en saúde, de turismo nulo (en Marín) e
de peixe máis contaminado.
Pontevedra está a medrar e a
esixir o medioambiente natural de
cidade comercial, turística e fabirl.
Hai lugar para Ence, mais non en
Lourizán. Terra temos para instalar
estas factorías que deben utilizar
mellor tecnoloxía e máis “compromiso coa sociedade, connosco”.♦
FRANCISCO CARBALLO
(MARÍN)

Máis sobre Celulosas
Hai anos, uns vinte e poucos, un
inspector de Filosofía, radicado
en Salamanca, visitaba Pontevedra por motivos da súa profe-

sión. O daquela Delegado de
Educación e outros compañeiros
levámolo a visitar os arredores
de Pontevedra. Ao chegar á altura do complexo de Celulosas díxonos con voz imperativa: “parade!”, e detivémonos, claro está. “Que é isto?”, preguntou de
novo. A resposta foi a que todos
pensan. Calou. O seu silencio dicíao todo. Tras uns minutos só
dixo: “visitei moitas partes do
mundo desde Europa deica o Xapón e nunca vin algo semellante.
Esta ría é do máis bonito que teño visto, e que se monte isto é
demencial”.
Sirva esta anécdota para resumir a miña opinión e agora
non chega coa demencia xa feita
e quérese –baixo a capa de que
“xa que producimos a merda,
que ao menos se peche o ciclo do
papel e gañemos algo”– que nos

reafirmemos nela. Ninguén pode
negar a necesidade do peche produtivo, pero que ese “peche” se
teña que facer onde se pretende é
o colmo dos despropósitos.
Resistamos. Non é normal o
anormal. Non é normal aceptar
que unha ría que se considera das
máis produtivas do mundo, se
converta nunha realidade morta.
Non é normal que a Xunta poña
por riba da saúde, riqueza e felicidade dos cidadáns da comarca
de Pontevedra os intereses económicos duns poucos. Non é normal que o que se pode trasladar a
outros lugares, onde os “impactos” non serían tan fortes, non se
faga. Non é normal, nunha palabra, que o anormal se nos queira
facer ver como natural.
A verdade segue a ser revolucionaria e por moito que se queira “construír” a realidade, o feito

é que a Ría de Pontevedra non
admite nas súas beiras un complexo, que como dixo o señor
Fernández Alvariño, “é líder de
impactos ambientais”. A mentira
por moito que se repita non deixa de ser tal, e é mentira toda a
publicidade que se está a facer
ao redor de Ence. Só alumea a
verdade onde non hai publicidade e só hai verdade onde hai xustiza. Alguén pensa que estamos a
sermos xustos cos que virán?
Autoafirmémonos diante de
quen quere facernos ver que o
anormal é anormal. Para nós
non vale o de “sé realista, non
digas a verdade”, iso só serve
para Ence e os seus acólitos. A
utopía non ten sitio, é perigosa
para o negocio.♦
RAMÓN REGUEIRA
(PONTEVEDRA)

Conde, a dez anos.
O banqueiro recorreu
e condenárono a
vinte. Pregunta o
lector: por que a
sentencia de Pérez
Mariño foi tan baixa,
se contaba coas
mesmas probas? En
fin. Dá para moito
falar este home.
Un experto en
países árabes di:
Grazas á resistencia
iraquí, os EE UU
téñeno difícil agora
para invadir Siria e
Irán, como xa tiñan
previsto.

Non ten sorte
Touriño. Prevendo
pouca asistencia á
manifa de Nunca
Máis, liscou para
Barcelona, xunto con
Bugallo e Orozco, a
tomar cava con
Maragall. Visto o
resultado de ambos
os eventos, os tres se
lembraron de Louro,
secretario de
organización do
PSdG-PSOE, a quen
sempre mandan, en
solitario, aos actos
anti-Prestige,
pensando que xa non
se vai xuntar ninguén
e chega cunha
presenza testemuñal.
Ao final é Antón
Louro o único que
está baixo os focos.
Como o sigan
marxinando, con ese
criterio, acabará de
lider máis coñecido.
Piden que se
modifique a lei
electoral que
privilexia a Lleida e
Girona sobre
Barcelona. Ao tempo
que apoian o recurso
da Deputación de
Álava sobre o plano
Ibarretxe. Nada din,
en cambio, de que
Álava teña
exactamente a mesma
representación que
Biscaia, pese a contar
cun terzo ou así de
habitantes.♦
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Antic
condenado
por chamarlle
‘nazi’
a Tertsch
O adestrador de fútbol serbio, Radomir Antic, famoso
pola súa etapa no Atlético de
Madrid e actual comentarista
da SER, foi condeado polo
Supremo a indemnizar o xornalista de El País Hermann
Tertsch por chamarlle “nazi”
nunha entrevista que lle fixo
Carmen Rigalt para o dominical de El Mundo e publicada o 10 de setembro de 1995.
O adestrador criticara a actitude dos medios de comunicación sobre o conflito bélico
da antiga Iugoslavia. “Sábese perfectamente –dixo Antic– que Croacia pagou ben
de cartos á CNN para que
defenda a súa postura. Iso
non mo invento eu, é un feito. Tamén é un feito que Hermann Tertsch, un nazi de toda a vida, escribe contra Serbia porque a súa familia ten
intereses en Croacia e precisa facer crer que os croatas
son bos e os serbios malos”
(El País 11 de novembro).♦

Bernard Cassen.

A xente nova
maniféstase
pero ‘a
organización
prodúcelle
urticaria’
Bernard Cassen, redactor
de Le Monde Diplomatique, fundador do Foro de
Porto Alegre e do grupo
Attac, fala en La Vanguardia (18 de novembro) das
manifestacións antiglobalización e contra a invasión
do Irak. “Irak está a ser un-

ha vacina anticolonial”,
afirma. Cassen móstrase
ademais preocupado pola
actitude da xente nova. “O
caso, di, é que a mocidade
indígnase e maniféstase,
pero cando lle falas de organizármonos de verdade
desaparecen. A palabra organización prodúcelles urticaria e calquer compromiso duradeiro incomódaos”. Cassen xulga tamén
que “unha presa de persoas
organizadas durante anos
en calquer vila pequena logran máis que unha manifestación de millóns nun só
día en todo o mundo. Na
loita pola xustiza, o que
non continúa fica nunha
pouca de rabexa”.♦

Que lles pasa a Pili e Loli?
e a Carlos, Sonia, Braulio, Tatá...?

Os Bolechas van a un festival

Os Bolechas van en caravana

Os Bolechas rifan no cuarto de baño

Os Bolechas teñen unha curmá

Pepe Carreiro
presenta 4 novas historias dos Bolechas
A NOSA TERRA

lemente Castrelo Vázquez, un meu tataravó carabineiro en
Figueras no século XIX postrimeiro, abandonou a Casilda
Comas, fiel e santa esposa, e escapou pra Galiza con dous fillos raptados (daquela non te localizaba ¿Quién sabe dónde?). Velaquí un episodio do romance familiar que sempre lamentei. Indígname que este ancestro sen paradura fuxise da benquerida Cataluña e da compaña de Casilda, vinculeira dun sarxento de garda na
raia de Franza e neta dun oleiro de Arenys de Mar. O espectro –ou
seña, que dicimos en Ourense– desa devanceira aparéceseme con
algunha frecuencia e intímame a vitoriar ó Barça, a ver programas
de TV3 e a votar, coa imaxinación, nas autonómicas do
Principado. De sacado Piqué, éncheme o ollo calquera dos
candidatos. Mas ou Maragall son dous políticos de luxo e Carod
ou Saura téñenche boa dúbida se os comparamos coa cafarnaxe
que padecemos acó. O mesmo Piqué, garavanzo negro na lista dos
postulantes (hai un país onde o PP é un grupello, ¡a cousa ten
troles!), semella agudísimo e civilizado a carón dos bichos caretos
da Xunta. Porque o direitoso que militou no PSUC e coqueteou co
pujolismo aínda ten un pase prós que vivimos baixo a férula dun
estrombalameiros –eses andares pesados de Fraga que estremecen
a lama do Edén, a materia coa que nos moldaron– cunha biografía
de alguacil de Paquita (Francisco Franco). A miña tía María Georgina rompeu un día co seu noivo, futuro oncle de Julio Iglesias,
pechándome un porvir coa barriga ó sol de Miami, como letrista
do cantor. Doullo por ben feito, pero non lle perdoo ó carabineiro
Clemente que me privase do amparo da estirpe Comas. ¡Visca!♦

Un Espía no Reino de Galicia

A Páxina Web
MANUEL RIVAS

E

n Santiago estase a construír a máis grande Cidade da Cultura
do mundo. O mundo aínda non o sabe, mais xa lle chegará a
hora do pasmo. Ninguén no mundo da cultura galega sabe
nada desa grandiosa cidade cultural. E será logo que a xente da cultura galega non ve un burro a dous pasos? Pois non, a cousa non
para aí. Ninguén sabe o que a Cidade da Cultura vai ser. Nin sequera o conselleiro da Cultura. Cando lle preguntaron no Parlamento, o
señor Pérez Varela mandou a oposición á Páxina Web. Ui!
Hai que andar con tento cando o mandan a un á Páxina Web. Pódeno mandar a un ao Quinto Pino ou pódeno mandar á Páxina Web.
O socialista señor Louro, que é unha persoa ilustrada e educada, pero
que non le os novos vangardistas do quiosco, como Luis María
Anson, Jaime Campmany ou Alfonso Ussía, tomou a resposta do
conselleiro no sentido literal sen decatarse de que dende hai algún
tempo o de mandar a un á “Páxina Web” é un eufemismo, moderno,
si, mais eufemismo, semellante no sentido á admirábel locución recollida por Tomaz de Figueiredo no seu Dicionário falado e que se refire a ese lugar da web como “o sitio máis almofadado do corpo”.
O caso é que aló foi moi dilixente o señor Louro á Páxina
Web, a esa extremidade informática das costas, e aínda non sei se
saíu ou se segue por alí como nun pesadelo estilo Matrix. O mesmo pasou con Pilar García Negro. Se están ben, que me chamen,
por favor. Nos seus mellores momentos, Pérez Varela ten algo de
malo de película, pero dun malo gótico, de efectos especiais, e ao
mellor conseguiu que se perderan no labirinto virtual. Sei de boa
fonte que hai xente que entrou na Páxina Web sans e a salvo e
non volveu. E mira que ían avisados. A mesma presentación xa
contén unha mensaxe críptica sobre as verdadeiras intencións dos
creadores de Matrix, digo, da Cidade da Cultura: “Pouco a pouco
irán formando o pasado e a historia do futuro”. A quen se refiren?
Quen irá formando parte da “historia do futuro”? Os que entraron
na Web? U-lo o bo de Louro? Que foi de Pilar? Terrorífico!
A Cidade da Cultura é como un filme do que se descoñece todo. Un colosal enigma. Un monumental misterio. Iso, nunha
película, nunha ficción, sería magnífico. O problema coa Cidade
da Cultura é que se saíu da Páxina Web. Estase a facer na
realidade. Que é o que se está a facer? Vaia vostede á Páxina
Web! Ah, que ten medo? Home, hai que ter un pouco de confianza. Se un non confía no conselleiro de Cultura, como imos construír a “historia do futuro”?
Os que sobreviviron á Páxina Web din que non se fala nada
do orzamento. Eu non comparto esa crítica. Ese é parte do engado da Cidade da Cultura. Descoñecemos todo. Tamén descoñecemos o seu verdadeiro custo. Non é iso marabilloso? Neste país
sábese todo, coñecémonos todos, non hai quen manteña un
segredo. Pois, a ver, quen é o listo, o informado, que sabe o que
vai custar a Cidade da Cultura? Ninguén. Non o sabe ninguén.
Nin os pantaloneiros do poder o saben. Aí está o chiste do
asunto. Mesmo hai quen di que non chegarán os trinta mil
millóns e que a cousa pode poñerse no dobre. Será por cartos!
Aquí, neste país, tratándose de Cultura, cando se aforrou? Cando
pasaron fame aquí os poetas, que non hai máis que velos?
Non, o mundo non sabe nada da Cidade da Cultura de
Galicia. Xa lle chegará a hora! Mentres tanto, se hai valentes,
que vaian mirando a Páxina Web.♦

Latexos
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¿Para
onde vai
o PSdeG?
X. L. FRANCO GRANDE

C

on verdadeira pena penso que é moi malo para
a nosa terra que siga
sendo o PSdeG un partido tan
débil, debido á ineptitude política dos seus dirixentes, e
que sume, ademais, ás coñecidas eivas xerais do PSOE, as
súas propias e ben coñecidas
de ineptitude política dos seus
dirixentes, frivolidade, sucursalismo e centralismo
neofranquista, de maneira que
parece non ter moito de socialista, nada de galego e ben
pouco de partido.
A debilidade e eivas da
formación socialista galega
están nos seus dirixentes e na
súa estructura submisa.
Tocante ós primeiros é cada
día máis claro que a decisión
de incluír en postos
destacados a xentes de fóra
do partido significou un forte
desprezo para os militantes
que nunca entenderon dúas
cousas: en que eran mellores
ca eles os designados e
porque os de fóra podían ser
máis honrados ca os de dentro. Nin onte, nin hoxe, nin
nunca poderán os dirixentes
socialistas explicarnos tal
cousa, que máis ben semella
un acto de sabotaxe ó partido.
Por esa e por outras causas
este carece de autoridade. Así
o demostran feitos tan
relevantes coma os dous que
imos sinalar agora: que un dos
seus dirixentes, ou ó menos
cabeza visible, se permita unha e outra vez manifestacións
contra o que deberan ser intereses esenciais do partido,
incluso gabando a política que
debera combater. Ou, noutro
caso, mantendo a alguén á
fronte dunha alcaldía
importante, non obstante a
desfeita que se está producindo un día e outro, porque dende arriba foi dixitalmente
designado, á marxe do parecer
dos que tiñan que dalo, e non
hai autoridade para deixar as
cousas no seu lugar. Nin
sequera polo ben do partido.
O seu sucursalismo é
máis complexo. Con todo en
nada se asemella ós casos
vasco ou catalán. Porque as
causas son outras, pois tamén
o proceso socialista galego
foi moi outro, como é sabido;
pero a realidade é que ese sucursalismo só significa debilidade. E, por suposto, contribución á falta de autoridade.
¿Aturaría Maragall a un
esperpéntico Juanito Ventolera gabando a política de
Pujol ou cantando as
excelencias do centralismo
neofranquista de Aznar? É
claro que non.
Con estes vimbios o cesto
que vai saír non ten dúbida:
un PP dono e señor deste país. Por moito tempo. Porque
é moita a cegueira política.♦

Imaxe da clausura da asemblea do BNG celebrada na Coruña en abril de 2002.

PACO VILABARROS

O relevo de Beiras e o cambio do 50% da dirección marcan a Asemblea

O BNG tratará de culminar
esta fin de semana a súa renovación
A. EIRÉ
Aínda que a “transición” está a durar máis do agardado, o BNG
pretende pechar, o próximo fin de semana, un ciclo de posta ao día
logo das dúas últimas asembleas. Faino nun clima de renovación coa marcha de Beiras e o relevo do 50% do Consello Nacional en tan só ano e medio, pero de continuidade en relación coa
anterior Asemblea, tanto na parte organizativa como ideolóxica.
O nacionalismo como mensaxe
“para impulsar Galiza”. É o lema
da XI Asemblea nacionalista. O
“dos novos tempos” que tamén
aparece na lenda é lóxico se temos
en conta que o BNG tenta pechar
un ciclo de adecuación social e
institucional, logo de pasar da, case, marxinalidade a situarse como
segundo forza política galega.
Estalles a levar máis tempo e
máis esforzos dos agardados. A
convulsa asemblea anterior, celebrada hai ano e medio na Coruña, puxo as guías que conducirían aos medres. Pero algunhas
das podas non lle sentaron ben a
parte do tronco organizativo e os
froitos non foron os agardados.
Neste fin de semana tentarán
darlle cabo ao traballo comezado
hai sete anos, cando o BNG se
marcara o norte de conseguir o
Goberno autonómico. É polo tanto unha Asemblea de continuidade tanto no aspecto político (reafirmación das teses xa aprobadas)
como no plano estratéxico. Seguramente a disintonía co PSdGPSOE, acrecentada nós últimos
meses, terá un espacio relevante.
Tamén a nova constitución da UE.
Desa continuidade é mostra
que o Consello Nacional aprobase o informe de xestión sen ningún voto en contra e con, unicamente, o 7% de abstencións. Unha anuencia notábel se temos en
conta que neste organismo están
presentes todas as sensibilidades.
Maior unimidade existe aínda nas ponencias aprobadas polo
Consello Nacional. Ningunha
das emendas ou votos particula-

res cuestiona a fondo a ponencia
oficial, mais, aínda asi, hai quen
ten a sensación de que hai posturas diferentes que non afloraron
nestes debates.
Dase a circunstancia de que
Roberto Mera, que encabeza unha das dúas listas que se presentan ao Consello nacional, fai bandeira do aprobado na X Asemblea. Unha táctica que incomoda
os voceiros da actual dirección,
quen sosteñen que “as ponencias
aprobadas son patrimonio de toda
a organización, non só dun grupo
minoritario que, para máis, non
realizou contribución algunha relevante a eses textos”.
Renovación de persoas
A renovación é máis visíbel nas
persoas. Beiras abandona o seu
papel de cartaz electoral e voceiro político e pasa a un segundo
plano. O tempo concretará canto
espacio poñerá entre a súa figura, sempre relevante, e os focos
principais que iluminan as mensaxes nacionalistas. O cargo reservado é o de Presidente do
Consello Nacional e o papel de
Beiras vai estar, seguramente,
moi en función do éxito que teña
a próxima Asemblea.
O novo candidato á presidencia da Xunta será Anxo Quintana
ou Camilo Nogueira. Dúas persoas con traxectorias diferentes e
personalidades desemellantes:
introvertido o primeiro, expansivo o segundo. Esta elección é a
gran novidade da Asemblea. O
domingo 23, ao mediodía, sabe-

rase o nome do elixido.
Os militantes nacionalistas
tamén escollerán os 50 membros
do novo Consello Nacional. A
este posto preséntanse dúas listas. Unha encabezada por Xosé
Manuel Beiras, a outra polo xoven ponteareán Roberto Mera.
A lista de Beiras leva o marchamo de “oficial”, froito de consensos internos. Están nela representantes de todos os partidos políticos e organizacións que conforman o BNG. Reafírmase deste
xeito o carácter frontista da organización. Semella que as feridas
abertas na Coruña están, cando
menos en parte, estiñadas. Sobre
todo para Esquerda Nacionalista.
Ese ambiente de integración, seguramente terá continuidade na
nova Executiva, da que semella
non vai quedar excluido ningún
grupo como hai ano e medio.
É significativo tamén o papel
máis importante dos membros de
Galiza Nova (rama xuvenil) e o
protagonismo das mulleres. É
aquí onde se visualiza máis a renovación.
A lista dos “non alineados”,
encabezada por Mera e apoiada
por un sector de Unidade Galega,
tamén lle proporciona, desta volta, maior protagonismo ás mulleres para que a elección, como
ocorreu na anterior asemblea,
non impida a paridade de xéneros
nos organismos directivos.
Esta candidatura, composta
por representantes de case todas
as comarcas, pretende conseguir
dous postos máis no Consello
Nacional que hai ano e medio.
De logralos, eses 15 membros
daríanlle opción a presentar lista
propia á Comisión Executiva que
se elixirá, o mesmo que o Consello Nacional, de xeito proporcional. A meta dos quince membros
virá marcada seguramente pola
participación. Canta máis partici-

pación, menos posibilidades tería
Roberto Mera de dar a sorpresa,
como fixera na Coruña.
Da lista de Beiras e Quintana ao Consello Nacional desaparecen históricos como Bautista Álvarez, Pilar García Negro
ou Olaia Fernández Davila,
integrante da actual Executiva.
Gañan peso o concelleiro vigués
Domínguez Olveira, o deputado
Carlos Aymerich, Rubén Cela,
Bieito Lobeira, Ánxela Bugallo
ou Ana Mª Rúa. Algunhas destas persoas, poderían entrar na
nova Executiva.
Nos previsíbeis postos de saída da lista de Mera tamén aparecen caras novas como a de Ana
Luísa Bouza, Nieves Cando, Helana Sánchez ou Cristina Amor.
O reto da conexión
coa sociedade
Mais, o grande reto da XI Asemblea do BNG será a posta ao día
do seu discurso para conectar politicamente coa sociedade. Os nacionalistas márcanse como obxectivo unha maior interrelación
cos movimentos sociais e unha
maior expansión organizativa. A
Acción institucional, recollida
nas ponencias, debe conducir tamén a un medre da dinámica social. Compaxinar ambos aspectos
axeitadamente é unha das asignaturas pendentes do nacionalismo,
sobre todo desde que o BNG medrou electoralmente, descompensando a organización, tanto no
plano organizativo como na de
posibilidade de participación nos
movimentos sociais e culturais.
Ás portas están as eleccións
xerais e europeas. Segundo o propio BNG, do resultado que acade
o nacionalismo vai depender sustancialmente o peso de Galiza nas
institucións estatais e europeas e o
seu futuro como nación.♦
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Crise municipal

Pareceres

Punchismo en Vigo
A.N.T.
A un mes de expulsados do goberno municipal, medios nacionalistas vigueses empezan a
argumentar que a liña seguida
por Ventura Pérez Mariño ten
moito de punchista, en alusión
aos seus riberetes pouco democráticos. Citan, para demostralo,
varias das súas propias declaracións á prensa, tan parcas —
din— como significativas. A primeira, a de que xa se quería desfacer dos seus coaligados o primeiro día (unha experiencia que
se cadra debería tomar en conta a
partir de agora ERC). E a segunda, posta de manifesto a pasada
semana, cando afirmou que un
pacto de goberno non ten por que
durar toda a lexislatura. O ideario
venturista faríase máis patente ao
apuntar que ten o apoio cidadán,
desprezando o resultado das eleccións e a maioría no pleno. Como
se evalúa a existencia desa maioría? Segundo o nacionalista Toba, con inquéritos comprados a
algún medio. Pero esa alusión a
saltarse o proceso electoral en
base a que “o pobo o quere”, emparentaría ademais a Pérez Mari-

X.M. SARILLE

O alcalde de Vigo, en primeiro plano, Ventura Pérez Mariño.

ño coas teses dos autores de pronunciamentos, ao estilo decimonónico, afeitos a interpretar a
vontade popular por vías subxectivas, a fin de lexitimar así a súa
“imprescindíbel” e “impostergábel” arribada ao poder.
Outra frase na mesma liña foi
a pronunciada nun recente con-

PACO VILABARROS

greso médico celebrado na cidade: “a política ás veces fai necesaria a cirurxía”. Frase que semella inspirada no alcume que recibiu o ditador Primo de Rivera no
seu tempo: cirurxán de ferro.
Outro ingrediente desta estratexia sería o intento de gobernar co maior número de inde-

pendentes posíbel. Algo así como aproveitarse dos nacionalistas para chegar á alcaldía, e logo descartalos, e a continuación
aproveitarse dos socialistas para
asentarse e posteriormente desfacerse igualmente deles. Daríase así a conformación dun goberno vigués alleo aos tres partidos representados na corporación. Esta baza vese favorecida
pola inexistencia do PSOE a nivel local, partido que na actualidade encóntrase dirixido en Vigo por unha xestora. A situación
neste momento xa é a dun grupo
municipal enfrontado entre as
bambalinas: por un lado os
independentes (o alcalde co
concelleiro de Urbanismo,
Mauricio Ruíz Ceniceros e a
responsábel de Facenda, María
Luisa Graña) e polo outro os
cinco concelleiros restantes, con
carné do partido.
Á isto é preciso sumar a delicada posición de Zapatero, máis
aínda despois das eleccións catalás. Pérez Mariño segue, segundo
as fontes consultadas, unha estratexia marcada polo alcalde da Coruña, amigo persoal de Bono.♦

Ferrol
Hai tan só dúas semanas falabamos do traslado da estación de
bombeo da Cabana. O Concello
pretendía a construción desta infraestrutura, demandada dende
hai xa demasiados anos, nun emprazamento alternativo.
O lugar elixido inicialmente
supoñía a ocupación dun espazo
natural en réxime de protección
oficial, así como un recheo duns
6.000 metros cadrados de ría.
Por iso, ademais de pola oposición veciñal ante semellante cúmulo de despropósitos, o Concello intentou promover o cambio.
Unhas aspiracións que chegaban
tarde e que, como se dunha carambola se tratase, salpicaron o
anterior goberno municipal.
Aínda así, deixando as desputas políticas, PP e IF teimaron na nova ubicación, os terre-

Verlle as orellas
ao lobo
MARTINA F. BAÑOBRE

O alcalde, Xoán Juncal, tivo que decidir entre o risco
de non construír a nova planta de bombeo e a elección dunha ubicación non consensuada. Finalmente
impúxose o temor a non poder desenvolver a obra.
os de Talleres del Mar, unha
empresa que no seu tempo ocupou a zona da Graña.
Non había tempo que perder. Mantivéronse xuntanzas
diversas e comezaron os estudos que determinarían se o lu-

gar era apto para a construción
da estación de bombeo. Finalmente, resultou selo. Había posibilidades de que se producise
o cambio. O día 17 deste mes
determinaríase o emprazamento
definitivo da pranta, negociado

entre as partes implicadas: o
Concello, a Xunta e a Confederación Hidrográfica do Norte.
Polo que se soubo despois,
non era tan doado como semellaba. Ademais dos terreos contaban os prazos, que estaban aí
facendo inviable a nova redacción do proxecto sen comprometer a axuda que chegará de
Europa para financiar os traballos. Así o afirmou o alcalde,
Xoán Juncal. Viuse no dilema
de seguir loitando –arriscando a
construción da planta– ou dar o
visto e prace –asegurando un
tanto demasiado importante como para perdelo. Elixiu a seguridade.
Moitos terían feito o mesmo.
Outros non. En calquera caso,
semella que as orellas do lobo tiveron que ver na escolla.♦

RELATOS HISTÓRICOS

Memorial

A muller

A canción

do infortunio

mariña

de Sálvora

Francisco Castro

X.L. M. Pereiro

A. Riveiro Coello

A NOSA TERRA

N

as primarias do
PSOE, Felipe
González afirmou
que no seu partido boiaba
un sustrato anarquista,
heredeiro do cenetismo.
Dicíao abraiado polas
escollas das bases.
Primeiro fora Borrell e
despois este líder de broma
que teñen agora.
O BNG non ten
sustrato anarquista, mais
recebe uns ecos
importantes da
desestruturación de
Galiza. Así se explica a
falta de autoridade
organizativa interna, o
toque adolescente que é
ben recibido por unha
parte das bases cando
chegan as asembleas, a
pervivencia do cabreo, e a
consideración de que o
democrático é que un
representante de Pena de
Arriba diga unha cousa e o
de Pena de Abaixo diga
outra, e que sexan a
imprensa allea a que
solvente o empate.
O BNG é unha
organización con bos
cadros e con maus cadros.
Talvez por iso, é moi fácil
para quen teña
capacidade, traballar
comodamente e ocupar
calquer posto de
responsabilidade. É tan
permeábel que o propio
Camilo Nogueira,
desvinculado do Bloque
durante os quince anos
máis fértiles da frente e
absolutamente derrotado,
entrou e foi promocionado
sen aportar nengún capital
político.
A respeito do cabreo
histórico, non se poden
ensinar as feridas de hai
decenios, Bieito Iglesias,
porque en política non hai
fotos fixas. A ti mesmo,
querido Robespierre da
faculdade de Historia,
poderían pasarche factura
os teus guillotinados.
Chegan idades en que non
só hai que ter xa matado
ao pai, neste caso a UPG,
senon que mesmo cómpre
telo esquecido.
Ocorre que o cabreo é
moi rendíbel.
Sinceramente, non vexo
outra causa para unha
segunda lista, porque
desde a Asamblea da
Coruña, os de Tello e Mera
tiveron tempo para dicir
en que consiste a
renovación, como se fai,
con que cemento, con que
ideas concretas. Debuxar
planos é moi difícil. Por
outra banda é pueril
considerar a renovación
como un cambio de
persoas. E os quinquenios
tamén abondan na lista de
Henrique Tello e Roberto
♦
Mera.♦
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Que é a identidade?
A identidade é aquelo que se
sente cando se está en crise. Igual
que só se sabe o que é a saúde cando se está enfermo. Por iso en Catalunya defendo que se fale menos
de identidade, porque supón declararse un mesmo problemático, deitarse no diván e dicirlle a un tipo de
Madrid que veña a psicoanalizarme para preguntarme cal é o noso
problema. Eu prefiro preguntarme
cal é o problema de España.
E cal é?
É un Estado que se formou
centrifugamente. A unión fíxose
de xeito imperial, en lugar de ser a
burguesía quen tomase a iniciativa. Os reis católicos valéronse dos
funcionarios e da lingua para someter o territorio. Hoxe en día iso
non existe, pero dende Madrid intentan recrear esta conciencia nacional española dalgunha forma.
Non é verdade iso de que só pode
haber nacións onde hai burguesías.
As cousas evolucionaron tanto que
aí temos exemplos como Eslovaquia ou Eslovenia. Penso que na
actualidade se queren impoñer as
nacións formadas a partir de sangue e seme. A sangue dos seus soldados e o seme dos seus monarcas
debuxaron as fronteiras actuais.
Pero isto non é sagrado. Eu atopo
máis democrático que as fronteiras
se voten. Dicir que votar unha
fronteira é anticonstitucional é dicir que a historia é máis sagrada
que a liberdade dos pobos. Isto é
nacionalismo do peor.
Afirma nun libro que Catalunya debería ser independente
alomenos durante un día para
que se respectase o seu idioma.
En España foi o Estado quen
creou a nación. España quedou á
cola da revolución industrial e
científica. Pensou que podía seguir
xogando ás guerras. Faltou sempre
unha burguesía que defendese que
a riqueza estaba na fabricación e
non no ouro de América. Isto orixinou unha concepción reducionista. Esta xente só lles deixará de
desprezar o idioma catalán cando
Catalunya teña un Estado. Entón,
en lugar da libre interdependencia
que é o que eu prefiro, haberá que
reclamar a independencia. Sería
un modo de educar a Madrid.
Maragall defende o catalanismo. Que diferencia ten co
nacionalismo?
Falar de catalanismo significa
dicir que eu creo nese país, pero
non teño todos os deixes nostálxicos que teñen os que eu acuso de
españolistas e pensan que as fronteiras son sagradas. Existe moita
xente que está creando unha historia de España ad hoc, que sirva
para explicar a súa concepción españolista. Maragall pretende facer
o mesmo con Catalunya. Defende
o país pero sen os deixes nostálxicos e as queixas que levan aparelladas as concepcións nacionalistas. Así como toda feminista debe
querer que non sexa necesario o
feminismo, porque indicaría unha
situación de normalidade e igualdade real, eu digo que son catalanista coa esperanza de que non
haxa que ser nacionalista.
Como analiza as eleccións
catalanas?
O resultado é mellor para Maragall do que se pensa. Por un lado
estou decepcionado pero por outro
considero que foi o mellor que podía pasar. Confío nun pacto tripartito de esquerdas. Non é doado pero
sería unha forma de facerlle com-

Xavier Rubert de Ventós
‘Maragall ten que ser President para que non se
impoña a visión de Francisco Vázquez no PSOE’
RUBÉN VALVERDE

Foi Parlamentario en Catalunya e no Congreso polo PSC-PSOE. Abandonou a política activa porque Alfonso Guerra se negou a que TV3 emitise sobre o territorio
valenciano. Ten publicados numerosos ensaios sobre a identidade e é amigo e ideólogo de Pasqual Maragall. Estivo estes días en Santiago como conferenciante
nas xornadas Galicia estratexias de futuro organizadas polo Consello da Cultura.

A. PANARO

prender a socialistas como Bono ou
Vázquez que o demos catalán é distinto do demos español e que os temas identitarios son importantes.
Penso que Maragall ten que conseguir afondar no proceso autonómico, pero sen chegar a segregacións.
Pasqual ten unha lealdade real a España, pero por outro lado vai dicir
claramente que á autonomía catalana haille que transferir temas como
os portos ou os aeroportos ou modificar o sistema de finaciamento.
Comparto que hai que ser solidarios con Estremadura, pero sen que
o primeiro que fagan sexa expurgarnos a carteira antes de colaborar.
En segundo lugar, que as competencias exclusivas que Catalunya
teña sexan unha lexislación básica
na que non se pode entremeter o
Estado. Ou hai competencias exclusivas e ademais temos capacidade de negociar a emigración, ou até
aquí podemos chegar.
É esta a idea do federalismo
asimétrico?
O primeiro federalismo, o
americano, quería dicir centralismo. Os federalistas loitaron por
unificar totalmente o territorio na
Guerra da Independencia dos EE
UU fronte os confederalistas que
defendían as particularidades de
cada Estado. Ese modelo é operativo en determinados casos reducidos. Pero neste tempo, penso que é

moito máis útil falar de interdependencia ou bilateralismo entre
nacións sen Estado, rexións e Estados. Por exemplo, Catalunya ten
que formar unha unidade turística
que vaia dende a Provenza até
Alacante e incluíndo as Illas Baleares, eso que se chama Países Cataláns. Dese xeito seriamos a primeira potencia turística mundial,
coa capacidade de negociación
que iso nos podería dar coas empresas e o emprego que poderiamos xerar. Pero claro, se esta idea
de Países Cataláns esperta reticencias en Madrid, entón hai que
cambiar as regras de xogo. Eu tiven este problema cando quixemos montar TV3 e que emitise sobre o territorio valenciano como
algo lóxico. En lugar de entenderse que isto se facía en favor de Catalunya, incluso o meu propio partido pensou que se facía en contra
de España. Neste tempo non se
pode permitir que vellas nostalxias
nos fagan perder competitividade.
A interdependencia é unha saída
operativa que resposta á realidade
socioeconómica de hoxe en día.
Hai que entender que o modelo do
Estado-nación está obsoleto. Non
se pode seguir interpretando a realidade cun casquete arqueolóxico.
Como valora o Plano Ibarretxe en función deste modelo
de interdependencia?

Estou de acordo con el con
dúas condicións. En primeiro lugar, que se leve adiante cando non
haxa ningún morto. En segundo
lugar, que non se produza tampouco ningún acoso por parte do
entorno terrorista. O Plano debe
presentarse, pero se Ibarretxe
aprecia que non se cumpre ningunha desas dúas condicións debe
retiralo. Xa vai sendo hora de comezar a responsabilizar a ETA de
que non se avance na autodeterminación. No caso de que non
exista o terrorismo, como non vai
poder decidir un pobo o seu futuro?
Esa visión non é a dominante no PSOE. Podemos falar
de dúas almas dentro do Partido Socialista?
Nestes momentos o PSOE de
Madrid non ten o poder do partido.
Está esparexido por Castela-A
Mancha, A Coruña, Extremadura... Se Maragall é presidente de
Catalunya as cousas cambiarían
moito dentro do PSOE e Zapatero
podería defender abertamente o
seu modelo de Estado. Na situación anterior a 1996, o PSOE estaba na Moncloa, pero o PSC non tiña a Generalitat, por iso o modelo
de Maragall non gañou peso. Agora, con Maragall na Generalitat e o
PSOE en Ferraz, podería impoñer
moitas cousas e dobregar a Bono

porque o partido está necesitado
de alento. Ademais, só un discurso
desacomplexado nos pode distanciar agora do PP. Pero crendo nel,
porque todo o mundo sabe cando
se di unha cousa soamente polo interese. Bono ou Ibarra provocaron
que durante estas eleccións moitos
votos fosen parar a CiU ou a ERC
porque pensaban que o importante
era falar de temas sociais e esquecerse do feito diferencial. Os resultados electorais demostran que até
que non se modifique o marco autonómico, non se poderá falar dos
demais temas. Podemos chamarlle
Estado libre asociado, asociación
libre de estados, ou como queiramos. O certo é que cómpre modificar a Constitución e o Estatuto
para poder aparcar os temas identitarios dunha vez.
Habería que empezar por
convencer a persoas como
Francisco Vázquez?
Basta con que as súas opinións sexan minoritarias. Igual
que na dereita hai voces como as
de Herrero de Miñón, que segue
a ser militante, e discrepa da liña
oficial do PP. Ibarra representa o
discurso de esquerda xacobina
dentro do PSOE e Vázquez o discurso da dereita. O PSOE pode
seguir tendo estas voces, pero o
discurso central ten que ser outro.
Fermín Bouza afirma que a
idea de España é moi feble.
Comparte esta opinión?
O que é débil é o papel do Estado-nación. Unha persoa de Catalunya ou de Galicia para que
precisa España se xa non ten a
competencia sobre a moeda, a defensa ou os aranceis? Por iso, porque xa non serve, o Estado-nación
está tentando espertar o nacionalismo. Unamuno dicía que os cataláns estaban dispostos a vender
a alma por un arancel. Podía ser
moi feo, pero era un bo negocio.
Catalunya tiña o poder económico, a cambio de que o poder político que cedían a Madrid establecesen uns altos aranceis sobre os
produtos de fóra. Agora Madrid
xa é un centro financieiro, penso
que xa lle podemos dar a independencia porque xa ten de que vivir.
En Galicia como se pode artellar esta interdependencia?
Pois seguramente afondando
as relacións con Portugal. Esa
conxunción daría unha rexión de
máis de dez millóns de habitantes que é a precisa para ter uns
bos niveis de financiamento. Galicia pode aproveitarse de economías de escala importantes como
a do téxtil ou da pesca. Como nación, Galicia pode ter moita capacidade de negociación se aproveita as sinerxías. Sempre soubo
adaptarse ben aos momentos, pero teñen que deixala facer e acabar co modelo caciquil. Sempre
se dixo que Catalunya ten capacidade para a negociación, Euskadi para a confrontación e os
galegos para a infiltración. Por
exemplo, se agora chega Raxoi,
en lugar de favorecer o modelo
de interdependencia vai favorecer o modelo de infiltración que
consistirá en colocar a súa xente
nos postos que van dende bedel
até secretarios xerais, pero sen
que por iso se vaia desenvolver
Galicia. Pero estou seguro que
por pouco que se levante, Galicia
poderá inverter esta situación
porque ten moito potencial. Pero
isto só se poderá facer dende un
discurso galeguista firme.♦
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Creada unha cooperativa para mellorar as explotacións e vender directamente

‘Con trescentas ovellas sacas un soldo digno’
H. VIXANDE
Na Galiza hai 300.000 ovellas
e cabras. Un destes animais
pode custar uns 60 euros en
canal, o que permite obter un
soldo digno se se conta con 300
cabezas. Ademais, o sector vén
de montar unha cooperativa
para mellorar as condicións de
produción, eliminar os intermediarios e constituír unha
alternativa de vida no rural.
Cada mañá David Cid saca as
súas ovellas a pastar. Son animais de carne que crían años de
leite por procedementos naturais. “Agora mesmo teño unhas
trescentas, quizais algunhas menos porque fixemos o desvelle”,
explica. O desvelle é sacrificar
as cabezas máis vellas para renovar o rabaño.
Desde hai once anos, David
vive das súas ovellas en Folgoso de Allariz. Volveu de Barcelona con toda a familia e montou a explotación. “Sácase un
soldiño”, afirma.
A gandería caprina e ovina
en Galiza non ten a soa da bovina, pero as súas 300.000 cabezas representan unha alternativa
para aqueles aos que lles gusta
esta actividade e están dispostos a sacrificarse. Contodo, está
tan condicionada polos intermediarios como calquera outro
sector da produción de alimentos. “Por iso a Asociación de
Criadores de Ovino e Caprino
creou a cooperativa Coviga para vender directamente”, relata
Bernardo Varela.
Bernardo é enxeñeiro de
montes e trabou contacto coa
produción de ovellas porque a
Asociación contratouno para levar a Escola Pastoril do Rexo en
Allariz. Desde entón, está metido de cheo na promoción do asociacionismo para facilitar que o
sector saia adiante.
As mans que puxan por estas
iniciativas son moitas. Outras
pertencen a Xosé Manuel Romero, que é xerente da Cooperativa
Coviga. “Nacemos en setembro
e estamos introducíndonos no
mercado”, conta. Na actualidade, a cooperativa vende semanalmente unhas trinta ovellas
nos mercados de Vigo. “Cubriremos custos cando vendamos
cincuenta ovellas á semana, pero
hai que ter en conta que este é un
momento baixo no mercado. En
Nadal e no verán é cando máis
se consume”, explica. Porén, a
cooperativa tardará un ano en
andar con normalidade e a consolidación non chegará até dentro de tres anos.
Hoxe integran Coviga 35 cooperativistas de toda Galiza que
posúen en total 8.000 ovellas e
2.000 cabras. “Na asociación hai
150 produtores e entre 30.000 e
35.000 animais”, engade Xosé.

David volveu hai once anos de Barcelona e conta con trescentas ovellas.

aforramos custos –engade–;
ademais, supoño que non imos
ter problemas para colocar a
nosa produción porque Galiza
só produce o 35% do ovino e
caprino que consume”.
Aínda que Castela tamén
produce ovino e caprino, o gran
produtor de ovino é Nova Celandia. En Ovica non temen a súa
competencia porque tería que
correr co transporte e producir
cuns prezos aos que Galiza pode
facer fronte.
Desbotada a posibilidade
dunha competencia que poda tirar cos prezos –como aconteceu
en Polonia, onde por esta causa
desapareceu a cabana de ovino–
e afrontado o reto de suprimir
unha intermediación que marcha con boa parte dos beneficios e provoca a suba de prezos,

o obxectivo desta cooperativa é
preparar aos seus asociados para producir con racionalidade.
“É importante dispor de terras
cercadas, xa que grazas a elas
pódese ter tempo libre, sobre
todo se se concentran os partos
nas dúas épocas do ano anteriores aos momentos de maior
consumo”, explica Xosé. “Detectamos que hai un grupo de
xente con ilusión –engade–,
xente que incrementa o número
de cabezas para facer rendíbel a
explotación”.
Non sempre é posíbel acadar todos os obxectivos. David
Cid, gandeiro de ovino de Folgoso de Allariz, atópase co problema de que non posúe as terras onde pastan os seus animais. “Son terras abandonadas
pero que os donos non queren

vender –relata–, permiten que
pasten as miñas ovellas pero
non deixan que meta unha cerca”. Contar con dúas fincas valadas ofrece a posibilidade de
deixar os animais ao aire libre
sen vixilancia. “Non embargantes –engade David–, eu teño
que vixialas”.
Granxa de queixo
Un sistema máis elaborado para
criar as ovellas é o que teñen na
granxa do Rexo. Trátase dunha
granxa escola apoiada polo
concello de Allariz e unha fundación privada. Pretende ser
unha experiencia piloto para saber si é posíbel unha granxa de
ovellas para leite, algo que só
existe en Galiza neste caso. “Isto require unhas instalacións

A lei dificulta a gandería de ovino

Sistema de venda
“Matamos o mércores sobre pedido e distribuímos o xoves pola mañá”, explica Xosé ao dar
conta dos procedementos da cooperativa. “Con venda directa

Reportaxe gráfica: PACO VILABARROS

moito máis caras, xa que non só
tes que ter un lugar para as ovellas, tamén necesitas unha sala
para muxir e un tanque de frío
–di Bernardo Varela–; ademais,
as ovellas de leite requiren máis
coidados porque non son tan
rústicas como as de carne”.
A Escola Pastoril e Agraria
do Rexo imparte un curso que
dura dous meses e medio e que
outorga un certificado de Atitude Empresarial Agrario, indispensábel para obter subvencións para as explotacións. “Este curso teremos oito alumnos”,
admite Bernardo. O número de
estudantes é moi baixo e ademais despois de coñecer o sector, algúns desanímanse. “É importante que a xente saiba o que
hai, por iso por moi animados
que estean poñémolos a traballar todos os días, domingos incluídos”, explica Bernardo Varela, o seu director.
O gando ovino de leite ten
dous ciclos. O primeiro deles
dura de xaneiro a xuño, cando
se muxe os animais. Nese período, até agosto, tamén se fai a
inseminación artificial. O resto
do ano, as ovellas están secas e
unicamente dedícanse a pastar.
Aínda que hai épocas nas que o
traballo é lixeiro, hai que estar
enriba dos animais todos os días. Por iso é importante concentrar as explotacións –sexan
de carne ou de leite–, para repartirse a vixilancia cando hai
pouco traballo e poder gozar de
vacacións.
“De xaneiro a xuño é cando
facemos o queixo”, conta Bernardo. “Producimos 3.300 pezas de oitocentos gramos a un
prezo de quince euros o quilo
de queixo. É un produto de calidade cun leite que non se pasteuriza para evitar que morran
as bacterias que lle dan sabor.
Isto é importante, porque é aí
cando se ve se a alimentación é
de pasto ou de penso. As nosas
son de pasto”.♦

A granxa do rexo é unha experiencia piloto que dirixe Bernardo Varela.

Son varias as razóns para Allariz ter impulsado a granxa do
Rexo. Unha delas é conseguir
fixar poboación no rural ou polo menos que non marche a que
hai e que teña alternativas económicas. Outra, coidar o monte.
Este concello conta cunha ecoplanta que lle permite recoller a
biomasa do monte para producir
electricidade, pero o sistema
non abonda. Para mantelo limpo e evitar os incendios forestais un sistema axeitado é a gandería e en concreto a gandería
de ovino, que mantén en uso os
pastos e evita que haxa combustíbel nos mesmos.
“A nova Lei do Solo, que
veñen de aprobar contra o feísmo, impón unhas condicións
que dificultan a gandería de
ovino porque disparan os custos”, explica Bernardo Varela,
que ademais de dirixir a Escola do Rexo é o concelleiro de

Medio Ambiente en Allariz.
Para que unha explotación
de ovino para carne sexa rendíbel precisa dunhas trescentas
cabezas, un número semellante
de dereitos de produción e un
lugar onde acubillalos pola noite. Con iso obtéñense ingresos
pola venda dos animais, pola
subvención dos dereitos de produción e por manter limpo o
campo: un salario.
“Pero a lei do solo obriga a
contar cunha superficie propia
de 5.000 metros para construír
un cortello de 100 metros cadrados, iso obriga a comprar terra
cando a xente non a vende, aínda que poda cedela, e iso representa un atranco importante”,
explica Bernardo. O concelleiro
reclama unhas “condicións lóxicas” para que se podan montar explotacións deste tipo.
Aínda que o aceso á propiedade da terra é complicado en

Galiza porque hai reticencias a
vender ou prezos moi por riba
do mercado, as comunidades de
montes son unha alternativa para esta gandería porque hoxe
moitos montes comunais están
abandonados e os comuneiros
adoitan cedelos para estas explotacións. Outras veces, son os
propietarios privados de terras
abandonadas os que ceden o uso
do terreo, de modo que o principal atranco é conseguir a propiedade dos 5.000 metros para
edificar un cortello. Se non for
por este obstáculo, a instalación
destas explotacións e a compra
dos animais –inicialmente uns
cincuenta que aumentarían rapidamente coa recría, xa que hai
tres camadas cada dous anos–
case se cubriría coas subvencións que outorga a Administración por inicio de actividade.
Cuestión aparte é conseguir os
dereitos de produción.♦

A Galiza
non ten
mulleres
Mª DO PILAR GARCÍA NEGRO

N

on. Non as ten, ao
menos para alguns
meios de comunicación de grande tiraxe, por
moito que as estatísticas
falen de que a povoación
feminina galega anda
entre o 52 e o 53% do
total. Non. Non as hai,
cando, no 13 de Novembro
de 2003, un xornal
publica, a dupla plana, un
grande painel de opiniónsresposta sobre a inevitábel
recordación da(s)
catástrofe(s) ocasionadas
polo malfalado “Prestige”.
Políticos, sindicalistas, reitores das Universidades,
alcaldes, expertos, escritores, ecoloxistas, arcebispo,
cúpula empresarial e
financeira, homes públicos
en definitiva. De 38
perguntados, cero
mulleres. Cero. Co cal
concluímos, en lóxica
elementar, que, para este
xornal, non hai, en
absoluto, mulleres cualificadas que puderen
valorar-opinar sobre o
acontecido a partir daquela fatídica data e sobre as
suas consecuéncias para o
presente e para o futuro.
¿A quen chamamos mulleres cualificadas? Pois, por
exemplo, a mariscadoras,
redeiras, vendedoras de
peixe, membros das
confrarias, amas de casa,
comerciantes,
economistas, expertas en
pesca, marisqueo e
acuicultura, biólogas,
políticas, sindicalistas,
empresárias, escritoras,
actrices, artistas,
membros da Plataforma
“Nunca Máis”,
estudantes, profesoras
(arcebispas ou bispas,
non, obviamente: non lles
hai...)... Non, non hai. Un
arrasador xinecocídio asolou a Galiza supetamente
(apesar de estarmos no século XXI e se teren
reducido as taxas de morbimortalidade feminina).
Tranquilidade, porén. En
breve, celebrará-se, no 25
de Novembro próximo,
máis unha vez, o Dia da
Non Violéncia Contra as
Mulleres. Escándalo e
laio, de novo, pola
altísima cifra de vítimas
mortais da chamada
violéncia “doméstica”
(¡que sarcasmo!). Tamén é
violéncia –contra todas as
evidéncias- a ocultación, o
silenciamento, a invisibilidade. Mais, enfin, Tartufo
manda. Da ocultación dos
verdadeiros heroishoroínas daquela
catástrofe mencionada
non falaremos hoxe,
porque daria lugar a un
outro artigo, mais tamén
♦
estamos ben servidos...♦

Nº 1.105 ● Do 20 ao 26 de novembro de 2003 ● Ano XXVI

A Coruña
Cal é a razón material da existencia de organizacións políticas no
seo das sociedades modernas?
Dito así, parece que no fondo
da pregunta poda agacharse de
pór en cuestión o cacheno mesmo
da aplicación práctica do exercicio democrático, o que, desde
logo, está lonxe da nosa intención.
Pero, para simpliciar o razoamento, diremos de que a resposta ten
unha utilísima definición se dicimos que estriba na imposibilidade
física de reunir nun recinto a todos
os habitantes con dereito a intervir
nos asuntos públicos e dar o seu
parecer directamente. Entón ten
lugar o nacemento pragmático
deste réxime de procuraduría que
se dirixe a través dos partidos e
coalicións. E xa postos nesto, habemos de convivir de que a intervención dos votantes, nos períodos entre comicios, non é moi intensa por no dicir, en moitos casos, totalmente nula o que nos leva a considerar á cidadanía en xeral, coma unha bolsa de votos necesaria para xustificar, periodicamente, a actuación desas organizacións, sen ter a penas máis contacto entre representantes e repre-

A participación cidadá
na cousa pública
MANUEL LUGRÍS

A democracia participativa podería chegar á cidade se os partidos políticos se poñen de acordo en ir espallando a influencia da cidadanía nas decisións municipais.
sentados logo das propias campañas electorais cos seus mitins, visitas de candidatos, etc. Así a participación do home de a pé non
deixa de ser testimuñal na sociedade e de aí, tamén, os laios, recursos e blasmos que se escoitan
en función de certas atitudes e
comportamentos nos políticos.
Así entendeuno tamén parte
desa mesma clase política e, desde
hai uns anos, con foco de difusión
dende a cidade brasileira de Porto
Alegre e co liderato do carismáti-

co alcalde Raul Pont, esténdese a
doutrina cívica do “efecto participativo popular” que é, nin máis
nin menos, que a intervención directa das persoas de a pé nos negocios públicos da sua comunidade, nun sistema de consultas de
base que trata de recoller a sensibilidade colectiva e a avaliación de
necesidades, a carón mesmo da
problemática que os xenera.
No Estado Español úsase esta práctica xa en algúns concellos, sendo ó máis salientable a

experiencia de Cabezas de Sanjuan, onde o levantamento de
Riego no XIX, e algunhas cidades como Albacete e Vitoria. E
agora na Coruña. Da man do
Grupo Municipal do BNG, estase a desenvolver un ciclo de
máis de vinte asembleas abertas
en todos os barrios da cidade para recabar directamente dos votantes as súas propostas para
aplicar unha parte da partida de
investimentos do presuposto municipal do 2004. O éxito destes
actos, e moi notable, cunha ampla asistencia de vecinos, demostra de que o interese do cidadán
aumenta coa oferta participativa
e de que é posible espertar nel o
seu interese pola “res pública”
mais aló da súa presenza, amorfa, nos eventos do circo urbano
que, a miudo, se lle ofrece como
paradigmática e suprema achega
da súa natureza de ser integrante
da sociedade onde vive. A xente
así o percibe e a experiencia está
a ser valorada moi positivamente
nun exercicio novedoso de intervención nas decisións públicas,
mais aló da simple delegación
♦
compromisaria.♦

Pontevedra
O outono da vida é tempo de
revivir pola riqueza das experiencias acumuladas así como o outono estacional, nestes meses en
que a climatoloxía impide desenvolver outro tipo de actividades,
tamén é un momento preferente
da lembranza. Pero hai temas vedados que limitan e restrinxen o
exercicio san de recrear o pasado,
este é o caso da represión fascista. Parece mesmo de mal gusto
traer a colación certos asuntos
sobre os que a esquerda e a dereita oficial teñen decidido pasar
páxina. Por iso sorprende a
reincidencia con que en Pontevedra se vén celebrando o “12 de
novembro” cando era de agardar
por algúns sectores que coa dedicatoria do nome dunha rúa e a celebración do primeiro ano estaría
xa cancelado o trámite: “Pasou o
día e pasou a romaría”
Ano tras ano, nestas datas,
lémbranse os 10 fusilados e con

Outono da memoria
X. C. GARRIDO

A cidade fixo do 12 de novembro –data de homenaxe aos represaliados polo franquismo– unha cita de dignificación da democracia e as liberdades.
eles todas as vítimas de Pontevedra e mesmo, como neste caso
coincidindo co 30º aniversario
do golpe de Augusto Pinochet en
Chile, os represaliados do fascismo no mundo enteiro.
Nesta ocasión, ademais,
presentouse en Pontevedra a celebración do histórico congreso
que terá lugar en Narón a principios de decembro e no que se
conseguirá ao fin poñer en común distintos proxectos de investigación local e sectorial de
UXÍA E BRAIS

Guisa e Napo

cara a articular unha visión nacional do franquismo na Galiza.
Con esta presentación conséguese romper o cerco informativo
que lle dá a este acontecemento
un tratamento comarcal, implicándose Pontevedra co apoio a
esta iniciativa.
E para maior escarnio dos
apóstolos da desmemoria, a finais de novembro terá lugar o
congreso “A Galiza de Bóveda” cunha sesión dedicada integramente a represión e recupe-

ración da memoria histórica.
O “12 de novembro” cunha
dimensión internacionalista e
plural, xunto co día da “Galiza
Mártir” que cada ano ten máis
pulo no agosto pontevedrés,
tráenlle malos recordos a quen
concibe a represión desde un
perspectiva vitimista ou a quen
ten remordementos de conciencia por ter participado nela, pero son datas motivo satisfacción
e alegría para os que precisan
de referentes de integridade e
de rebeldía en tempos adversos.
O “12 de novembro” xunto con
todas as iniciativas de rehabilitación e dignificación do pasado que se están a levar a cabo
neste Concello de xeito pertinaz, rematarán consolidando a
idea de que do mesmo xeito que
o outono é sentido como o tempo da memoria, Pontevedra vai
ser vivido como o seu espacio
privilexiado.♦

Subliñado

Andar o camiño
VISCA CATALUNHA LLIURE!

LOIS DIÉGUEZ

QUEN O PUIDERA
BERRAR EN GALEGO

Moito traballo lle dá o nacionalismo a ese xornal no que todos e todas pensamos. Quen diria que lle ia adicar páxinas
enteiras de cando en vez. Non sei se será ese exceso de adicación o motivo polo cal mede con interesado partidismo e
coidado estudo o seu texto. Nun momento en que parecia
que na Asemblea Nacional do BNG do próximo 22 ia haber
unha soa candidatura para o Consello Nacional, dicia o tal
que non se ollaban contrastes, que seguia o monolitismo
oficial e o control da UPG (que medo!), que iso non era democrático... Cando se soubo que non seria unha, senón
duas, buscou-lle axiña o sentido contrário, e daquela o
BNG non estaba unido, estaba composto non sei por cantas
partes e todos andaban a hóstias. Mais iso si, esta outra era
a da renovación. Vaia, que o nacionalismo nunca acerta! O
mesmo xogo fixo cos candidatos á presidéncia da Xunta.
En todo caso, esa táctica do xornal e dos poderes que representa, indica que o movimento preocupa, e o movimento é propriedade indispensábel para andar o camiño. O nacionalismo, desde logo, sempre o tivo, e se agora o aumenta e perfecciona, guai. Guai. Gañará Galiza.♦
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A PROPÓSITO DA EXPOLÍNGUA DE LISBOA

O galego e as linguas peninsulares
XOSÉ RAMÓN FREIXEIRO MATO
No marco da “Expolíngua” de Lisboa (14º
Salão Português de Línguas e Culturas),
que anualmente se vén celebrando nesta
capital, tiven a oportunidade de participar
na mesa redonda “Linguas minoritárias em
Portugal e Espanha”. A dupla condición de
moderador da mesa en representación da
Axencia Europea para as Linguas Menos
Estendidas e único membro galego nela
permitiume dar a coñecer algúns aspectos
relativos á situación lingüística no noso país e, asemade, debater con representantes
das demais linguas peninsulares sobre algúns problemas específicos que as afectan.
Esta mesa redonda estivo precedida doutra
que levaba por título “A política das línguas numa Europa alargada”, en que participaban representantes de institutos europeos de lingua e cultura, entre eles o do
Instituto Cervantes. Das moitas ideas interesantes que foron xurdindo, tamén desde
o público, que participou activamente nos
debates, cunha destacada presenza de persoas galegas, cómpre facermos referencia a
algunha delas, así como tirarmos certas reflexións que poden ser de utilidade.
En primeiro lugar, conviría resaltar,
desde unha óptica europea e ibérica, o
plurilingüismo dos estados como feito natural e absolutamente dominante: todos os
estados da Unión Europea son plurilingües, inclusive un tan pequeno como Luxemburgo. Portugal, como único estado
monolingüe, era o exemplo en contrario
que até hai pouco se viña utilizando, mais
na actualidade tamén se incorporou á listaxe de estados non monolingües co recoñecemento oficial do mirandés, variante
do antigo astur-leonés falado por unhas
15.000 persoas nas terras de Miranda do
Douro. Máis de 40 millóns de cidadáns da
Unión Europea falan linguas diferentes
das oficiais dos estados. No Estado español cerca do 40% da populación fala unha
lingua diferente do castelán.
En segundo lugar, para varias destas
linguas non oficiais dos estados o termo de
“minoritarias” é totalmente inadecuado.
Un caso paradigmático é o do catalán, a sétima lingua de Europa por número de falantes, que non forma parte das once ofi-

ciais da Unión. Mais tamén o galego, a se- ro, todos eles sostidos cun importante e imgunda lingua europea, despois do catalán, prescindíbel investimento económico. Fica
con máis falantes entre as (mal) chamadas claro que o PP e o PSOE non teñen entre as
“minoritarias”: como se lle pode chamar súas prioridades a de potenciaren o plurilinasí a unha lingua que é a habitual de case o güísmo do Estado; máis ben diriamos que
70% da populación do seu territorio e que están para o contrario, deixando de lado camáis do 86% é quen de a falar? Nestes dí- sos concretos que sempre constituirán a exas a imprensa acaba de dar conta dos datos cepción. No caso de Galiza, sen unha forza
do censo de poboación e vivenda corres- nacionalista forte con opcións de goberno,
ou mellor aínda, sen un
pondentes ao ano
goberno galego de ba2001, subministrados
omo se lle pode
se galeguista, será moi
polo Instituto Galego
difícil podermos avande Estatística, onde cachamar minoritaria
zar no proceso de norse millón e medio de
malización do galego.
persoas sobre un total
a
unha
lingua
que
é
A cousa é así de clara e
de dous millóns e menon vale de nada oculdio
censados,
o
a habitual do 70%
tarmos a realidade.
56,85%, declara utilida
populación
e
que
máis
Oxalá que os partidos
zar sempre o galego, e
de carácter estatal tive780.000 persoas, o
do 86% é quen
sen outra actitude,
30,29%, aseguran utimais as actuacións da
lizalo ás veces; incluside a falar?”
Xunta en materia linve un xornal titulaba
güística ou a do conceque “O galego é o idioma maioritario”, a pesar de perder presen- llo da Coruña (e agora tamén, tristemente,
za nas cidades. Fixémonos no feito de que Vigo), por exemplo, non deixan lugar a dúo galego ten máis falantes do que o eslove- bidas, para alén do que está a acontecer nouno, o lituano ou o letón, que van ser proxi- tras partes do Estado. Somos, pois, en últimamente linguas oficiais da Unión Euro- mo termo os cidadáns galegos, co noso empea. Como se pode ver, o que realmente peño e esforzo, mais tamén co noso voto, os
conta en Europa para o recoñecemento ple- que debemos decidir o futuro do galego.
Outra cuestión recorrente que dificilno dunha lingua é o feito de esta posuír o
estatus de lingua oficial dun estado. En úl- mente adoita estar ausente en debates destimo extremo, son os intereses políticos ta natureza é a propia conformación ou dedos estados o máis grave obstáculo que im- limitación do marco lingüístico peninsular,
pide garantir a igualdade de dereitos lin- nomeadamente no que afecta as relacións
güísticos e o efectivo recoñecemento das catalán / valenciano, por unha parte, e galego / portugués, por outra. Nesta ocasión
diversas linguas existentes en Europa.
No decurso dos debates, por outra parte, foi, sobre todo, o público quen incidiu nesos representantes de Asturias e de Valencia, te aspecto. E de novo se puxo en relevo o
secretarios os dous das respectivas acade- interese dos poderes estatais por aprofunmias da lingua, atribuíronlle a negativa si- daren na división dos sistemas romances
tuación por que pasan o asturiano e o valen- occidental e oriental, en tanto que non pociano ao feito de nesas dúas comunidades ñen en cuestión a unidade do central; o “dinon existiren partidos políticos fortes, de ca- vide e vencerás” tamén se fixo ouvir na sarácter nacionalista, que pulen pola normali- la. Como se ouviron críticas ás triunfalistas
zación lingüística. O caso contrario é o de palabras do representante do Instituto CerCataluña e Euscadi, cuxos representantes vantes e dun membro da embaixada espadas direccións xerais de política lingüística ñola en Lisboa, que presumían, de acordo
expuxeron as eficaces medidas que se están coa doutrina oficial, de España ser un estaa tomar e os ambiciosos proxectos de futu- do modelo na garantía dos dereitos lingüís-

‘C

ticos e na protección do plurilingüismo,
cando na realidade isto non está a acontecer. Como mostra están os contrainformes
elaborados por organizacións cívicas de
Galiza, Euscadi, Cataluña ou Valencia, onde se pon en evidencia o incumprimento
por parte do goberno español das súas obrigas en materia lingüística, contraídas como
asinante da Carta Europea das Linguas Rexionais e Minoritarias.
Por último, e en relación co anterior,
tamén non podía faltar algunha referencia
á cuestión normativa do galego. En tanto
que uns saudamos con esperanza a decisión académica de ratificar o acordo conseguido entre institucións do ámbito científico, após un longo proceso cheo de dificultades, alguén o xulgaba parcial. Mais a
reflexión que agora cómpre facermos ao
respecto é a seguinte: onde está a Xunta de
Galiza neste tema? É que non vai con ela?
Por que non se publicaron as novas normas no DOG? Pasaron xa varios meses
desde a súa aprobación e para as autoridades todo continúa igual. Non é isto unha
mostra palpábel do máis absoluto desleixo, desinterese ou despreocupación pola
lingua propia? Víñasenos dicindo que a
ausencia de acordo en materia normativa
era un grave atranco para a normalización
do galego; e nisto coincidiamos moitas
persoas. Porén, agora que existe tal acordo, ignórase por completo por parte das
autoridades políticas, no canto de o utilizaren para a reafirmación do prestixio e
dignificación da lingua e para impulsaren
o seu correcto uso. Por que non se aproveita a feliz circunstancia para lanzar unha
campaña pública de promoción do idioma
que reagrupe e ilusione novamente tantas
vontades conxunturalmente adormecidas?
Terán de ser entidades non oficiais as que
difundan as normas oficiais? Interesa ou
non interesa a normalización do galego?
Se realmente houber vontade de a levar a
cabo, deberá demostrarse con feitos e non
con simples palabras.♦
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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Catalunya cara
ao soberanismo
MANUEL CAO
As eleccións do 16 de novembro de 2003 poden supoñer un punto de inflexión nas relacións entre Catalunya e España. O desprazamento ao nacionalismo e á esquerda do electorado catalán
revela un esgotamento do modelo institucional creado na transición e un claro malestar co goberno de maioría absoluta de J.M.
Aznar. A recentralización das competencias e o intervencionismo arbitrario en materia económica e política choca frontalmente coas preferencias políticas, co sistema de organización institucional e coa estrutura social e económica dunha sociedade comparativamente moi avanzada e internacionalizada en relación á
española. As ideas expresadas polo candidato de ERC poden atemorizar os políticos da España profunda pero en Catalunya teñen
cada vez máis éxito e revelan a canseira e incomodidade dun país que se considera mal tratado por unhas institucións estatais ás
que, por enriba, contribúen a financiar amplamente.
Son factores económicos os que latexan detrás da demanda
de ir rachando os lazos con Madrid e negociar directamente cos
poderes económicos e institucionais dominantes en Europa. O
grao de desenvolvemento social e institucional e o alto nivel de
integración industrial e comercial na economía globalizada demandan unhas institucións propias con competencias plenas sobre asuntos económicos e fiscais. Na economía global, só cabe
falar de interrelacións e interdependencias pero resulta clave a
capacidade para formular e poñer en práctica as políticas públicas axeitadas para avanzar ou non perder oportunidades nos mercados globalizados. Moi probablemente, os cidadáns cataláns están a decatarse de que o Estado que sosteñen é disfuncional, ineficaz e, ás veces, contrario aos seus intereses económicos e sociais sendo razoábel afrouxar uns vencellos políticos e institucionais que operan máis como pexas e límites á posta en marcha
de políticas públicas necesarias que como mecanismos creadores
e/ou incentivadores de desenvolvemento económico e social.
A importancia das institucións no desenvolvemento económico dos países e o avance do enfoque das políticas públicas
como sistema integrado explicativo das políticas a realizar nun
territorio obriga a reformular periodicamente o modelo institucional e de intercambio para facelo máis eficaz. Esta perspectiva tropeza en España con enormes atrancos derivados das asimetrías en grao de desenvolvemento e capital social e da pervivencia de estruturas relacionais gobernadas por un autoritarismo difuso herdado dunha historia dominada pola ausencia
de democracia efectiva. As políticas públicas operan como un
todo sendo absurdo emprender políticas educativas á marxe do
espazo socioeconómico, á marxe da estrutura de crenzas, da
mentalidade social ou relacións lingüísticas. Pode resultar difícil e incómodo artellar a acción de goberno en estruturas institucionais multinivel pero resulta obrigado facelo pois é o mundo no que estamos a vivir. Quizais para Catalunya xa está claro que esta maneira de realizar as políticas públicas é incompatíbel co modelo de relacións políticas imperante en España e
optarán por modificar o sistema de inserción institucional
orientado cara a unha independencia de facto e unha reformulación da inserción nas institucións europeas.

Xosé Manuel Beiras acudiu como delegado de galiza ao FSE.

O Foro Social Europeo reune 100.000 persoas

París foi o preludio
da Marcha Mundial da Muller
que se ha celebrar en Vigo
A.N.T.
París foi a sede do II Foro Social Europeo, no que durante
tres días se discutiu sobre a paz, a solidariedade, os dereitos
humanos e a situación da muller. Arredor de 100.000 representantes de máis de 1.500 organizacións da sociedade civil
reuníronse na capital francesa para darlle continuidade á cita
do pasado ano en Xénova. De Galicia asistiron representantes
do BNG como Xosé Manuel Beiras, Olalla Fernández ou Camilo Nogueira. O Foro serviu como preludio á Marcha Mundial
da Muller que se celebrará en Vigo en maio do vindeiro ano.
En total celebráronse 270 seminarios, 55 conferencias e 287 talleres. “A concorrencia foi tal
que tiveron que organizar eventos en cidades preto de París como Saint-Denis”, comenta Olalla Fernández, concelleira viguesa do BNG e asistente ao Foro.
Con respecto a outros Foros Sociais, tivo especial relevancia o

debate sobre o papel da muller
na sociedade actual. “Interesoume especialmente a discusión
sobre a muller e o poder. En
maio do vindeiro ano organizaremos en Vigo a Marcha Mundial da Muller e foi unha forma
de entrar en contacto con outras
organizacións de Europa e coñecer distintos puntos de vista. Un-

Imaxe da manifestación central do Foro de París.

Artur Mas recibe os aplausos de funcionarios da Generalitat após o seu triunfo.

‘O

s cidadáns cataláns están a
decatarse de que o Estado que sosteñen
é disfuncional, ineficaz e, ás veces,
contrario aos seus intereses”
As posibilidades dun novo Estatuto político para Catalunya
son grandes tendo en conta que só o PP opta polo mantemento do
Estatut de Sau. O novo Estatuto podería contar co apoio do 88,8%
dos deputados no Parlamento catalán e sería aceptado ou imposto de xeito unilateral. O resultado da política uniformista, autoritaria e aventureira de José Mª Aznar pode saldarse cun claro avance cara á España plural, coa merma de territorios ou cunha sucesión de conflitos e intentos de acabar co sistema democrático.♦

ha das conclusións máis importantes á que chegamos foi que a
pesar de que as mulleres están en
certos órganos, aínda non teñen
poder de decisión”, comenta
Olalla Fernández.
Fomentar políticas reais de
igualdade, acabar coas mafias da
prostitución ou intervir no sistema educativo para erradicar os
malos tratos, foron outros temas
tratados no foro paralelo sobre
Muller e Poder. Os dereitos dos
estranxeiros, críticas á política
agrícola da UE, a promoción do
diálogo entre pobos e culturas e
a defensa da paz foron algunhas
das reivindicacións sobre as que
máis se traballou durante os tres
días do Foro. As xornadas tiveron un punto importante na conferencia pronunciada por Ignacio
Ramonet e Ramón Chao.
Ao Foro non asistiu ningún
partido político como tal. Do Estado español, ademais dos dirixentes do BNG estiveron presentes representantes de Izquierda
Unida como Gaspar Llamazares
e Francisco Frutos. Tamén participaron nos actos os sindicatos
europeos máis relevantes, entre
os que salientou a poderosa central alemana IG Metall. Como
colofón celebrouse unha manifestación polas rúas de París. Un
dos lemas da concentración foi
“Non á Constitución Europea do
Capital e da Guerra”. O conflicto árabe-israelí tamén ocupou
igualmente un papel destacado.
Na marcha desfilou unha elaborada carruaxe coa petición de
“Liberdade para Palestina”.♦
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O resultado favorece a reforma do Estatuto

A mocidade impulsa o cambio en Catalunya
AFONSO EIRÉ / BARCELONA
“Benvidos a unha noite histórica, benvidos á noite do cambio”, proclamaban na sede do PSC. Pero non foi o cambio
que eles daban por seguro. Pero si existiu un cambio: os mozos impulsaban outra Catalunya. Remataba o bipartidismo,
emerxendo unha “Catalunya máis nacional”, segundo proclamaba o gran gañador, o líder de ERC, Josep Lluís Carod.
Logo de case 25 anos de autonomía, Catalunya sufriu unha forte sacudida electoral. Axeración que naceu e medrou nestes anos apostou
por máis identidade catalana. Os
nacionalistas (ERC+CiU) acadaban a maioría absoluta. Pero o PSC
e ICV-EUiA realizaron tamén unha
campaña con forte ton catalanista.
Todos os partidos coincidían, ademais, na necesidade de reformar o
Estatuto. Para reforzar este “cambio” produciuse a participación
máis grande en todos os comicios
autonómicos. Remataba o bipartidismo e a Catalunya dual. Faise
forte a “Catalunya nacional”.
Foron os mozos os que propiciaron o ascenso electoral de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que xa se podía machigar entre a chuvia e a humidade de días anteriores. Pero ninguén agardaba os 23 deputados
conseguidos. O mesmo candidato republicano, Carod Rovira, co
seu optimismo impulsado polas
sensacións de vitoria, situaba o
seu teito nunha vintena de actas.
Tamén ICV se beneficiou do
voto novo e ilustrado, pero igualmente do daquel antigo PSUC, que
competía en pé de igualdade cos
socialistas nas primeiras autonómicas de 1980, volve xuntarse baixo
unha auténtica sopa de siglas. Hai
catro anos, Iniciativa concorrera
conxuntamente cos socialistas agás
en Barcelona. Foi así como logrou
triplicar a súa representación.
Os socialistas sufriron un forte
descenso na área metropolitana de
Barcelona, así como na mesma capital condal, (xa descendera nas
municipais) os seus núcleos fortes.
Unha parte destes votos foron para ICV pero outros para ERC, até
o punto de que algúns cadros do
sector máis catalanista do PSC xa
non se implicaron na campaña,
nomeadamente en Tarragona.
En Girona, os votos de CiU
trasvásanse cara a ERC e os do
PSC para ICV. En Lleida CiU e

PSC baixan en beneficio dos republicanos. En Tarragona, o deputado que perde CiU vai parar
ás alforxas de ERC.
Perdedores e gañadores
Se ERC foron os grandes gañadores, non só polo seu ascenso, senón
por facerse coa chave dun futuro
goberno, CiU tamén saíu moi reforzada desta confrontación electoral, malia a perda de dez deputados.
Lograba a sétima vitoria electoral, facer pleno en todas as autonómicas. Esta vez contra prognóstico e na primeira vez que
Jordi Pujol non era candidato.
Artur Mas non só lograba derrotar a Maragall (a auténtica aposta) senón afianzarse como o líder,
escurriscando as ansias que puidera
ter o sector democristián encabezado por Josep Antoni Duran i Lleida.
Agora, Mas está en condicións de
realizar a renovación que moitos lle
demandan a CiU, incluídos os electores. Un xiro máis catalanista
apoiado polos resultados electorais.
Entre os grandes derrotados é
preciso citar, en primeiro lugar, a
Pasqual Maragall. Ao ex alcalde
barcelonés acabóuselle o tempo e
a confianza que lle deron no seu
partido. Os “capitáns”, encabezados polo secretario xeral do PSC,
José Montilla, confirmábanlle a A
Nosa Terra hai catro anos que só
lle daban a Maragall e aos “burguesitos” unha nova posibilidade.
Maragall non a aproveitou nas
mellores condicións: despedida
de Jordi Pujol, enfrontamento interno entre Convergència e Unió
e acordos entre CiU e PP e máis o
aumento de ERC. Canto máis
descende CiU, máis baixa o PSC.
Maragall, aínda gañando en votos, volvía quedar lonxe da Generalitat. Na súa defensa hai que dicir que obtivo a inestimábel axuda na súa derrota tanto de José
Luis Rodríguez Ibarra como de
José Bono. A Nosa Terra puido

Artur Mas e Pasqual Maragall.

escoitar palabras moi duras contra estes dirixentes do PSOE e
non precisamente dos representantes máis catalanistas do PSC.
Entre elas unha moi gráfica: “se o
collo, espétoo”, dirixida a Ibarra.
Os socialistas cataláns, que
unha vez máis se fiaban dos inquéritos, non souberon esconder
a súa decepción na rúa Nicaragua. As 980 botellas de champaña que estaban agardando, quedarán para mellor ocasión. Se
continúan así van ter unha das
mellores cavas catalanas, porque
levan facendo adega desde 1980.
Aínda que non saíron ao corredor para saudar, Maragall, cun
discurso totalmente errático, non

foi quen de asumir a derrota e agarrouse á posibilidade dun goberno
de esquerdas propiciado por unha
“maioría de esquerda catalá”.
O seu discurso non sería o
mesmo se non mantivese minutos
antes unha conversa con Carod na
que este lle reafirmou a posibilidade dun acordo de goberno. Esta é a
táboa de salvación de Maragall,
pero tamén de que o PSC non se
vexa sumido nunha profunda crise
semanas antes das eleccións xerais. Zapatero treme. Bono acariña
a súa sorte. O Opus reza.
Tamén poden rezar polo PP e
por Josep Piqué en Catalunya. O
ex militante comunista non conseguiu igualar os 17 deputados aca-

dados polo ex franquista Aleix Vidal Quadras hai oito anos. Quedouse a dous escanos desa cifra
aínda que aumentou tres a respecto
das últimas autonómicas. Pero a
gran debacle para o PP reside en
que non só quedou como cuarta
forza, senón na marxinalidade política. Hai catro anos tiña a chave
da gobernabilidade, agora non teñen nada. Piqué xa fala de presentarse de primeiro por Barcelona ao
Congreso e abandonar de novo unha Catalunya cada vez máis nacional. É o retrato do fracaso da
política autonómica do PP. Aznar
viaxou seis veces a Catalunya para
apoiar a Piqué. Só dúas veces a
Galiza por cuestións do Prestige.♦

Os lemas como termómetro
“Govern nacional”, coreaban
no Hotel Majéstic, sede de CiU
ao coñecerse os resultados. Os
que lanzaban as consignas eran
altos cargos da administración,
capitaneados por Antoni Vives,
secretario do Govern.
No Fira-Palas, moito máis
cómodos, os militantes de ERC
recibían o seu líder co berro de
“Carod, president, Catalunya
independent”. Cando CiU adiantou o PSC nos resultados, as arañeiras movíanse coa forza dos
aplausos. Tamén as xuventudes

de Convergència reclamaban a
independencia até que as mandou calar Pujol.
En CiU todos os militantes e
dirixentes afirmaban apostar por
un pacto con ERC. Os republicanos non se sabe moi ben a quen
apoian. Cando saíu Maragall na
televisión foi abouxado. Persoas
que coñecen ERC por dentro pensan que os partidarios de pactar
cos socialistas non chegarán ao
50%. Descartan que as vellas feridas existentes no partido se poidan abrir agora. Aínda así xa de-

mitiron dous cargos municipais
disconformes coa liña de Carod.
Tampouco van ser doadas as
negociacións entre ambos os
partidos nacionalistas, malia teren unha ampla interconexión
con trasvase de cadros e militantes. Na banda dos republicanos negociará Pere Esteve, até
hai pouco secretario xeral de
Convergència. En CiU militan
ex secretarios xerais de ERC
como Joan Hortalá (presidente
da Bolsa de Barcelona) ou Angel Colom.♦

Barcelona
No Palau da Generalitat están que
nin o cren. No Palau xa comezaran
a tirar cadros, a levaren cadeiras.
No Palau empezaban a recollerse
gabetas, a esparexer material persoal após 23 anos en caixas de cartón. No Palau as paredes preguntábanse polos novos inquilinos, tremáin as paredes ante un cambio
que se ben esperado, parecía agora
repentino. Finalmente, en troques,
non houbo muda súbita.
O 16-N deixounos coa boca
aberta. Triunfou a esquerda, din
uns; Catalunya é de esquerdas!
Non! Catalunya é nacionalista,
ante todo! E aprovéitanse así do

Treme o Palau
A. MARQUÈS

Todo estaba preparado para que CiU abandonase o poder. Mais os ambiguos resultados converten a sucesión de Jordi Pujol nunha incógnita.
sufraxio de aquel que votou a Maragall polo simple feito de que
Mas non o convence, sen ollar se
o programa dun ou doutro é máis
de esquerdas ou non. Ou ao revés.
A esquerda, enténdese, aínda que non debería, sumados os

votos do PSC, ERC e ICV, obtivo 74 escanos. O nacionalismo,
tamén mal entendido, con CiU
e ERC, suma 69. E a dereita, PP
e CiU, 61.
No Palau, as paredes marmurian ao paso nervioso dos aínda

gobernantes. Mas, da man aínda
de Pujol, revisa al é o caramelo
que pode ofrecer a Josep Lluís
Carod para que se decante por
CiU en troques do PSC. Unha
mesa do Palau asegura que sobre
ela se colocou un cartafol que le-

va o nome CiU-PSC e que ao seu
arredor os capos da Federación
Nacionalista estudan un posíbel
pacto con Maragall para se manteren no goberno.
As únicas paredes do Palau
que respiran tranquilas son as do
despacho do presidente. Hai
tempo que comentan entre elas,
na soidade da noite pecha, que
pronto verán unha face nova e
ouvirán outra voz. As únicas gabetas que non ficaran a medio recoller son desa estancia. Porque
iso, hoxe por hoxe, é o único seguro. Que Pujol xa non será presidente. Treme o Palau.♦
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Quen teme a Esquerra Republicana?
A.E.
O esfarelamento do bipartidismo catalán, complica a formación do goberno. ERC ten
a chave. Os votantes reclamaron máis nacionalismo, pero
desde o Estado téntase impedir o cambio. Quen máis disposto está a ceder é o PSC pero
é quen está en peores condicións internas de facelo. A principal condición de CiU é que
Mas sexa o sucesor de Pujol.
Os nacionalistas, vencedores
electorais, non teñen apuro para
comezar as conversas formais para compoñer goberno. Jordi Pujol
deulle o consello ao seu sucesor
Artur Mas o día despois: “deixa
enfriar a euforia”. Carod decidiu
marchar de vacacións. Unha comisión dirixirá as negociacións.
Pero antes os republicanos queren
escoitar os distintos colectivos
que os apoiaron. Facendo tempo,
seguen a propoñer un goberno de
concentración nacional, no que
estean todos, agás o PP.
Para comezar a falar, tanto con
CiU como co PSC, Carod demanda a presidencia. En ERC pensan
que ser Conseller en Cap xa está
conseguido con estes resultados.
Pero a súa idea é a de que “necesitamos un gran cambio”, segundo
diversos dirixentes republicanos
consultados por A Nosa Terra.
Como conseguilo? Esa é a
cuestión a debate. Desde ERC,
máis compacta e cohesionada logo dos últimos resultados, afirman, que pensan primar a construción nacional a outros elementos de cohesión catalá, aos intereses estritamente partidarios.
Primeiramente pretenden que,
sexa cal sexa a composición final
do goberno, se asine un acordo de
que a reforma estatutaria que demandaban todos os partidos agás
o PP, se vai a levar a cabo. Este
acordo debería estar suscrito antes da constitución do Parlament.
ERC reclamaría para sí o cargo de
president e sería unha comisión
parlamentaria a encargada das reformas do novo Estatuto.
Os socialistas ceden
Os socialistas están dispostos a
ceder moito con ERC. Chegar á
Generalitat sería o xeito de exorcizar unha crise interna que moitos dan por segura e que xa comezou en Tarragona. Se Maragall
non é presidente, tería que abandonar. Iso é o que arelan moitos
dos seus compañeiros. Non agardaron moito, o 18, chamaron a
ERC e mostráronse dispostos a
discutir a posibilidade de que o
presidente catalán sexa Carod.
Os socialistas teñen apuro,
contrariamente aos nacionalistas.
Por iso Felipe González lles suxeriu calma. E tamén teñen claro
que non poden quedar fóra do goberno, sexa cal sexa a fórmula a
empregar. “Non podemos cometer o mesmo erro quen en 1980
cando quedamos fóra e propiciamos vinte e tres anos de goberno
de Pujol”. Para logralo proclaman
que serán “totalmente autónomos

a respecto do PSOE nas nosas decisións”. Poucos o cren, aínda que
haxa un sector que vai intentalo.
De momento, Zapatero, deulles
corda para negociar con ERC.
Así as cousas, piando por “unha maioría de esquerdas”, ensaian
tamén a posibilidade de chegar a
un acordo con CiU. Suporía unha
traizón á parte do seu electorado,
que votou ilusionado polo cambio, pero só teñen que calibrar os
custos. O demais é totalmente
asumíbel para o PSC, afirman.
En CiU, pola súa parte, teñen
claro que, sexa cal sexa a fórmula, Artur Mas ten que ser o president. Están dispostos a poxar
forte polos servizos, primeiramente de ERC, en base a unha
“maioría nacionalista”. En segundo lugar, gustarían de gobernar en minoría até pasadas as
eleccións xerais.
Pero desde ERC non están
dispostos a deixar que Mas colla a
Generalitat temporalmente. Pensan, segundo lle comenta un directo colaborador de Carod a este
xornal, que “ocupado o Palau xa
non hai quen o saque”. Desde o
PSOE de Madrid ollan a posibilidade de que CiU goberne en minoría cos seus apoios por se Zapatero os necesita logo de marzo.
Pero máis vale un pacto estábel que un acordo en precario,
pensan todos, incluíndo ERC.
Aínda así, na súa estratexia contémplase tamén a posibilidade de
xogar un papel relevante desde a
oposición se o deixan en solitario.
De non ser así, apostará forte.
A CiU demandaralle unha limpeza interna. Díxoo Carod a mesma
noite electoral: “acabáronse as comisións por obras”. Tamén lle esixirá que abandone os pactos bilaterais en Madrid e sobre todo, calquera acordo co PP. Pero ERC tamén é pragmática (goberna nalgúns concellos co PP, noutros con
CiU e noutros, os máis, co PSC) e
non rexeita, se se dan as condicións, formar parte dun goberno
estatal cos socialistas. Un goberno
no que podía estar tamén CiU.
Que lle demanda ERC aos
socialistas? Unha política catalanista e de esquerdas. Concretaríase, sobre todo, no apoio en
Madrid a un novo estatuto catalán. Pero tamén lle reclamará
ao PSC, para chegar a un pacto
de goberno que os deputados
socialistas e Madrid teñan liberdade de acción, comezando
pola formación dun grupo parlamentario propio no Congreso
e repetir a experiencía de Entesa no Senado.
Permitirao o PSOE? Podía
desatar unha crise no PSC, pero
tamén no PSOE a nivel de Estado, se Zapatero accedese ás pretensións do PSC. Carod e os
seus asesores sábeno, por eso na
súa estratexia van tentar provocar unha crise interna naquel
partido co que non pacten, ben
sexa CiU ou o PSC. Para iso realizaranlle propostas que parte
desas organizacións están dispostos a asumir.
Pero non só van xogar os partidos nestas negociacións. Os

Josep Lluis Carod Rovira.

empresarios xa apostaron abertamente por CiU. Outras forzas
máis ou menos fácticas imperan-

tes no Estado, incluídos sectores
internos do PSOE, tentan impedir unha política máis naciona-

lista en Catalunya. Apoian así
que, sé é preciso, pacten CiU e
PSC, para deixar fóra a ERC.♦

O centralismo abanea
A reacción antes os resultados
cataláns en Madrid foi semellante á producida hai oito anos
cando o BNG se converteu na
segunda forza electoral galega.
Aos máis centralistas tambaléaselle a estrutura do Estado cada
vez que se produce un ascenso
do nacionalismo. O resultado
de Catalunya é máis inquedante
para o PP e unha parte do PSOE
porque se produce nun intre no
que pretenden reconducir o Estado a fórmulas preconstitucionais coa teoría de que, durante a

transición, se cedeu moito ante
os nacionalistas.
Se a corrente centralista impulsa cara á uniformidade do
Estado, a nacionalista colle cada vez máis forza para reformar os Estatutos e a Constitución. Xa non está só o Plano
Ibarretxe (simbólica foi a felicitación a Carod). En Catalunya comprometéronse todos a
modificar o Estatuto, agás o PP.
“Nin Pujol sería quen de contrariar o electorado”, afirmaba
un cadro de CiU na noite elec-

toral. Imponse un rearme da
Declaraciónd e Barcelona, agora que CiU ten as mans libres.
Tanto ERC como EA están
chamando á súa porta. O principal debate vai estar na fileiras
socialistas, pero tamén Raxoi
ten que decidir se segue coa
política de confrontación de
Aznar-Oreja. Para os mozos
das tres nacionalidades a autonomía non é unha conquista,
senón unha realidade coa que
naceron. Por iso demandan
máis nacionalismo.♦
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Un de cada cinco habitantes é pobre
ao tempo que medra o orzamento militar

Adeus ao rico Israel
CÉSAR LORENZO GIL
Para nada renden as axudas dos
xudeus norteamericanos e as
subvencións ao desenvolvemento do goberno estadounidense. A crise económica de Israel xa ten consecuencias sociais
moi graves, nun país en guerra
que se prepara para a folga.
A guerra aberta que Israel mantén
contra os palestinos non é rendíbel
nin económica nin socialmente. Os
custos dunha represión que esixe
un exército poderoso e constantes
investimentos en tecnoloxía militar
esgotaron as arcas públicas dun estado beneficiado pola súa posición
avantaxada no escenario mundial.
Se a mediados da década do 1990,
o país mantiña un crecemento
anual do seis por cento, arestora, o
18 por cento da poboación vive por
debaixo do umbral da pobreza.
Foi o propio estado quen patrocinou un estudo sobre condicións laborais en Israel. Os resultados foron contundentes. Un 18
por cento da poboación vive con
menos de 310 dólares ao mes
(300 euros), cifra que se considera naquel país como o mínimo necesario para vivir. Esta cifra medrou espectacularmente desde hai
catro anos e os relatores do informe explican que a tendencia seguirá a ser negativa no próximo
lustro se non se toman medidas.
Xustamente, este cambio de
rumbo na economía israelita coincide co recrudecemento da guerra
e o comezo da segunda intifada.
Israel ten que detraer demasiados
cartos para manter o seu aparato
represivo e a canga sobre o tesouro público estalles afectando ás
empresas. Non en van a cifra de
parados alcanzou o mes pasado as
226.800 persoas, nunha poboación de 6,7 millóns de habitantes,

Benjamin Netaniahu, á dereita, revisa material bélico para as forzas especiais.

nunha progresión preocupante
que podería deixar a sociedade israelita baixo un modelo social
máis propio de Bolivia ca do primeiro mundo ao que di pertencer.
Un dos sindicatos máis importantes de Israel, a Confederación
de Traballadores (Histadrut), xa
anunciou unha serie de folgas para reclamar medidas urxentes para
evitar a catástrofe social. Desde
esta central quéixanse da incapacidade do goberno para adaptar o
gasto á situación económica.
“Non nos vale dicir que hai que
recortar gastos sociais ao tempo

O Flash Eurobarómetro nº 151, realizado
entre o 8 e o 16 de outubro pasado, ofrecía unhas conclusións que obrigaron mesmo a Romano Prodi a presentar as súas
desculpas ante Israel e Washington. Desculpas por que? Segundo a sondaxe realizada a instancias da Comisión, un 53%
dos europeos estimaban que os EE UU representaban unha ameaza para a paz no
mundo. Xustamente detrás de Israel, que
batía os récords de antipatía. Para maior
arreguizo de Washington, a posición dos
EE UU estaba compartida por Irán e Corea do Norte. A enquisa do Instituto EOS
Gallup Europe, feita co seu rigor habitual,
foi mal dixerida en todas partes e todos os
esforzos se centraron en minimizar as súas conclusións (as preguntas seica foron
mal formuladas e as respostas mal interpretadas). Hai opinións que non interesan,
obviamente. Un portavoz da Comisión,
Gerassimos Thomas, mesmo chegou a
afirmar que, de cara ao futuro, sería conveniente eliminar destas enquisas algunhas cuestións, se supón que en aras da
transparencia e dun mellor coñecemento
do que pensan os cidadáns europeos.
En Tel Aviv, o viceprimeiro ministro
israelita, Ehud Olmert, apurábase a denunciar o suposto avance do antisemitismo en
Europa, confundindo deliberada e demagoxicamente un prexuízo certamente inad-

que os oficiais do Exército aumentan os seus salarios”, explica
Histadrut nun comunicado.
Non toquen a milicia
Mais a receita do goberno de
Ariel Sharon parece ir xustamente ao cerne do Estado de benestar.
O ministro de Economía, o ex
primeiro ministro Benjamin Netaniahu, xa anunciou que a administración privatizará varias compañías de servizos públicos, despedirá perto de cinco mil persoas
e dificultará o acceso ao diñeiro

estatal para diferentes colectivos.
No programa de reformas
ministerial nada se fala de recortes na milicia. O mantemento da
guerra obriga a manter unha política de altos salarios para os altos cargos. Se existen fendas na
consciencia de colectivos como
o de pilotos de aviación á hora de
acometer determinadas misións
contra poboación civil, o goberno ofrece maiores gaños para calar posíbeis reservas morais.
Israel corre o risco de se converter nun país-fortaleza gobernado por unha burguesía militar encargada de “protexer” a cidadanía
dos atentados palestinos e de reprimir as propias protestas dentro
do seu territorio. Nesta militocracia colabora activamente o goberno dos EE UU, que destina a meirande parte do seu presuposto para desenvolvemento cara a Israel.
Para impedir que se abra un
abismo entre ricos e pobres, diferentes grupos sociais xa comezaron
unha serie de contactos políticos
para ver de mudar o rumbo dun país que “gastou de máis en identidade e non soubo garantir a supervivencia dos hebreos no seu país”, tal
e como dixo Vicky Knafo, unha das
activistas máis famosas no país por
ter convocado unha marcha de protesta de 200 quilómetros a pé.
Shimon Peres, líder do laborismo, xa falou de estreitar lazos
coa sociedade civil para procurar
solucións pero en realidade, na
axenda política segue a ter máis
forza a construción do muro contra os palestinos, a lexitimación
dos asentamentos de colonos ou
o cerco a supostos membros de
grupos violentos islámicos ca
unha reformulación do sistema
económico e social que adecúe
os recursos existentes ás necesidades globais da cidadanía.♦

Aquí fóra

Divorcio
XULIO RÍOS
misíbel coa reprobación masiva expresada o Iraq, condenada por un 68% dos europola opinión pública europea da política peos, case os mesmos que demandan que
de Ariel Sharon, que degrada inevitabel- a reconstrución do país, pilotada por Namente a imaxe de Israel en Europa e no cións Unidas, debe correr por conta damundo. Nas críticas á
queles que antes o
súa política dos cidadestruíron. Contrariaas críticas a Israel, mente a esa América
dáns europeos non hai
antisemitismo, senón
que acentúa o caráco convencemento de por parte dos europeos, ter hostil do mundo
que a represión, a ocunon hai antisemitismo, árabe, ata un 86% dos
pación, a construción
europeos apostan pode muros, os asasina- senón a certeza de que a lo desenvolvemento
tos extraxudiciais e os
relacións políticas
represión dificilmente de
masacres, dificilmente
e culturais con estes
poden achegar a paz a
países. As diverxenpode levar a paz a
unha das rexións máis
cias euroamericanas,
convulsas do mundo.
como recolle o socióOriente Medio”
A outra fenda é a
logo francés Emmanorteamericana. Moinuel Todd en Après
tos dos que, hai un
l’Empire, son igualpar de décadas, contemplaban os EE UU mente evidentes en relación á causa pacoma o garante da paz en Europa, hoxe o lestina, que rexistra cifras inversas de
definen como unha ameaza para a paz no apoio segundo as calibremos nunha ou
mundo. A mutación é sorprendente e a noutra beira do Atlántico.
raíz dese cambio estriba na guerra contra
Pero os datos, con ser conxunturais,

‘N

Suráfrica
dispensará
masivamente
xenéricos
contra a Sida
A.N.T.
O goberno surafricano aprobou finalmente unha nova
lei que pon en marcha un
ambicioso plano de medicación contra a Sida entre os
cinco millóns de afectados
por esta doenza no país austral. Esta medida, da que se
felicitou a ministra de Sanidade, Manto TshabalalaMsimang, contempla que o
goberno utilice menciñas xenéricas nos tratamentos retrovirais que se han dispensar na meirande parte dos
centros de saúde públicos.
Nun primeiro momento, a
experiencia terá diferentes
localizacións piloto que servirán para lanzalo definitivamente a todo o país.
Actualmente, morren en
Suráfrica por causa da Sida
600 persoas ao día, unha cifra insostíbel que afecta gravemente na economía e no
equilibrio interno do país. O
gabinete de Thabo Mbeki
dá así un paso definitivo a
favor das recomendacións
das organización sociais e
humanitarias, que reclamaban unha atención preferencial ao tema.♦

poden evidenciar correntes máis de fondo. Esa América admirada por moitos europeos vai a menos, e o distanciamento
quizais non sexa motivado unicamente
por definir diferentes concepcións da política exterior, económicas ou sociais, senón polo empeño na construción de diferentes modelos de sociedade. As desigualdades, a híper violencia que nos describe Michael Moore, a ausencia dun mínimo sistema de protección social que garanta unha cobertura universal, e cun nivel de mediocridade na política onde aterran figuras como Arnold Schwarzenegger, por citar a máis recente, consecuencia do poder sen límites do diñeiro e dos
lobbies, da forte presencia da abstención,
mesmo da fraude institucionalizada, son
indicadores de mecanismos, tendencias e
evolucións que en Europa non espertan
entusiasmos. Da pena de morte á venda
incontrolada de armas, a atitude ante as
relixións ou a protección social, a política
exterior, o medio ambiente, a xustiza penal internacional, se revelan como diferenzas substanciais que permiten albergar
esperanzas contra os intentos de domesticación universal das consciencias.♦
XULIO RÍOS é director do Instituto Galego de
Análise e Documentación Internacional,
www.igadi.org

Dereitos
de guerra

A visita de Bush a Gran Bretaña provoca unha repulsa social sen precedentes

G. LUCA

Londres resucita o espírito contra a guerra

D

ez millóns de presos
ten o país máis
competitivo da
terra. Como recorda
Bernard Cassen, director
de Attac, este mundo de
encadeados fai dez veces o
da Franza despois de
relacionalo coas dúas
poboacións.
Esta comparación xa
daba un resultado
semellante en tempos de
Bill Clinton, cando os
Estados Unidos esixían a
cartilla de dereitos
humanos por todo o
mundo. No centro mesmo
de San Diego de
California, un rañaceos de
vintecinco pisos e sen
fiestras, fai as veces de
cadea. Non hai patio para
pasear nin luz do día. Non
se lle aforra a pena de
morte aos menores nin aos
enfermos mentais.
Nunca mereceron estes
presos, na súa maioría de
fala española, unha
campaña coma a que
agora lanzan dende varias
frontes polos seiscentos
cincuenta penados na base
de Guantánamo, nos
campos de concentración
do Iraq e do Afganistán e
na illa británica de Diego
García, no Índico.
A distinción merece a
pena: para os presos de
San Diego non hai xustiza
pero hai direito porque
están sometidos a proceso.
Para os presos do 11-S non
hai dereito pero se cadra
atinxen xustiza por
presión internacional e
por querer o Goberno
calar as voces que
denuncian nos Estados
Unidos o atentado contra
as liberdades civís.
Xustifica a guerra a
detención sen proceso? En
todo caso, os defensores
das liberdades civís
descobren que nas guerras
hai tribunais marciais, e
por este camiño torto xa
hai quen reclama a
aplicación deste
regulamento porque ten
máis garantías ca a
xustiza improvisada de
Donald Rumsfeld contra
os inimigos do Imperio.
Non se lle mira o fin ao
estado de excepción contra
o terrorismo. Os do
partido de Bill Clinton
queren levar ao Congreso
un límite de tres anos para
as detencións sen proceso
porque todo é lícito en
defensa da civilización
cristiá agás deixar o teu
dereito en peores
condicións ca as do
adversario.
Que lle apliquen a
garantía dos tres anos aos
de San Diego. Os presos de
Guantánamo teñen, entre
tunda e tunda, o sol do
Oriente cubano, pero os
♦
de California nin iso.♦
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A.N.T.
George Bush precisou do mesmo trato ca os bombardeos
alemáns da Segunda Guerra
Mundial. A policía fixo un
despregue inspirado no realizado a finais do 1939 para
asegurar que o presidente estadounidense non sufría en carne propia a protesta antibélica.
Moito tivo que facer a Casa Real
inglesa para evitar que o seu convidado acabase arrodeado de manifestantes. Para impedir que o coche oficial de George Bush ficase

atascado no centro da cidade, primeiro o goberno británico decidiu
colocar perto dun milleiro de policías nas rúas para logo acabar trasladando o presidente en helicóptero até o Palacio de Buckingham.
Non foi para menos a arela dos
gobernantes británicos de manter
afastado a Bush do pobo de Londres. En preparación da multitudinaria manifestación do 20 de novembro en contra da súa política,
os grupos antibelicistas convocaron multitude de actos e concentracións de repulsa pola guerra e o
xeito de gobernar a ocupación.

Na ponte de Westminster ou na
Parlament Square, organizáronse
“caravanas do amor”, teatros improvisados e constantes conferencias e debates para analizar o papel
real de Gran Bretaña no conflito
iraquí. En moitas das protestas respírase o mesmo ambiente previo
ao ataque estadounidense, que inspirara manifestacións en todo o
mundo a prol da paz.
Na manifestación do 20 de novembro, como fin do acto érguese
en Trafalgar Square unha estatua
de George Bush que acaba no
chan coma a de Sadam Husein en

Bagdad. As previsións dos organizadores falan de 100.000 persoas,
dado que é día laborábel e a cidade está practicamente tomada por
axentes armados, en contra da tradición dos bobbies.
As organizacións pacifistas
británicas foron das máis activas
antes do comezo da guerra do
Irak. O inverno pasado, Londres,
Manchester e Edimburgo, entre
outras cidades, foron escenarios
de grandes manifestacións que
reclamaban a demisión do primeiro ministro, Tony Blair polo
seu apoio a Bush na guerra.♦

Pazo da Cultura de Pontevedra
27, 28 e 29 de novembro de 2003

Congreso A GALIZA DE BÓVEDA
www.agalizadeboveda.org
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Donato
O sector turístico felicítase pola clasificación da selección veciña

MANUEL PAMPÍN

Animando a España en Portugal

2

CÉSAR LORENZO GIL
Non só os afeccionados españois celebraron a vitoria ante Noruega na eliminatoria
da repesca para a Eurocopa
do 2004. Membros da organización da sede portuguesa e
especialmente o sector turístico luso congratúlanse de poder contar cun atractivo máis
para os españois este verán.
“Que venham e joguem contra
Portugal, para que acabem igual
que em Aljubarrota”, dicía un
afeccionado no foro da internet
dun dos principais xornais deportivos lusos a noite do 19 de
novembro. Era a maneira “máis
patriótica” de acoller a clasificación de España. En realidade,
o interese deportivo é secundario. Para os lusos, a importancia
de ter os veciños xogando na casa ten moito máis a ver coa economía ca co deporte.
O presidente da Federación
Portuguesa de Fútbol, Gilberto
Madail, considera que é bo que
estean na Eurocopa seleccións
con gran tradición futbolística e
próximas xeograficamente. “É
claro que as fases de clasificación
son o único baremo válido pero
recoñezo que prefiro que Holanda
ou España estean aquí aínda que
non cumpriron a misión de se clasificaren directamente”.
Para o Instituto de Comercio e
Turismo portugués, as razóns da
preferencia están claras. No caso
español, só un de cada dez turistas
que tiñan pensado visitar Portugal

Maqueta virtual do estadio que se construe entre Faro e Loulé para o ‘Euro 04’

entre o 12 de xuño e o 4 de xullo
(datas dos encontros) viaxaría no
caso de quedar fóra a selección.
Isto sería un fracaso, tendo
en conta que no último ano o 70
por cento dos estranxeiros que
visitaron Portugal eran españois.
Para a Eurocopa, as previsións
falan de 1,2 millóns de visitantes, dos cales 500.000 poderían
ficar no país durante todo o período de competición.
Cidades próximas á fronteira,
como Braga, Guimarães ou Porto

esperan de brazos abertos aos galegos. As diferentes cámaras municipais estudan campañas de promoción para conseguir visitas de
Galiza e incluso xa se confirmou
que algunha selección escollerá
Mondariz ou A Toxa para se concentrar denantes dos encontros.
O remate das obras da autoestrada ininterrompida entre Ferrol e o Algarve aproximan moito o sur de Portugal, polo que a
opción das sedes do norte amplíase a Faro-Loulé e especialmen-

te a Lisboa, onde se disputará a
final e unha das semifinais. A
partir de agora, unha vez coñecidas as seleccións clasificadas, as
diferentes axencias de turismo
procuran boas ofertas acaídas ás
necesidades de cada colectivo.
“Non é o mesmo preparar unha
fin de semana longa de cervexa e
praia se Alemaña xoga no sur ca
un circuíto cultural para os gregos ou suecos ao longo do Douro”, explica Ana Maria Marcenda, dunha axencia bracarense.♦

0 de maio de 2000. Minuto 3 de partido. Córner favorable ó Deportivo e gol de Donato. Riazor
estoupa. A liga xa ten dono.
No balbordo, poucos se
decatan dun detalle; Donato
ensina baixo a camiseta unha
mensaxe de apoio a Orejuela,
amigo del e ex-compañeiro
no At. Madrid, que nese intre
estaba ingresado nun
hospital.
Así é este home que vai
cumprir 41 anos o mes que
vén; un “atleta de Cristo” que
vendeu paraugas polas rúas
en Río de Xaneiro, ó que unha vez Gil lle chamou “morto
de fame”, e que nalgunha fase da vida viu a luz e abrazou
a fe relixiosa.
Estes días lembreime del
cando vin que debutou co
equipo de España de fútbol
praia (por certo, fútbol praia
en León!!!... similar a un
campionato de esquí alpino
no deserto).
Segue vivindo na Coruña,
adéstrase co Arteixo, de
terceira… parece facer a vida
tranquila de calquera cidadán
que as fins de semana vai cos
amigos darlle unhas patadas
ó balón, cando hai só uns
meses sentaba cátedra polos
campos europeos e acumulaba récords para o libro Guinness.
Tivo varias ofertas para
seguir xogando este ano en
segunda, pero el quería facelo en primeira. Igual volve á
elite no mercado de inverno,
pero paréceme que con
Donato habería que
establecer no deporte un estatus especial, como con outros
personaxes simbólicos da política, a cultura ou a
economía; poñelos a ensinar
todo aquilo que coñecen desde a atalaia da experiencia, e
que os organismos públicos
–concellos, deputacións,
Xunta– lles tiren proveito para a formación dos rapaces.
E no Deportivo, Lendoiro
podería sacar algo do seu
pingüe soldo (o 1% do presuposto, que equivale este ano
a un millón de euros), e telo
de asesor ou situalo nesa
especie de corpo funcionarial
que é nos clubes o “cadro
técnico”.
Non se trata de outorgarlle a Donato o título de “sir”,
como fixera a Coroa
británica con Stanley
Matthews, que xogou ata os
50 anos, pero si nomealo
“cónsul honorario” ou algo
parecido. Se Aznar lles da ós
amigos da infancia e de partido presidencias de grandes
compañías e carteiras ministeriais, por que non fai algo
similar a Federación española
de fútbol, á que tamén serviu
o xogador?
Metade en broma metade
en serio, desde aquí vai o recoñecemento para a traxectoria futbolística de Donato.
Como vivo en Santiago, quen
mo dera para o
Compostela!!!♦

X. Enrique Acuña.

A cultura segundo

AGRELO HERMO
Congreso Bóveda,
en Pontevedra
Do 27 ao 29 de novembro celebrarase o primeiro congreso arredor de Alexandre Bóveda. Destacados investigadores participarán
neste encontro da Fundación Bóveda e o
Concello de Pontevedra que comeza cunha
conferencia de Ramón Villares e remata
cun recital de vintecinco poetas. Francisco
Carballo, Alfonso Álvarez Cáccamo, Mariví Villaverde, Isaac Díaz Pardo, Pousa Antelo, Gonzalo Adrio, Eduardo Gutierrez, Pilar García Negro, X. Enrique Acuña, Xavier
Castro, Marga Romero, Bernardo Maiz
ou Aurora Marco, entre os participantes.♦

Premios de cine
en Compostela
e Ourense
O festival Cineuropa de Compostela entregará o premio honorífico ao director Bigas
Luna. A entrega terá lugar o venres 21 e durante a sesión proxectarase a súa película A
camareira do Titanic. En Ourense The Station Agent de Tom McCarthy foi a gañadora
do gran premio do VIII Festival Internacioal
de Cine Idependiente. Francisco José Lombardi recibiu o premio Carlos Velo ao mellor
director por Ollos que non ven mentres Osama foi a que conseguiu o aplauso do público. O que dis que din, de Emilio Mac Gregor, foi considerado mellor documental.♦
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Bigas Luna.

Mestre, escritor, dinamizador
teatral e director da editorial
Toxosoutos, entre outras facetas,
Xosé Agrelo Hermo é,
desde hai tempo, unha institución
dentro da cultura galega.

Illa 1, de Andrés Pinal.

ANDRÉS PANARO

O mito do océano
O Museo do Mar de Galicia dálle inicio á segunda exposición do proxecto cultural “A
mares”, con “Olladas oceánicas”, unha mostra na que participan máis de corenta artistas, entre os que destacan Francisco Leiro,
Antón Patiño, María Ruído, Correa Corredoira, Andrés Pinal ou Rafael Baixeras. O
elo que une todas as obras é a presenza do
mar nas creacións, que van desde a escultura até a fotografía. Ademais dos traballos de
artistas consagrados, esta exposición do
museo vigués mostra as obras seleccionadas no Certame de Nova Creación Visual.♦

O outono é época rica en premios literarios. Un dos primeiros en fallarse foi o Arume de
poesía para nenos convocado
pola Fundación Neira Vilas. O
libro gañador é A praia dos lagartos de
Helena Villar Janeiro, escritora que vén de
publicar Pálpebra azul, un libro de haikus.
A semana foi da “cultura do Prestige” con
motivo do primeiro aniversario do comezo
da catástrofe, presentáronse libros, discos,
unha película con dez guionistas e directores e ata unha colección de tarxetas pos-

O

tais elaboradas por artistas de Ourense. Por
fóra, en Catalunya o Pen Clube celebrou o
día internacioal do escritor preso cun acto
en Barcelona no que uns vinte autores engaioláronse publicamente. Inaugurou a
simbólica gaiola o xornalista vasco Martxelo Otamendi, director de Egunkaria. En
Portugal, as cantantes Mísia, Mafalda Veiga e Maria João participan en diversas cidades no orixinal ciclo “A cantora, o compositor, o estilista e o convidado dela” no
que as artistas escollen estes tres personaxes para colaboraren no seu espectáculo.♦
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O PEN réndelle homenaxe a Bernardino Graña
Organizará os encontros Escritores no camiño do Xacobeo 2004
C.V.
Será o galardón honorífico da entidade e levará o nome de
“Premio PEN Clube de Galicia”. O seu primeiro destinatario vai ser o escritor Bernardino Graña, a quen e lle recoñece tanto a traxectoria literaria como o compromiso
coa cultura galega. O PEN anunciou así mesmo a celebración de distintos encontros internacionais de autores ao longo do ano 2004 dentro do programa Escritores no camiño.
O PEN Clube de Galicia crea un
novo premio con carácter honorífico e decide, por unanimidade
da súa directiva, que o primeiro
destinatario sexa Bernardino
Graña, o anterior presidente da
Asociación de Escritores en Língua Galega. Ao poeta do mar recoñécenlle con este premio, “o
seu importante labor literario
como poeta, narrador e autor
dramático desenvolto ao longo
de case cincuenta anos, e o seu
compromiso coa lingua e a cultura do noso país”. Alén diso,
tanto o presidente da asociación,
Luís González Tosar, como a secretaria, Helena Villar Janeiro,
quixeron valorar tamén a relación de Graña co PEN de Galicia xa que foi promotor do primeiro intento de creación da
sección galega da entidade no
ano 1977, tentativa que non se
materializaría ata once anos despois. A entrega do galardón, que
consiste nunha peza do escultor
Francisco Pazos, realizarase no
transcorrer dunha homenaxe a
Bernardino Graña que terá lugar
o día 13 de decembro.
González Tosar e Villar Janeiro xunto cos vocais da asociación Bieito Iglesias e Modesto Fraga, presentaron tamén algúns dos principais actos que
desenvolverán para o ano 2004
no que a entidade participará na
celebración do Xacobeo coa organización do programa Escritores no camiño / Writers on the
Road. Trátase, segundo os promotores, dunha serie de encontros de carácter internacional
que actualizará “a vella tradición de compartirmos a literatura propia coa do mundo a través

da vella vía de intercambio cultural máis importante de Europa”. Escritores pero tamén xornalistas, críticos, axentes literarios ou editores están chamados
a participar nestas xuntanzas
que se desenvolverán en localidades dos distintos camiños de
chegada a Santiago. O primeiro
deles terá lugar en León e Fromista en abril e buscará reunir
maiormente a autores procedentes das distintas comunidades
polas que atravesa o Camiño
Francés. En Xuño celebrarase
en Santiago e Vigo a xuntanza
“O escritor na sociedade da información” no que terán unha
especial presencia os creadores
do ámbito latinoamericano e da
lusofonía no que se cursará un
especial convite aos autores brasileiros. Para outubro ou novembro quedará “Literaturas atlánticas en Finis Terrae” que tentará
levar a Fisterra a representantes
de distintas literaturas periféricas, entre eles, provenzais, sardos, galeses, escoceses, cataláns
e vascos. A histórica relación
coa literatura provenzal e a delicada situación que atravesa o
PEN Clube da Provenza fai que,
segundo González Tosar se vaia
fortalecer de maneira especial o
intercambio entre as dúas entidades polo que se baralla a celebración dun encontro de volta en
Montpellier. No 2004 organizarase tamén a entrega dos V Premios Rosalía de Castro que teñen carácter bianual e destínanse a escritores das linguas peninsulares distintas ao galego. Ernesto Sábato, Vázquez Montalbán, Lobo Antúnes ou Joan Perucho foron algúns dos premia-

Bernardino Graña.

dos nesta convocatoria. Os organizadores estudian modificar as
bases para que os Rosalía de
Castro tamén podan ser entregados a escritores galegos.
Novas publicacións
Con dúas antoloxías de Ramón
Cabanillas e Luz Pozo a cargo de
Xesús Rábade e Carme Blanco
respectivamente e coa publicación de Dársenas do ocaso de
Xavier Seoane, primeiro premio
Caixanova, botaba a andar a colección Arte de Trobar, a aposta

A.N.T.

editorial do PEN Clube que só
publicara con anterioridade unha
antoloxía na que ser recollía unha mostra poética dos membros
da asociación xunto a súa traducción ao inglés. A liña editorial reforzarase en breve con catro novos títulos entre os que se atopan
os volumes dedicados a reunir a
poesía de Xohana Torres, do que
se ocupará Luciano Rodríguez, e
a obra poética galega de Antón
Tovar, que correrá a cargo de
Marcos Valcárcel. Na mesma
colección verá a luz o segundo
gañador do Premio de Poesía

Caixanova que se fallará na segunda semana de decembro e o
libro A terra erma traducción de
Elliot por parte de María do Cebreiro Rábade e Iria Sobrino.
Á marxe da colección Arte
de Trobar, o PEN inicia co poemario Pálpebra azul de Helena
Villar Janeiro a nova colección
“Singulares” que, segundo
González Tosar, recollerá propostas literarias “raras ou arriscadas” tanto por si mesmas como na traxectoria dos autores.
O libro de Villar Janeiro recolle
unha selección de haikus.♦

Josep Pedreira, adeus ao editor galego de poesía catalana
A.N.T.
Nacera en Barcelona en 1917
pero Josep Pedreira sempre
mantivo un especial vencello
coas súas orixes galegas. A
morte do poeta Marti i Pol desempoa tamén o nome do seu
primeiro editor que desapareceu no pasado mes de setembro, pouco máis de un mes antes. A Josep Pedreira débelle a
poesía catalana, entre outras
cousas, o ter sido o seu entusiasta valedor nos difíciles anos
cincuenta, cando botou a andar
a prestíxioa colección Els llibres de l´Ossa Menor en 1949.
Josep Pedreira foi combatente pola defensa da República, dinamizador da cultura
catalana no franquismo, animador de iniciativas poéticas e escritor. A colección Els llibres de

l´Ossa Menor creada por el
converterase nun referente da
historia da poesía catalana. Les
cançons d´Ariadna de Salvador
Espriu, Elegies de Bierville de
Riba, e Poesies de Màriu Torres
son algúns dos primeiros dos
cincuenta títulos que a colección publicaría de 1949 a 1966,
anos nos que Pedreira estivo á
cabeza. Despois, problemas
económicos obrigaríano a vender a emblemática colección
que pasou por Proa e hoxe continúa publicándose nas mans do
grupo Enciclopèdia Catalana,
coverténdose nun selo de prestixio da poesía catalana contemporánea. A colección comeza a publicarse ignorando a legalidade franquista. Os libros
saían á luz de forma case clandestina, eludindo a férrea cen-

sura da dictadura, e só se legaliza en 1954. Pedreira crearía
tamén en 1950 o premio Ossa
Menor de poesía, antecedente
do actual Carles Riba. O labor
como editor de Pedreira non remata ao deixar a súa primeira
colección xa que co libro de
Gabriel Ferrater, Da nuces puerís inaugura a serie Les Quatre
Estacións na que tamén verían
a luz obras de Mariá Manent,
Palau i Fabre, Joan Teixidor e
Francesc Parcerisas. O amor
polos libros, pola poesía e o
afán de impulsar a cultura catalana nuns anos especialmente
difíciles conducían o traballo
de Josep Pedreira.
Como escritor, Pedreira publica en 1985 o libro de poemas, El llibre dels verns –volume 127 da colección por el

fundada– e deixa inédito o libro
de memorias El invents no que
recolle os seus primeiros vinte
anos de vida, transcorridos a
cabalo entre Galiza e Catalunya. De Pedreira quedan igualmente sen publicar as súas lembranzas sobre a participación
nunha columna anarquista na
defensa da República despois
do levantamento militar de
1936, o seu compromiso republicano e catalanista puxérano
en perigo de morte en 1939.
Josep Pedreira nunca esqueceu as súas orixes galegas.
Falaba a lingua dos seus pais
cos amigos de Barcelona, entre
eles Basilio Losada e Xavier
Costa Clavell, e coñecía e recitaba os poetas galegos. O escritor e editor chegou a escribir
varios poemas en galego.♦
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In the
ghetto
PILAR PALLARÉS

D

a Chica, a alentejana
que me fixo o galano
das consignas, berros e
cantos da Revolução de Avril
apreixados para sempre na sua
gravadora, aprendin a imitar un
pouco as reviravoltas dunha
língua que ela fala con precisón
e finura extremas. Con Esther,
que veu do Paraná á Coruña e
agora se sente dobremente desterrada en Lisboa –do Brasil
onde deixou os fillos e aonde
soña regresar para lles fazer
unha casa, para “obrar”, e desta
Galiza que ela chama case
sempre España– xamais se me
ocorreu recorrer á variante portuguesa do noso idioma. A verdade é que atinei, porque, após
un ano á beira do Tejo, ela continua a parecer-lle “esquisita” a
maneira de falar dos portugueses e acha máis próximo o meu
galego. Mais os xogadores brasileiros do Dépor teiman en falar español –pesimamente.
Agora mesmo, que Carod
Rovira –sendo catalán de pais
aragoneses– fale un correctísimo galego, non deixa de
provocar surpresa e certo estupor, sobretodo porque é un
triunfador. O galego é dos de
dentro e dos fracasados
–porque nos condenaron ao
fracaso ou porque
perseveramos en causas perdidas– así que, que demos fai
empregando-o un non galego
que ademais é un gañador?
“A condición minorizante
dunha lingua é que en ningún
caso ha ultrapasar as súas fronteiras”, di Jesús Royo a propósito do catalán en A lingua é
un mercado, o intelixente e polémico ensaio do ano 1992 que
Xerais editou en galego en
1997. Ultrapasar as fronteiras
non implica necesariamente
sair ao exterior, fora dos
limites xeográficos: ultrapasar
as fronteiras significa para nós
que o noso sexa tamén o
idioma dos que non naceron
aquí, porque, seguindo ainda a
Royo, “as grandes linguas
sono precisamente porque non
son linguas maternas. Son linguas segundas, aprendidas”.
Abonda con ouvir que falan os
rapazes de avós galegos que
veñen da Arxentina ou os
inmigrantes estabelecidos
entrenós. Non son eles,
evidentemente, causa de
nengun agravamento da saúde
do galego, senón un espello
que reflicte a sua penosa existéncia de “lingua case
xubilada”, testemuña de
tempos mellores, peza de
museu que veneramos e gardamos nun canto.
Os de fora non falan galego polo mesmo motivo polo
que os meus pais
–galegofalantes– me
ensinaron español: porque non
é necesário nen útil, e porque
os sinais de identidade non
dan de comer nen sacan do
paro. Non poder falar a miña
lingua contigo lembra-me cada dia que non queren que
saiamos do ghetto.♦

Centos de adhesións
ao Congreso da Memoria de Narón
A.N.T.
Os centos de sinaturas que recolle xa o libro de adhesións
do Congreso da Memoria da idea do apoio que está a recibir este primeiro encontro sobre a represión franquista en
Galiza. O congreso organizado pola Asociación Cultural
Memoria Histórica Democrática terá lugar dos días 4 a 7
de decembro en Narón e conta coa colaboración de 25 entidades, asociacións e organizacións políticas e sindicais. No marco do congreso terá lugar unha homenaxe aos represaliados.

sesión dedicada aos represaliados e represaliadas coa participación de Ana Romero, Marcos
Seixo, Marcelino Laruel, Miguel
Cabo, Xoán Carlos Garrido Couceiro ou Francisco Pita. A represión nas distintas zonas será o tema do terceiro encontro científico xa o día seis no que falarán
Xoán Carlos Abaz, Carlos Nuevo, Carlos Pereira, Dionisio Pereira, Xerardo Dasairas ou Mª
Xesús Souto. Rematan as sesións
máis académicas unha presentación do estado da investigación
na represión coa palabra de Eliseo Fernández, Emilio Grandío,
Isaura Varela ou Manuel Fernández. Neste día desenvolverase tamén unha mesa redonda na que
varias asociacións que teñen como obxectivo recuperar a memo-

O Congreso da Memoria. A redías 5 e 6 concentrarán as xornapresión franquista en Galicia
das de carácter máis científico,
quere colaborar na cancelación da
agrupadas en catro sesións temá“débeda moral coas xeracións
ticas. A primeira dedicarase á
que sufriron a represión durante
mecánica represiva con intervencatro décadas”. Entenden que o
ción de varios investigadores ensilencio “privilexiou os sentimentre os que se atopan Carlos Vetos dos verdugos máis que os das
lasco Souto, Emilio Grandío,
víctimas” e defenden que é hora
Luís Lamela, Luís Martínez Risxa de recuperar a memoria perdico, Lois Pérez Leira ou Xosé
da. Recoñecen así mesmo que “as
Manuel Suárez. Moitos nomes
institucións académicas mantivépropios protagonizarán a seguir a
ronse á marxe da
cuestión”. Con estes O falanxista Pablo Bugarín, segundo pola dereita, saúda aos participantes dun desfile en Tui en 1936.
obxectivos leva traballando desde mediados do ano 2002 a
Asociación Cultural
Memoria Histórica
Democrática que organiza o Congreso da
Memoria en Narón
dos días 4 a 7 de decembro.
Homenaxe e investigación son os
dous eixos fundamentais do congreso
que se inaugura o xoves día 4 de decembro coa intervención
de Isaac Díaz Pardo
e Manuel Rivas e a
conferencia do investigador alemán
Hartmut Heine. Os

ria histórica presenten as súas experiencias e debatan en torno aos
obxectivos, será antes de que un
recital de Claudio Rodríguez Fer
poña peche á terceira xornada do
congreso.
Non será o único recital que
se celebre en Narón xa que o día
7 as Redes Escarlata participarán
na homenaxe aos represaliados
que se celebrará na igrexa do Val
de Narón. Será este o día de homenaxe ás 38 persoas executadas no adro da igrexa e a todos
os que os que sufriron morte e
persecución despois do golpe
militar de 1936. No acto inaugurarase un monumento cunha placa conmemorativa. O congreso
ábrese especialmente á participación de persoas que padeceron
a represión do franquismo e dos
seus familiares e, neste sentido xa se celebrou unha xornada
previa en Ferrol o 22
de outubro en Ferrol
cos que son os protagonistas directos do
congreso. Arredor de
vintecinco entidades
apoian á celebración
do Congreso da Memoria, entre elas distintos concellos e asociacións, as organizacións políticas BNG,
PSdeG-PSOE e EUIU e as sindicais CIG
e UXT e CCOO de
Galicia. Para máis inscrición e para asinar
no libro de adhesións
dirixirse á páxina:
www.congresodamemoria.org♦
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Narracións
históricas

A casa orixinaria como referencia poética
Estrea de Antía Otero con O son da xordeira
Título: O son da xordeira.
Autora: Antía Otero.
Edita: Espiral Maior.

Na poesía galega, que, ao noso
xuízo, vive un dos seus mellores
momentos, as voces dos/das poetas máis novos déixanse ouvír
con frecuencia e fortuna, para
eles e para os leitores. Unha delas é a de Antía Otero, nada na
Estrada alá polo 1982, que con
21 anos nos deixa o seu primeiro poemario, O son da xordeira,
do que xa deu noticia nestas páxinas X.G.G., e que nós hoxe,
desde unha outra perspectiva,
queremos comentar.
En O son da xordeira, desbotados algúns poemas que máis semellan propios de idades onde a
inxenuidade é meirande, atópanse poemas limpos, sen estridencias, de forma simple, mais densos de significado e activos evocadores, a medio camiño entre o
que poderiamos denominar poesía doméstica, de viaxe, solidaria
e amatoria. A de Antía Otero é poesía que, xeralmente en poucos
versos (rara vez sobrepasa o poema a dimensión da páxina), condensa análises sociais complexas
nas que se formula unha solidariedade social que se debuxa como un prisma de tres caras. Dunha banda, da solidariedade co sexo feminino nacen poemas como
“Incongruencia” ou “O que Penélope teceu na súa Singer”, contundentes, que rachan mitos (aquí
relixiosos e literarios) esnaquizándoos para reescribir unha historia máis xusta. Xa ben indica
Marica Campo no precioso prólogo dun “fino ouvído na revisión
de mitos antropocéntricos”.
Porén tamén é fino ouvido da
autora para comprender o significado do ruído das Singer e denunciar a explotación do traballo
desas sacrificadas operarias que
deixan a vida, os dedos e a vista
na confección do que elas non
han poñer. Esta segunda cara, bicéfala, está presente sobre todo
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Antía Otero.

na primeira parte do poemario, a
que lle dá título ao libro, mais a
súa sombra paira tamén riba das
outras dúas (“Alén das vías” e
“Salgada soidade”). Para alá diso, ligados a estes poemas debe-

mos considerar tamén os outros,
aqueles onde a explotación é doméstica e só ten vítimas.
Finalmente, a terceira cara
deste prisma solidario, ten que
ver coa lingua. É a solidariedade
cos ancestros, coas mans e a terra, directamente vinculada á metáfora (alegoría) da casa que tan
presente está en todo o poemario
e aspecto central no que nos queremos fixar a partir de agora.
Na metáfora da casa, de moita rendibilidade xa na década pasada, esta, tanto entendida como
língua ou como morada, representa a experiencia común do
cotiá, a experiencia solidaria das
rutinas de cada xornada, nas que
nos recoñecemos todos, coas nosas naderías e os nosos triunfos,
tantas veces un conxunto de clixés sociais como río de curso
inalterábel, predicíbel. Mais esta
monotonía, este útero, tamén é a
orixe da seguridade de que non

se nos escapa o noso lugar no
mundo. Velaquí, pois, unha explicación a tanta poesía que neste poemario (e en cantos como
este) bota man dunha metáfora
que se deixa ver a cada máis, segundo se ve ameazada a língua.
A casa é punto de partida e tamén de retorno, pois a viaxe (na
que se centra a segunda parte do
poemario, “Alén das vías”) enténdese como rito iniciático, como aventura, como transgresión
(a casa é tempo para nós, fóra dela vivimos tempo para os demais) nunha espiral (outro motivo que está presente en varias
ocasións) coa liña de flotación
ancorada no amor e na casa, no
reencontro, porque a viaxe, esa
ausencia, remata por non ser excesivamente positiva e o rito (a
evolución, o desvestimento) devén en ritual de errancias, rutina
de morriña e ausencias, coa testemuña da poesía como caderno de
viaxe. E se a viaxe, con todo o
que ten de reorganización, non é
todo o positiva que se agardaba,
ou querería, a xulgar pola terapia
de dramatización que se lles aplica, tampouco os asuntos do corazón melloran o panorama. Porque a única seguranza está na casa, malia os ollos que choven,
malia as bágoas de pataca, malia
os dedos feridos, malia a esperanza incumprida, malia o espello das outras penélopes, malia
todo: “Non quero outros mundos
/ porque neste están as teselas /
que ós poucos forman o mosaico
da vida. / E que é a miña vida”
(páx. 39), pois trens, tranvías,
portos, canais, (medios de comunicación en xeral), conducen ao
naufraxio.
O son da Xordeira é o primeiro poemario dunha poeta
nova, boa carta de presentación
para un futuro que se antolla
xeneroso. E aínda nos quedan
por descubrir a Luzía Fernández, a Brais González...♦

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. TRECE BADALADAS.
Suso de Toro.
Xerais.

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

2. CASA SKYLAB.
Jaureguizar.
Xerais.

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

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

3. DICIONARIO GALEGO
DOS NOMES.
Xosé Feixó.
Xerais.

4. MORGÚN.
Suso de Toro.
Xerais.

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

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

5. NUNCA MÁIS.
A VOZ DA CIDADANÍA.
Xavier Paz-Alba Vázquez (Dir.).
Difusora.

Librarías consultadas:
Cartabón (Vigo). Couceiro (A Coruña). Michelena (Pontevedra).
Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense).
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“ALMA DE BEIRAMAR”

“ALEXANDRE BÓVEDA NA HISTORIA
DO NACIONALISMO GALEGO”

EDICIÓNS A NOSA TERRA - AELG

XOVES 20

DE NOVEMBRO ÁS

NA LIBRARÍA

20

HORAS

XOSÉ ENRIQUE ACUÑA
EDICIÓNS A NOSA TERRA

DE

TORGA

COA INTERVENCIÓN DE

FRANCISCO F. NAVAL,
CLAUDIO PATO,
XULIO VALCÁRCEL E
CESÁREO SÁNCHEZ.

Ó

MARTES 25 DE NOVEMBRO ÁS 20 HORAS
CASA DO LIBRO COA INTERVENCIÓN DE

NA

FRANCISCO CARBALLO,
XOÁN CARLOS GARRIDO E
XOSÉ ENRIQUE ACUÑA.
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A fuxida da loba, de Carlos
Laredo e A luz da eclipse, de
Francisco Antonio Vidal, son
as dúas últimas novelas publicadas por
Toxosoutos na súa
colección
‘Narrativas
históricas’.
Na obra de
Laredo
recréase o
mito de Pepa a Loba, a
lendaria
bandoleira
do século
XIX. Vidal leva
o lector ao século XV, ao tempo
no que os
europeos comezan a pensar en
descubriren os misterios de
alén do Océano que se
albiscaba desde Galiza.♦

Tempo no tempo
Laiovento edita A cor do
cavalo, a primeira novela de
Félix Rodal-Fraga, gañadora
do XII Premio de Narracións
curtas Ricardo Carvalho Calero. A través dun relato duplo,
dúas
personaxes
van
explicando
as súas experiencias
máis
íntimas. Un
escritor inédito espreita
a súa
existencia na
soidade contemporánea;
un cabaleiro próximo a el-rei
narra xa desde a morte a súa
derradeira viaxe diplomática.
Escusas ámbalas para falar da
corrupción, o medo ou a insatisfacción.♦

As teimas
de Miranda
Xosé Miranda publica unha
serie de 17 relatos cinxidos
polo misterio e a fantasía. Tarxeta vermella é un conxunto
de experiencias de diferentes
escenarios (desde a Idade Media até os nosos días) con elos
comúns, coma as intrigas científicas baseadas na rexenración
ou na partenoxénese. O
escritor lucense tamén pescuda
na
experiencia
vital de
San
Froilán,
imaxina a
vida do soldado
romano a
quen Xesús
lle devolveu
a orella e
percorre o
Camiño de Santiago. O relato
do que toma o título o libro
narra unha visita ao inferno
dun partido de fútbol dantesco.
Edita Xerais.♦
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Hika
Nº 148. Outubro de 2003. Prezo 5 euros.
Dirixe: Carlos Meixome.
Edita: Hirugarren Prentsa.

Josetxo Fagoaga entrevista a
Gabiñe Biurrun, maxistrada do
Tribunal Superior de Xustiza do
País Vasco, en referencia á
relación entre xustiza
e política.
Fagoaga tamén
reflexiona
sobre o Plano Ibarretxe.
Agustín Unzurrunzaga
explica as
consecuencias
da reforma da Lei de Estranxería. Peio Aierbe reflexiona
sobre o papel dos medios na
consideración social da
inmigración. Alfonso Bolado
repasa a situación en
Palestina.♦

Pueblos
Nº 8. Outubro de 2003.
Coordina: Luis Nieto.

Inclúese un dossier sobre os retos de Cuba para o futuro inmediato. Javier de Frutos entrevista a Abdoul Boubou Sow, refuxiado político mauritano en España. Rainer Hennig dá conta da
corrupción
no goberno
marroquí.
Karima
Benyelles
relata a
situación das
mulleres
alxerianas.
Mohamed
Talbi repara nos abusos da ditadura tunecina. Pepe Madariaga
explica a situación da Venezuela de Hugo Chávez pasado o
ecuador da lexislatura. Ángeles
Díaz reflecte a manipulación
mediática respecto a Cuba.♦

Viento Sur
Por una izquierda
alternativa
Nº 70. Outubro de 2003. Prezo 7 euros.

Josep Maria Antentas e Josu
Egireun dan conta do cumio
da OMC en Cancún. Inclúense
varios traballos sobre a
vindeira aprobación da
Constitución europea. Gigi
Malabarba,
Flavia
D’Angeli e
Franco Turigliatto explican o
reforzo ideolóxico de
novos grupos
sociais italianos. Daniel
Campione dá
conta das novidades do goberno Kirchner
“desde abaixo”. Luiz Felipe
Nelsis explica os avanzos da
reforma agraria no Brasil. Guillermo Almeyra reflexiona
sobre a viraxe política do zapatismo. Charles Udry expón as
chaves da Guerra do Irak.♦

Fantasía de aceiro e lume
Suso de Toro sitúa no castro de Baroña a historia
de heroes e maxia de Morgún
Título: Morgún.
Autor: Suso de Toro.
Edita: Xerais.

A Quique Costas. Coa miña amizade.

O recentemente galardoado co
Premio Nacional de Literatura,
o escritor santiagués Suso de
Toro, sorpréndenos novamente
coa súa última publicación
aparecida baixo o selo da colección Fóra de xogo de Edicións Xerais. Morgún é a novela coa que nos deleita dende a
fantasía das historias de aceiro,
lume e sangue, novo xeito de
concibir unha súa obra téndonos, como nos ten, acostumados a outro tipo de creacións.
A liñaxe da fortaleza de Baroña vese humillada pola traizón
de Corrub, fillo de El-Rei Brath,
que asasina impunemente o seu
pai para facerse co poder. O terror, a inxustiza e a violencia
apodéranse do castro e da súa
poboación que sofren a carraxe
do Impostor. Mais a esperanza
vén dada en forma de profecía.
O druída vello, aquel que defendeu e sobreviviu o lexítimo
Rei Brath, anuncia a volta deste polo mar, baixo o signo da
espada, e entrará tres veces ó
castro para devolverlle a liberdade perdida ó seu pobo. E virá, baixo a marabillosa e máxica forma do meniño Morgún,
que será asistido por unha familia que o ha criar. O seu irmán
maior, que foi o que o atopou na
lagoa, perto da Laxe do Sol e da
Lúa, guiará nos seus inicios a
Morgún e será a un tempo irmán
e amante, pois o ser máxico haberá de converterse en muller e

Suso de Toro.

han ter un fillo que reinará no
castro baixo o nome de Breogán
unha vez derrocado o invasor.
A través de innúmeras aventuras, desacougos e vitorias tracexarase esta liña argumental
dunha historia que, se non foi
certa, –como
evidentemente Detrás
non o foi– hados bravos
bería que inventala como guerreiros
así o fixo Suso hai unha
de Toro. Ó lon- mensaxe
go do tempo a moi clara.
historia
de A do pobo
moitas nacións asoballado
recreouse en
que se
mitoloxía épica que aínda levanta
que non ten contra o
valor científico opresor.
si que o ten
dende un punto de vista étnico. Pois o que
buscan este tipo de narracións é
a fabulación duns tempos pasados heróicos onde a supremacía

moral se vexa reflectida nuns
personaxes que han de representar a autenticidade e valor dun
pobo.
Evidentemente, Morgún hase tomar coma unha narración
épica onde o que predomina é a
alegoría. Detrás das entretidísimas historias de bravos guerreiros, maxias e heroicidades, hai
unha mensaxe implícita moi clara. A do pobo asoballado que se
levanta contra o opresor que abafa sen piedade, obviando a trasparencia e bondade desas xentes
maltratadas, negándolles o pan e
o viño, a xustiza e a razón. A situación territorial da fortaleza –o
castro de Baroña–, a antroponimia (Corrub, Breogán...), as circunstancias similares na suplantación dos dereitos de todos eles,
son aspectos que forman parte da
desgraza paralela que sofre a Galicia de nós ó longo do tempo.
De Toro limítase a crear un tempo e uns personaxes debuxados a
través da épica e mitoloxía celta
dentro dun relatorio de acontecementos que se poden identificar
perfectamente coa actual situación que atravesa o noso país.
Por suposto, non se pretende
convencer da orixe celta dos galegos. Só se aproveita dunha serie de mitos vivos na mente da
xente –no caso do celtismo ben
vivo dende as historias románticas do S.XIX– e darlle unhas
pinceladas literarias a través da
fantasía e voraz imaxinación para aleccionar os lectores na
idiosincrasia común a recuperar
en moitos casos a través do derrocamento do Corrub de turno
que nos ten anestesiados a día de

hoxe, dende hai xa moito tempo,
con diferentes caras e con diferentes peles.
Agora ben, por moita mitoloxía e imaxinación que se lle bote
á narración, a finalidade didáctica segue aí. E para ensinar algo
hai que darlle credibilidade ó que
contamos e para conseguilo, o
autor sérvese da forma. O decorrer argumental está presentado
liñalmente, sen maiores atrancos,
en breves capítulos que nos van
desbrozando os acontecementos
nunha lingua e un estilo arcaizante que lle dá maior creto á novela. Se a isto lle engadimos un epílogo onde se nos di que a novela
é a adaptación dun libro vello
atopado nun mosteiro, o resultado é moito máis crible e axeitado.
É a indagación na estirpe de todos dende a metáfora das guerras
pasadas dos traizoados contra o
malfeitor. E isto si que temos que
crelo, porque con outros protagonistas e doutras maneiras ás veces incluso máis sutís, é así. Estamos pois ante unha obra de compromiso contra as inxustizas que
se erguen na sociedade actual –e
non fai falta que as enumere aquí.
Prognostico para Morgún un
grande éxito. Sobre todo entre
os lectores máis novos. Todos
estamos ávidos de lendas fantásticas que nos leven a tempos e
mundos afastados, onde a sinxeleza dos comportamentos dos
heroes agochen en realidade unha carga de profundidade da cal
xa somos nós os responsables.
Suso de Toro volve demostrarnos a súa mestría coa pluma.
HÉITOR MERA

Bodaño, nin frío, nin quente
Título: Cidade virtual.
Autor: Salvador García Bodaño.
Edita: Biblos.

As cidades dicía Borges, se lembro ben, invéntanse. Ou, talvez,
fúndanse, como os territorios
míticos, mediante a palabra. Ou,
quizais, “as cidades, logo, reconstrúeas cada quen, alá nos
espacios do recordo, segundo
as propias vivencias”, Salvador
García-Bodaño, “Portal” do
seu último poemario Cidade
Virtual. En todo caso a cidade
du poeta pode ser o lugar de
onde se debe fuxir para procurar a verdadeira vida. Ben que
tamén poden ser mestura de paraíso e inferno, como o París
baudelerián ou a Lisboa pessoana, por citar exemplos socorridos; por non falar da Praga de
Nezval, que é un poeta case decoñecido por estes pagos.
García-Bodaño, neste libro,

Salvador García Bodaño.

volta á súa cidade natal, da que
non pode fuxir, malia todo. Volta cun libro dividido en tres
partes: “Estruturas do sentimento” (10 poemas, a maioría
de temática amorosa), “Ámbitos humanos” (7 poemas, sobre
os habitantes da cidade e os

amigos), e “Pegadas no asfalto”
(10 poemas que se abren con
“MANIFESTO: Ergo as palabras de cada
día/ fronte ao
v e r b a l i s m o O poeta
cultista embal- non
samado,/
a consegue
transgresión superar
irracionalista os seus
sen talento/ e/ anteriores
o mimetismo libros, malia
lírico decadentista”, todo un algún bo
programa do poema ou
que o autor máis dun
considera “po- excelente
esía da reno- verso.
vación”).
Mais,
o
poeta non consegue superar os
seus anteriores libros, malia
algún bo poema ou máis dun
excelente verso. O fácil sarcasmo, versos semi-ultraistas
como “Quentar no microondas

as lembranzas/ para servirllas
á melancolía...”, unha certa
ideoloxía que parece clamar
polo retorno á Arcadia, etc.,
estragan completamente o
proxecto de “renovación poética”, que se dá, sobre todo, no
poema “Grafitti”.
Por outra banda, coñecedor
de versos é García-Bodaño. Sabe medilos, levar o ritmo, mais
non acada, neste poemario, fora
dos poemas máis ambiciosos, o
ton suxestivo e embriagador para que o acompañemos pola cidade virtual; e, para rematar, ás
veces escápanselle rípios (“Vivencia en tempo de amor”).
Un poemario en que se
ben aparecen o compromiso
ético, a vocación solidaria e
mesmo o afán testemuñal, a
palabra poética non atina alcanzar a “temperatura”.♦
X.G.G.
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Uwe Timm pregúntase polo seu irmán
Un relato emocionante sobre a implicación individual nos crimes nazis
Título: O exemplo do meu irmán.
Autor: Uwe Timm.
Edita: Kiepenheuer & Witsch. Colonia.

Un dos libros máis relevantes
de cantos se publicaron nas últimas semanas en Alemaña é,
sen dúbida, O exemplo do meu
irmán de Uwe Timm. O autor
pescuda no pasado da súa familia e, en particular, do seu irmán, membro das SS, caído
aos 19 anos na Ucranía.
Timm naceu en 1940 en
Hamburgo no seo dunha familia
de artesáns. Igual que o seu irmán morto Karl Heinz aprendeu
o oficio de peleteiro. Pero a súa
vida moveuse por outras canles
máis literarias. Timm pertence á
xeración do 68 en todos os sentidos. Sobre a revolta estudiantil
en Hamburgo e Múnic, na que
participou activamente, escribiu
un libro (Verán quente, 1974), un
dos moitos que sacou nos máis
de trinta anos de actividade profesional. Outros textos son a novela Morenga sobre a rebelión
dunha tribo negra no que hoxe é
Namibia e hai cen anos fora colonia alemana (1978) ou A noite
de San Xoán (1996), que xira ao
redor da caída do muro de Berlín. En Galiza publicáronse os
seus libros infantís O cocho de
carreiras Rudi Fociños e O merlo pirata (Galaxia). En resumidas contas, Uwe Timm é un escritor asentado e recoñecido, pero ningún libro lle custara tanto
como este persoalísimo O exemplo do meu irmán. E tanto é así
que prescinde de presentalo a
través das habituais xiras polas
librerías alemás e prefire manterse á marxe dun interese que se
expresa, entre outras cousas, no
feito de ser este libro un dos máis
vendidos no momento actual.
A atención recibida non se
debe unicamente aos comentarios
de Joschka Fischer, outro repre-

Uwe Timm.

sentante do 68, xurdidos nun programa de televisión, senón que
responde á eterna actualidade do
pasado nazi, ampliada ultimamente pola perspectiva do sufrimento dos propios alemáns (como en A paso de cangrexo de
Günter Grass) e a cuestión de cómo no pobo dos Täter, os autores
dos crimes, puido haber tamén
Opfer, vítimas. Se ben Timm se
achega á historia da súa familia, á
figura borrosa do seu irmán, entrando no máis íntimo da súa propia identidade, o título do libro indica que o fai sendo consciente da
representatividade da súa empresa, por ser a súa xente totalmente
normal e non pertencer a ningún
grupo de fanáticos. O exemplo do
meu irmán procura respostas a
preguntas que o autor se fixo ao
longo da súa vida, ligadas ás dúbidas sobre a súa propia personalidade. Que foi o que moveu o
seu irmán a enrolarse nas tropas
combatentes das SS (Waffen-SS)
e en que medida a educación e o
contexto familiar –o mesmo en
que se criou Uwe Timm– son responsábeis desa decisión? Que teñen en común o pai, o fillo maior
caído e o pequeno que ten 16
anos menos? En que se manifesta
o humus necesario para o ascenso

do nazismo no seo desta familia
normal? Como foi posíbel todo?
Preguntas que atinxen a practicamente todos os alemáns.
O libro componse de varios
tipos de textos: fragmentos das
cartas enviadas desde a fronte,
recordos e reflexións do autor, citas de estudios sobre a época nazi, comentarios dos familiares e
anacos do diario do irmán, escrito entre febreiro e agosto de 1943
e interrompido 10 semanas antes
da súa morte. Quen foi ese irmán? Timm empeza a súa busca
coa única lembranza que ten del,
insignificante, nin se acorda da
súa cara, só do pelo louro e dos
brazos que levantan o pícaro. A
partir de aí todo é reconstrución,
intento de achegarse á verdade,
unha das situacións básicas para
a boa literatura. Pero o autor,
mestre no seu oficio, non quere
empregar este para facer ficción;
quere a aproximación, quere descubrir e, ás veces, detén a súa escrita como para advertir do perigo dunha falsa causalidade, nacida no proceso creativo lonxe da
realidade do pasado. Curiosamente, estes detalles metaliterarios non se perciben como licencias poéticas ou mostras de “cultura”, senón que ilustran a ruptura que supón a barbarie nazi e a II
Guerra Mundial tamén para as
artes, aquí a literatura; un fenómeno que noutros países decote
non se entende. Non hai inocencia posíbel, certas cousas xa non
se poden facer, demasiado abuso
houbo, tamén da lingua, das linguaxes: E este autor non desexa
agochar, busca a luz da claridade,
da verdade. Que optara por un libro relativamente breve reforza a
sensación de concentración no
esencial, a delicadeza do tema
non é compatíbel coa palabrería.
Pero estas consideracións non
fan falla para ler con proveito e
gozo este libro profundo, triste e

humano. Lonxe de calquera pedantería, Timm ofrécenos todo un
proceso de investigación co desexo auténtico de comprender,
transmitíndonos o seu desacougo
ante o incomprensíbel. Esboza algo como sicogramas de toda a familia: o pai, a nai, a irmá, o irmán
e el mesmo. Recrea os acontecementos desde as primeiras lembranzas, a guerra, a posguerra, o
pasado do pai amante dos uniformes e de valores como o deber e
a constancia (pero nunca afiliado
ao partido nazi), a ruína non só
dun país senón de todo un sistema
de conviccións e o trauma da perda absoluta. Contrasta a narración
relativamente
cronolóxica da Os detalles
vida familiar metacon outros textos, interrompe literarios
a historia con non se
reflexións pro- perciben
pias e con como
enunciados do licencias
irmán. É como poéticas,
se se superase a senón que
si mesmo neste
intento de re- ilustran a
construción de ruptura
algo que rexeita que supón
profundamen- a barbarie
te, el como re- nazi e
presentante da- a guerra,
quela xeración tamén, para
que abandeiraba a crítica aos a literatura.
pais que non
impediron o ascenso dos nazis ou
incluso o apoiaron, unha xeración
que quería facer un corte confrontando os maiores co seu pasado.
Pero a estas alturas Timm sabe que o asunto é moito máis
complexo porque tamén esta xeración, a súa, é froito da mesma
historia. Por que o irmán lamenta
os bombardeos que destruíron
Hamburgo enteiro e a casa familiar e non menciona a catástrofe
que causaron os alemáns nos paí-

ses aos que levaron a guerra? Por
que non relaciona unha cousa coa
outra? Por que o pai e os seus
amigos discuten sobre cómo puideron ter gañado a guerra despois
de saber do holocausto? Por que a
valentía oficial se limitaba a
aquela acompañada de obediencia? Por que o irmán nunca fala
de sentimentos nas súas notas?
Era unha persoa fría? Todo indica
o contrario. A nai descríbeo como
un bo rapaz máis ben delicado e
tímido, moitas veces enfermo na
súa infancia. Por que se enrolou
voluntariamente nas SS? A cantas
persoas matou? Que pensaba da
guerra e do que facía a xente coma el? Por que os pais distinguen
entre as SS dos campos de concentración (“delincuentes”, “banda de porcos”) e as tropas combatentes onde estivo o irmán? Cal é
o fundamento social do totalitarismo? En que medida o pobo enteiro se fixo culpábel colaborando
co seu silencio? E en que Uwe é
diferente, cando constata a súa
asombrosa semellanza física co
pai, oficial da forza aérea e morto
en 1958 nunha fase na que o fillo
se rebelaba contra el? Acaso os
pais non levaran unha vida conxugal exemplar? Acaso non eran
boas persoas?
Tal vez Uwe Timm non atopa moitas respostas. Ao final
aparece como raio de esperanza
a propia existencia do diario,
porque na fronte tiñan prohibido
escribilos e aínda máis nas SS. É
dicir, o irmán desobedecera unha
orde e por algunha razón tivo
que ser. Non é unha maneira de
exculpar, pero quizaís valla para
comprender mellor. A última frase do diario é tamén a última do
libro: “Aquí remato o meu diario
porque considero absurdo dar
conta de cousas tan atroces como
ás veces suceden”.♦

Traballo persoal o de Mercedes Péon que desenvolverá co
súa habitual forza nos escenarios. Así foi medrando Isué, un
disco que tardou máis de un ano
en afianzarse como un dos principais traballos musicais galegos dos últimos tempos. Posiblemente aconteza o mesmo
con Ajrú, que precise unha traxectoria de longo percorrido e
sexa a propia autora quen gañe
a pulso de escenario o seu lugar
entre as mellores creadoras musicais galegas. Mentres, os once
novos temas gravados por Mercedes Peón consolidan un xeito
de facer no que ela é pioneira e
que desta volta chega a construción de temas como a “nanareggae” na que mestura os ritmos

do reggae sobre a nana de Paradela de Leobalde, recollida pola
artista. Á forza musical do tema
ponlle Peón unha letra que non
pode deixar de evocar unha das
nanas máis coñecidas da historia, a “Duerme, duerme negrito”, que compuxo Atahualpa
Yupanqui sobre base tradicioal
e logo popularizou Víctor Jara.
Di Mercedes Peón que en Ajrú
conta todo o que sinte “con furia, amor, reivindicación, pedindo axuda, deixándose transparente, ensinando a súa propia
esencia” e posibelmente desa
sinceridade na expresión veña a
forza desta contemporánea vividora da tradición.♦

FRANCK MEYER

Ajrú, toda Mercedes
Título: Ajrú.
Autora: Mercedes Peón.

Mercedes Péon di que Ajrú, o
seu segundo disco, está gravado
na casa. Ten a afirmación moito
de real pero pode ser interpretada tamén como unha metáfora
do persoal estilo da artista que,
desta volta, invade até o mínimo
detalle do seu novo traballo. En
Ajrú, Mercedes Peón ofrece once temas baseados en melodías
tradicionais peneirados con ritmos contemporáneos na particular liña que a música encetara no
seu primeiro disco, Isué. En Ajrú, todo nace baixo o selo “Peón”, as letras son da súa autoría,
a voz é maiormente a da artista,
os arranxos e a instrumentaliza-

ción tamén e mesmo ninguén
dubidaría de que ten moito a ver
co propio deseño da capa, a súa
imaxe sombreada agarrada ao
sacho, o instrumento musical de
labranza que ela introduce nalgúns dos seus temas.
Recoñece Merecedes a débeda da súa música cos sons tradicionais pero ensaia, con sorte, a
vía de darlle vida e inxectar forza
a muiñeiras, xotas ou rumbas.
Dunha primeira audición de Ajrú
é imposíbel non ficar con dous
elementos esenciais, a potencia
da voz e a fértil presencia dunha
variada percusión. Un tema como
o propio Ajrú podería dar idea da
riqueza instrumental que manexa.
Gaitas, pandeireta, sacho, baixo,
pandeira afro, palmas, caixa, gui-

Mercedes Peón.

tarras, teclado... ou mesmo loops,
desde o máis tradicional a elementos da música electrónica.

MARÍA LAXE
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Unha casa do século XVIII é a sede da editorial Toxosoutos. Naceu
hai quince anos, apegada a toda
unha empresa que dalgunha maneira xa tiña a produción editorial
como motivo. No comezo foi a libraría de Noia, que se abriu hai
vintecinco anos, logo creouse a
imprenta Gráficas Sementeira, da
que xurdiría a editorial Toxosoutos en 1988 sumándose á fin a libraría de Muros. Nesta casa de
pedra coa estrutura da antiga arquitectura galega gábanse de que
os autores entran por unha porta
co orixinal e saen pola outra co libro baixo o brazo e que eles mesmos distribúen o volume e mesmo o venden nas dúas librarías da
comarca. “Era un sistema vello.
Antes todas as editoriais nacían
das imprentas, caso de Nós. Agora somos Edicións do Castro e
nós os únicos que temos imprenta propia” di Agrelo Hermo, director da editorial.
Unha balconada diríxese á ría
neste espazo no que fala Xosé
Agrelo. Gústalle falar do proxecto editorial que dirixe pero, aos
poucos, van saíndo unha morea
de temas, desde o seu activismo
cultural e político até a súa vocación de mestre, da súa faceta de
escritor á de editor, do seu traballo no teatro á medalla de ouro
que lle acaba de conceder por
unanimidade o concello de Muros. Aventuro a definición de
“axitador” e a Agrelo Hermo
gústalle. “Pode ser, non digo que
non. Hai quen xa me ten dito que
me gusta poñer os outros a traballar. Involucreime moito no teatro infantil, participara nas mostras de Ribadavia co grupo Candea que xa é case mítico. Fundei
tamén o grupo Agrocovo que durou ata o 98. Fixen moito teatro
para nenos nun tempo no que
non había nada de actividade cultural. Estiven na creación da Sociedade Esteirana, do nacemento
das carrilanas... metíame en todo
tanto en Muros como en Noia.
Gustoume que quen organizara
esta homenaxe fosen as asociacións culturais e deportivas”.
Por que tanta actividade cultural? Agrelo ten pensado moito
na pregunta e por iso non demora na resposta. “Foi a partir da
miña implicación co nacionalismo. Estivera no seminario e logo marchara catro anos a traballar a Madrid antes de regresar.
Sempre fun inquedo pero só me
metín cando me dei conta de que
facía falta. Eu escribía contos
pero o do teatro era unha necesidade urxente no 1972 e por iso
cambiei. Escribía obras de combate e con Candea percorremos
toda Galiza”. Lamenta agora o
retroceso dalgunhas das causas
polas que tanto loitaron como a
normalización lingüística e defende que o “asociacionismo
cultural debía ser máis forte”.
Comezou a súa carreira literaria cos contos. En 1971 ve a luz
en Galaxia Espanta-paxaros, o
texto gañador do premio do Facho que o ano anterior recoñecería unha obra de Carlos Casares e
o seguinte unha de Bernardino
Graña. Esa “necesidade” que el
vía lévao a dedicarse ao teatro para nenos coa particular forma que
el ten de entendelo, “non para que
o vexan senón para que os nenos

Xosé Agrelo Hermo
‘É bo que a cultura estea pouco
institucionalizada’
CARME VIDAL
O balcón ábrese a unha vista panorámica de Noia e a súa ría. A poucos metros, uns cordeiros
pacen nun manto de herba. O único ruído é o que procede desta imprenta instalada na parroquia de Obre na que naceu hai quince anos a editorial Toxosoutos, dirixida polo escritor e mestre Xosé Agrelo Hermo. Xa “histórico” do nacionalismo, Agrelo Hermo conta cunha longa traxectoria de “axitador cultural” e acaba de recibir a medalla honorífica do concello de Muros.

ANDRÉS PANARO

representen. Quero que os nenos
xoguen en escena e por iso lles
chamo xogos dramáticos, que xoguen ao teatro” explica. Viñeron
obras de teatro, ensaios sobre a
historia de Noia, investigacións
arredor da vida e a obra do seu
amigo Avilés de Taramancos e

moi recentemente Agrelo Hermo
foi o gañador do premio de relato
de aventuras co nome do poeta de
Noia polo seu libro Rumbo ao
Maluco (Toxosoutos). Leva ademais tres anos documentándose
para a escrita dunha novela ambientada na Noia medieval do sé-

culo XIV. Malia estes datos, semella que para Agrelo Hermo a
súa faceta de escritor quedou relegada diante de todo aquilo “que
quedaba por facer” desde aquel
primeiro premio de contos de hai
máis de trinta anos. “Escribo porque teño necesidade de facelo e

de dicir algo pero a miña grande
vocación é o ensino. Tiven a sorte de poderme dedicar ao que verdadeiramente me gustaba. Só coñecín a outra persoa que lle pasou
o mesmo. Avilés de Taramancos
dicía que quería ser poeta e iso é
o que está escrito na súa tumba.
En certa medida as miñas obras
son pedagóxicas porque eu teño
que ensinar” di antes de comezar
a parolar con paixón do traballo
do que se acaba de xubilar como
profesor en Muros.
Agora Agrelo Hermo dedicarase máis á literatura e tamén á
edición. Toxosoutos naceu cun libro sobre a parroquia de Obre
onde está instalada a editorial.
“Sempre confiamos en que desde
aquí se poden facer cousas. A
cultura faise no contorno. Comezamos publicando libros sobre
Noia e o outro día dicíame Xosé
Ramón Barreiro Fernández que
se todos traballaban así, a historia
de Galiza estaría feita. A cultura
canto menos institucionalizada e
menos centralizada, mellor. Tamén canto máis próxima”. Desde
esas orixes comezaron a nacer libros até o catálogo actual que anda polos trescentos títulos en
máis de quince coleccións. A
idea de Toxosoutos é pular por
unha filosofía propia e un deseño
particular que teña o seu forte na
publicación de materiais de historia. A colección Trivium de historia medieval marca certa singularidade nunha editorial que convoca tamén un premio desta especialidade. Non menos particular é Keltia, a serie dedicada aos
estudos celtas que leva xa máis
de vinte títulos cunha óptima
aceptación. Unha colección para
aproximarse ás parroquias galegas, unha nova de narrativa histórica, unha de cómic ou a creación literaria son algunhas das
propostas da editorial de Noia
que verá en breve nacer unha nova familia creada polo debuxante
Pepe Carreiro, Os Barbazóns,
habitantes do castro de Baroña
que xa decoran algunha estancia
da editorial e que se presentarán
ao berro de Baroña ou morte!.
“Buscar facetas novas, especializarse é unha das solucións para a
crise editorial. Nós non temos beneficios porque todo se inviste na
publicación de novos libros e iso
é unha tónica dun sector que ten
que demandar campañas de promoción da lectura” afirma.♦

‘Había pelexas para non ir nas listas’
Van alá máis de trinta anos dos
comezos militantes de Xosé
Agrelo Hermo no nacionalismo. Daqueles setenta as historias que viviu son moitas e ricas. Agrelo foi candidato ao senado pola ANPG en 1977. Eran
anos nos que a axitación política e cultural ocupábanlle boa
parte do tempo e tamén do corazón. E unha viña da man da
outra. Di que comezou no mundo do teatro e das asociacións
culturais precisamente como
estratexia política nacionalista.
“A cultura tiña todo que facer.
Queriamos chegar á xente polo
sentimento nacionalista e desde
aí derivar a unha concienciación e, se se podía, mesmo á

militancia” comenta. Eran poucos pero con ímpeto. “Funcionabamos a tope e ademais cunha organización moi seria. Aínda hoxe se nota onde houbo un
traballo naquela época, no uso
da lingua, por exemplo. Traballabamos con ilusión. Onde había pelexas era para non ir nas
listas. A xente dicía vou de pegada, collo o coche, levo a megafonía, boto uns mitins... pero
non vou nas listas”. Agrelo
Hermo mételle moita ironía ás
historias que conta, episodios
dos que el foi un dos protagonistas. Relata, por exemplo, como a un militante da comarca
se lle ocorreu a idea de copiar o
sistema dos santos en capeliñas

que rotan polas casas pero, en
lugar do motivo relixioso facer
rular unha maleta con libros como material de aprendizaxe básico dun nacionalista de esquerdas. “Ían textos de marxismoleninismo e outros nacionalistas como o Sempre en Galiza.
Logo debatíanse e as sesións
podían ser de horas pero a militancia formábase, que non se
diga” explica.
Poucos foron os cargos políticos que ocupou Agrelo Hermo. Non é algo que nunca lle levase o sono. Di que non se considera adecuado, que o seu é andar polo medio da xente e non
nos despachos. Ben ao contrario, afirma que sempre o fixo

“por obriga militante”. O máis
“institucional” foi o de concelleiro en Muros no 1979. Daquela eran catro nacionalistas,
tres do PSOE, un independente
e a UCD tiña a maioría absoluta. “Nós liderabamos a oposición e o goberno municipal dimitiu enteiro menos o número
cinco en maio, un mes despois
de tomar posesión, porque non
soportaban a oposición. O partido dicíalle que nos tumbaran as
iniciativas pero non podían porque tiñan que facer o que nós diciamos porque era o máis atinado. Quedamos no goberno e fixemos un peche no concello, reclamando precisamente que gobernara a UCD!!”.♦
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Ana Pillado descubre as súas cerámicas
C. VIDAL
Coa cerámica descubriu un
mundo novo do que se mostra
apaixonada. De Ana Pillado
coñeciamos os seus debuxos e
a súa obra pictórica pero desde hai dous anos atopou na
cerámica unha nova forma
de expresión con infinidade
de posibilidades. Agora mostra as súas pezas na sala
‘Portas Ártabras’ da Coruña.
Ana Pillado quixo que nesta súa
primeira exposición de cerámicas
non faltasen os debuxos. Forma
parte da súa reivindicación, da
posición creadora que mantén, na
que “todo empeza no debuxo, todo nace de aí, a cerámica tamén”.
Pero como nun proceso de ida e
volta, o seu traballo con volumes
e materiais está a contaxiar a súa
obra pictórica que vai tomando
por veces máis corpo e novas texturas e relevos. O proceso comezou hai dous anos, cando Ana Pillado participou na Escola de Cerámica do Castro e tivo unha descoberta que ía cambiar a súa traxectoria artística. “O traballo coa
materia, case corporal, era fascinante. Estas pezas son o produto
dos primeiros pasos nun oficio no
que non cansas de experimentar,
que dá multitude de posibilidades. O propio forno é alquimia
pura. As cores son distintas na
pintura que na cerámica, aquí traballas con futuríbeis porque, por
exemplo, pode cambiar na cocción” explica Ana Pillado desta
nova faceta súa na que se mergullou ata o fondo desde o comezo.
“Cada forno é un mundo”
afirma, sen que a expresión lle
pareza nin un chisco extrema.
Razóns di que non lle faltan. No

PACO VILABARROS

que ten, que herdou do seu admirado profesor Pérez Pardo, as
pezas amoréanse coma nun edificio e entre as que se colocan
arriba e as que quedan na base a
diferenza de temperatura pode
ser de 100º. “Iso pode facer variar moito as cores, un granate
forte pode achegarse ao gris. É
un proceso químico, pura alquimia e por iso o campo de expe-

rimentación é inmenso” comenta, achegándonos a un proceso
polo que se mostra entusiasmada. O material co que traballa é
gres líquido e para modelar emprega terracota e no futuro talvez bote man dun barro con
máis textura. Entre os moitos
proxectos que ten previsto realizar en breve, atópase unha liña
na que introducirá nas pezas ou-

tros elementos como os metais.
“O máxico é que a improvisación é continua. Picasso dicía
que se sabías o que ías facer non
tiña sentido que o fixeses. A min
gústame unha frase de A caverna de Saramago na que se di que
un oleiro ten un cerebro en cada
dedo porque vai rápido e ao seu
aire. Eu non cheguei a iso pero
sei que por aí vai o camiño” afirma Ana Pillado para quen a materia ten vida propia e o barro
case chega a falar por si mesmo.
Reivindícase como artesá e
desde que se meteu “en materia”
é consciente de que entra nun oficio con tradición. Admira a Seoane e a Díaz Pardo con especial
forza e síntese agradecida herdeira do inmenso labor desenvolvido no Laboratorio de Formas de
Sargadelos. As súas pezas teñen
un aquel dos mestres pero peneirado polo estilo propio imprimido por Ana Pillado en cada un
dos seus traballos. Na exposición
da Coruña mostra a serie “os
meus lares”, pequenas figuras de
gres coas que homenaxea tantos
homes e mulleres que ten próximos. Expón tamén pezas máis
apegadas á fasquía dos seus debuxos, preparadas para ser colgadas na parede, ou peixes con xente ás costas nunha serie con ar surrealista. O taller de Ana Pillado
converteuse desde os comezos
no seu laboratorio particular xa
que ela, segundo confesa, estaría
experimentando case sen fin.
Malia ese empeño, a ceramista
ten á venda xa as súas pezas en
estabelecementos especializados
e na súa axenda próxima está a
elaboración de varios encargos
particulares entre os que se atopa
a realización dun mural.♦

Compostela volve acoller
a estrea d’A casa da Troia corenta anos despois

Alejandro Pérez Lugín.

A.N.T.
O Teatro Principal de Compostela celebrou o 18 a segunda estrea
da película A casa da Troia,
rodada en 1924, dirixida por Alexandre Pérez Lugín e Manuel
Noriega e baseada na novela do
primeiro. A película dérase por
perdida e agora foi recuperada e
restaurada polo CGAI. A mesma
sala acollera a súa primeira proxección hai case oitenta anos.
Música ao vivo tivo a proxección d’A Casa da Troia, que
logrou encher o Teatro Principal
de Santiago. Despois de consi-

derarse extraviada a aparición de
dúas copias que foron restauradas polo CGAI e a Filmoteca
Española deu lugar a unha película de tres horas de metraxe
que mantén os virados e coloreados orixinais. A película ábrese
coa reprodución da capa que fixo Castelao para a primeira edición da novela e a dedicatoria en
galego de Pérez Lugín na que se
le “a miña nai”. De feito, a presencia do galego é continua nos
rótulos da cinta, tamén con escenas nas que se recollen cantigas
populares e poemas de Curros e

Rosalía. A película destaca polo
seu interese documental, en especial en escenas como a recreación da romaxe do Pazo de Faramellou ou a feira de Bandeira.
Gaitas, pandeiros e pandeiretas
soaron en directo no Teatro Principal no transcurso destas escenas. Carme Viance e Luís Peña
son os protagonistas desta película que contou coa actuación
de Pedro Elviro no papel de
Pitouto, nome que logo adoptaría como artístico. A fotografía
de José Gaspar é outro dos valores da cinta.♦

Dez directores e guionistas para a película do Prestige
A.N.T.
Fernando León de Aranoa,
Mario Camus, Gonzalo Suárez, Luis Guridi –de La Cuadrilla–, Xurxo Coira e Xabier
Villaverde son os directores
que confirmaron a súa participación no filme de longa duración que se rodará arredor
do desastre do Prestige. Escritores como Manuel Rivas, Su-

so de Toro, Unai Elorriaga ou
Miguel Anxo Murado serán
guionistas deste proxecto que
se presentou no Festival de
Cine de Ourense e se estreará
de aquí a un ano.
Chegará ás pantallas cando
se cumpra o segundo aniversario do embarrancamento do
Prestige. Será unha longametraxe composta por varias cur-

tas elaboradas polos dez directores e guionistas que se sumaron ao proxecto producido por
“Producións de Nunca Máis”
que contou co financiamento
da catalá Media Pro, productora habitual de León de Aranoa.
O grupo de actores, guionistas, produtores e directores da
película cobrarán o que se estipulou como “salario chapa-

pote” que consiste no mesmo
que gañan os contratados para
limpar as praias, arredor de sesenta euros por xornada. Os
beneficios da película irán para Nunca Máis e a produtora
ten en proxecto elaborar tamén
un documental sobre a Carpa
do País de Nunca Máis co
apoio da Fundación Paideia de
Rosalía Mera.♦

Café
con Camba
XERARDO PARDO DE VERA

V

én de publicar Pedro Ignacio López una sentida
biografía do arousán
don Xulio Camba e a min
reactivóuseme algún recuncho
da memoria. Camba faleceu
cando era xa “o solitario da
383” do Hotel Palace, cuarto
aquel que ocupou nos derradeiros doce anos da súa vida.
Chegara eu a Madrid –cousa
dos destinos petruciais– un 19 de
setembro do 1961. Apenas
aterrado cumprín os dezaoito
anos e obtiven o carné de conducir, grazas sexan dadas ás miñas
prácticas clandestiñas polas
estradas dos arredores de Santiago e dos interiores da comarca
dos Ancares; guiar en terreo chao
e por avenidas e rotas ben máis
amplas e diáfanas foime daquela
cousa doada, abofé. Membro eu
dunha familia sobardeiramente
numerosa, adoitaba por veces estudar nun arquivo traseiro do
despacho paterno (tiña así perto
de min o mellor fondo de
consulta: meu pai), e alí déuseme
a orde de que que debería levar
ao seu domicilio un cliente, ao
parecer, distinguido. Distinguido
e, como deseguida aprezei,
bastante acabadiño. A don Xulio
coñecérao o meu vello a través
de meu tío Xerardo, militar temperanmente retirado, mullerista
versallesco e bohemio exquisito.
Tal pra cal, e que con don César
González-Ruano cultivaban un
escepticismo melancónico, diletante e retranqueiro.
Baixando por Recoletos, coidaba eu da miña máis maina
condución, e Camba, que mo
agradeceu moito pois adoecía
dunhas vertixes, pediume con
moita etiqueta que o levase á cafetería “Dólar” (hoxe sede dun
banco, naturalmente), chafrán a
Gran Vía e Alcalá, onde se citara
co escultor Sebastián Miranda.
Convidáronme e, como a xente
ollaba pra eles con respecto e
aínda os cumprimentaba cunha
pequena inclinación, eu afacíame
a aquela honrosa situación, supoño que cunha indisimulábel
fachenda adolescente. Agardei
por don Xulio, pese as súas protestas cortesas, pra deixalo no
hotel. Eu vía que andaba mal, case como ás apalpadelas no chan
co seu bastón, termando de non
tropezar. ¡Ouh, a vellez dun
dandy cosmopolita e vitalista!
Soamente conservaba a ollada de
neno traste: “Fun polo mundo
ollando a fauna humana co espírito dun rapaz que percorre un
parque zoolóxico.”
Inquiriume se botaba de menos a Compostela. Díxenlle que
iso sempre. Preguntoume se tiña
noiva. Respostéille que tivera,
máis agora non. “Ten
prudencia..., aínda a mellor
pode venderse...” Don Xulio,
bradominesco, tivera non embargante, na xuventude, un amor
afouto que deixou o escritor pra
casar cun banqueiro. Coidei adiviñar que aínda a quería. Camba
morreu tres meses despois do
noso pequeno periplo urbano.
Case agónico, musitaba unha palabra inintelixible. Eu penso que
era un nome de muller.♦

POLO MONTE
EN BTT
MAR BARROS

Quen dixo que as
bicicletas son só para o
verán? Con
descensos espectaculares e diferentes roteiros, o
mountain bike é un bo
xeito de disfrutar
dos montes do
país. Rochas,
lama e
adrenalina sobre
dúas rodas para
espantar o
aburrimento do
outono.

Sábado, unha bicicleta de montaña, un monte a varios quilómetros
da casa con rochas e carreiros
transitábeis e ganas de aventura.
Esta é a receita perfecta para que
o mountain bike se converta no
mellor plan para o fin de semana,
unha das alternativa de ocio que
se poden practicar no país ao alcance de case todos os petos.
Os pedaleos entre rochas e
carballeiras, con baixadas non
aptas para cardíacos, subidas
abruptas nas que é necesario o
enxeño para abrir camiños doados, pistas enlamadas e adrenalina abondo para derrochar conforman unha das caras máis coñecidas do mountain bike. Sen
embargo, non se precisa arriscar
a vida ao xeito dos profesionais
para facer un pouco de deporte,
porque outra das facianas das
BTT (bicicletas todo terreo) céntrase nos paseos tranquilos polo
monte seguindo os roteiros.
Pero, como achegarse ao
montain bike? Como explica o
responsábel da selección galega
de BTT, Xoan Seoane, case todas
as tendas especializadas neste
deporte están vinculadas ou dirixen clubes deportivos deste tipo,

organizando saídas ao monte os
fins de semana e outras activida-

des relacionadas. “Por iso, o xeito
máis habitual se tes inquietude e

che gusta a bicicleta é achegarse
a un destes establecementos ou

ao propio clube e preguntar. Así é
como empezou a gran maioría
dos que agora corren en competicións oficiais”, engade.
O mountain bike é un deses
deportes que se adoitan alcumar
como “verdes”, porque, ademais
do exercicio físico, caracterízanse polo contacto directo coa natureza sen ser agresivos con ela.
No país non existen rotas marcadas especificamente para bicicletas, por iso moitos son os ciclistas que botan man dos roteiros de sendeirismo espallados
polos montes galegos para facer
deporte, viaxar ou na busca dun
pouco de aventura. Só compre
escoller unha ruta e poñerse a
pedalear. “A vantaxe que tes en
Galiza á hora de facer mountain
bike e precisamente a súa orografía, porque che permite andar
polo monte en bici con tan só
arredarte un pouco da cidade”,
indica Xoan Seoane. Pero os roteiros da serra dos Ancares e a
do Courel son algúns dos máis
destacados por moitos profesionais polo trazado e pola impresionante paisaxe que os rodea.
Dende mediados dos oitenta
que comezaron a realizarse probas oficiais na Galiza, o mountain bike foi aumentando o número dos seus seguidores colocándose por detrás das grandes
potencias sobre dúas rodas, Catalunya e o País Vasco, até hai
media década, momento no que
escachou o boom dos anos anteriores, descendendo as vendas
de material deportivo, os participantes nas competicións e as
inscricións nos clubes.
A pesar de todo, moitos son
os que prefiren gañar o xubileo
en bicicleta. Os grandes itinerarios como A Rota da Plata, o Camiño Francés ou o Portugués cara Compostela poden facerse en
pouco tempo descansando nos
albergues da zona cun mínimo
de planificación das xornadas,
como asegura Xoan Seoane.
A idea de que as bicicletas só
son para o estío, ao xeito edulcorado de Verano Azul, hai tempo
que quedou superada, especialmente grazas a teima dos afeccionados ao montain bike de percorrer o monte sobre dúas rodas.
As saídas practícanse durante todo o ano, sen embargo, o outono
semella ser o mellor momento
para tirarse por baixadas apocalípticas ou para facer roteiros
tranquilos. Nin a chuvia nin o frío
propios do inverno supoñen moito atranco nesta época do ano
con horas de luz suficientes para
facer rotas longas en pouco tempo. A bicicleta é un xeito de viaxar
barato e rápido polo monte.

Consellos dos profesionais
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Aínda que as saídas ao monte en
bicicleta non entrañan moito perigo, os profesionais recomendan
tomar algunhas precaucións. O
responsábel da selección galega
de mountain bike, Xoan Seoane
comenta que “é imprescindíbel
revisar o estado dos freos, da cadea e dos cambios e utilizar casco e luvas como protección”. Ademais recomenda que os corredores habituais do monte se federen “porque deste xeito dispoñen
da cobertura dun seguro en caso
de accidente a cambio dunha cota anual” e saír ao monte sempre
en grupo porque “é máis divertido
e máis seguro”.♦
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O mercado de Sabarís
CARLOS MÉIXOME

As xentes que teñen que achegarse á ponte da Ramallosa un luns pola
mañá saben
moi ben que
van topar as
estradas
inzadas de
coches. A razón é que
ese día
celébrase
un dos
mercados
máis
concorridos
da contorna:
o de Sabarís.
Na feira, fotografía de Xosé Suárez, ca. 1960.

No mercado actual pode atopar o
consumidor de todo, dende roupa
até apeiros de labranza, dende ferramenta de albanelería a toda
caste de froita, dende mel ou limóns do país até cans de raza ou
de palleiro, dende compactos pirateados até camisetas dos grupos
musicais de moda, pasando por
produtos de pastelería, chacinería, panadería… De todo hai no
farturento mercado dos luns en
Sabarís, que conta ademais, como
diría o amigo Iglesias Viqueira,
co atractivo de ter a dous quilómetros o casco da vila Baiona.
Este mercado é un dos poucos
exemplos que quedan de libre
competencia comercial nesta fase
de capitalismo monopolista, tamén
nos circuítos de distribución e comercialización. Os 150 establecementos comerciais conviven, en
perfecta harmonía, todos os luns
con centos de postos ambulantes.
Claro que a súa vocación comercial, se de tal cousa se pode falar ao
referirnos a un lugar, vén de lonxe.
Chamámoslle lugar porque non se
sabe moi ben o que é, non é concello, nin parroquia, pero concentra
máis de dous mil habitantes.
Hai cen anos, Ulpiano Nogueira na súa Baiona, antiga y
moderna, escrita conxuntamente
con José de Santiago, falábanos
xa da importancia económica da
feira. Ao tempo que nos describe
Sabarís como unha semi-vila na
que hai numerosas tendas situadas a ambas as dúas beiras da estrada, nas que se abastecen os veciños das aldeas próximas, subliña tamén Nogueira que non hai
casoupas miserábeis, aínda que
tampouco luxosos edificios, senón unha monotonía construtiva

que pon de manifesto un certo benestar, sen a exposición de miseria que había noutros lugares do
Val Miñor. Fálanos tamén das coloridas fachadas, que considera
influencia dos moitos traballadores portugueses alí establecidos e
que tiñan fama de ser uns auténticos artistas. Agora ben, para Ulpiano Nogueira o excepcional de
Sabarís era a salientábel importancia económica que tiña para o
Val a comezos do século. Descríbenola deste xeito nun texto que
poñemos en galego: “Sabarís pode conceptuarse como o primeiro
centro de transacción comercial
que existe en todo o Val.
O seu mercado semanal, de
significativa importancia, é a principal fonte de riqueza que aquí
existe, sendo ademais de suma e
útil comodidade para o noso labrego, que obrigado a permanecer
toda a semana en lugares afastados dedicado ás labouras agrícolas, atopa en día fixo un centro de
contratación onde pode ofrecer
con vantaxe as súas mercadorías.
Este mercado, no que se venden produtos tan esencialmente
variábeis como cereais, peixe,
aves, etc. serve para cotizar estes
artigos, variando a oferta e a demanda, segundo a época e circunstancias de orde económica.”
Agora ben, o asentamento do
mercado en Sabarís non foi cousa
doada e si fonte de longos e permanentes litixios coa xurisdicción de Baiona. Ao fin a racionalidade, e sobre todo as poucas ganas de pagar impostos, remataron
por consolidar a feira en Sabarís,
moito mellor comunicado co conxunto do Val Miñor, ao pé da ponte e da estrada real, que a fortale-

za baionesa do Monte do Boi.
O mercado dos luns comezou
en Monte do Boi e tivo a súa orixe nun privilexio concedido polos Reis Católicos en 1497. Alí
concorrían as xentes do Val Miñor e da xurisdicción de Santa
María de Oia. Mais, aos poucos,
Monterreal íase despoboando e
as actividades comerciais desprazándose á Vila Vella ou Burgo Vello, o actual Burgo.
A situación chegou a ser preocupante xa que as autoridades locais conseguiron unha ratificación
de Filipe III, en 1605, do privilexio concedido polos Reis Católicos, acompañada dunha ameaza
de sancións de até 10.000 marabedís para os que comerciasen fóra
do recinto de Monte do Boi. Mesmo o Corrixidor de Baiona, Velázquez de Bustamante, ordenoulle
ao pregoeiro que percorrese os
distintos lugares para dar a coñecer a provisión real na que, segundo recolle Herminio Ramos, se
prohibía vender viño e outros produtos no río do Burgo e ademais
ordenábase “que non haxa tenda
de oficio nel, nin forno de cocer
pan de venda, e que tampouco haxa no dito Burgo nin na Ramallosa xastres nin zapateiros nin outros oficiais con tenda, que non
haxa tampouco tenda de ningunha
caste, só unha taberna e o mesmo
en Viso de Calvos”.
As medidas non deberon acadar o éxito esperado xa que volvemos ter noticias das presións
sobre o mercado de Sabarís. De
novo Herminio Ramos é quen
nos informa do acordo do Concello de Baiona, en 1736, prohibindo o mercado de Sabarís, establecendo multas que podían chegar

até a perda de todo o que vendesen e lembrando que o lugar de
mercado era Monte do Boi.
Poucos anos despois, en 1742,
D. Roque Ascutia, nese intre Gobernador de Monte do Boi, pretendeu que todo o que se vendese dentro da fortaleza quedase libre de
dereitos reais e ordenoulle aos soldados que lle tirasen os produtos
aos que os vendían polos camiños.
Mais o mercado ao pé da Estrada Real ía consolidándose. As
autoridades de Baiona intentaron
de novo impedilo, en 1823, cando
o Concello de Baiona solicita que
se envíen tropas para que prendan
os que estean vendendo e se lles
multe. A finais dese mesmo ano os
soldados desfixeron o mercado.
Baiona tiña perdido xa o control da feira dende había tempo.
Os vendedores negábanse sistematicamente a ir a Baiona e cando aparecían as milicias levantaban os tarecos e púñanse a vender na Robaleira, ou polos camiños da outra beira do río.
Pouco a pouco as cousas foron mudando. Se algúns vendedores foxen ao chegar as tropas
hai outros que xa se arrepoñen,
como José Estévez, quen o 18 de
Maio de 1838 seica insultou aos
soldados, que despois de prendelo levárono ante o xuíz.
Cara mediados do século
XIX, tras as mudanzas nas tácticas militares e nas estratexias defensivas do período anterior,
Monterreal quedou abandonado.
O mercado de Baiona continuou
e Sabarís converteuse na rúa comercial do Val Miñor.
Cando xa andamos no século
XXI, segue a haber mercado, os
luns, en Sabarís.♦

Prestige
MARGA ROMERO

D

oéulle a Susanne Schenda (Praha, 1931) a ferida
do mar. Fotógrafa e pintora, obrigada a percorrer camiños, traslada á súa obra exilios
e sombras. Asentada desde
1985 en Zürich sofre a catástrofe do Prestige, sentiu o SOS
que o mar lanzaba e fixo do
barco un pucho, que con tinta
negra debuxaba a face dun neno triste estático sen mans con
lágrimas negras. O Prestige,
partido en dous, xa non era o
barquiño de papel da infancia.
Foi o chapeu da cobiza destrutora que mudou outros cadros
nos que había sol. Tamén de fóra viñeron os do equipo Georg
M. Hafner, redactor para a canle televisiva de Hessen (Alemaña) e prestixioso comentarista
para ARD, a el debémoslle a
verdade e a seriedade contada
en imaxes sobre o Prestige, o
mellor documental “Das rote
Quadrat. Die Prestige- Das Öl
und ein Kartel des Scweigens”,
recoñecido co ‘Prix’ de Europa
e co Premio Ondas. Os
traballos de Hafner
caracterízanse polo seu
compromiso, documentais
como “Gaza: o futuro compartido” (1998) ou “Tres anos despois do asasinato de Rabin”
(1998) puideron verse na
programación de TVE na noite
temática. Con Esther Schapira
en “Die Akte Alois
Brunner”(1998) libro e
documental, segue todos os pasos de Adolf Eichmann para
denunciar como este nazi,
responsábel da morte de máis
de 120.000 persoas, troca de
nome e coa axuda do presidente de Siria, Hafiz al-Assad vive
libre con outra identidade nese
país. Compromiso e procura da
verdade, para rachar coa
conspiración de silencio do caso Prestige, fan que a súa
investigación viaxe por todo o
mundo: ata a casa grega da dona do barco, ata as Bahamas,
por Rusia e por Suíza. Polo País de Nunca Máis para loar a
cultura e por Fisterra e Muxía,
para mostrarnos o resultado
dunhas eleccións seis meses
despois e entrar no despacho
dun alcalde que comenta que
non ten tempo para “intervius”
mentres asina as axudas que
van recibir as persoas
afectadas, coma se os cartos fosen del. Hafner, do mesmo xeito que denunciara a verdadeira
identidade daquel nazi fuxido,
sitúa a Manuel Fraga no seu lugar, é o ex ministro do dictador
Franco. Documental desde Galiza, desde o Hotel Riazor, desde dentro do acuario do bar
Cristal de Muxía, onde un anaco de plástico denuncia tanta
censura, a bandeira de Nunca
Máis. Esixamos unha noite
temática con este documental
libre que é tamén unha defensa
da única persoa competente a
quen non lle fixeron caso:
Mangouras, o capitán do
barco.♦
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Xavier Buxán
‘O festival mostra
a faciana máis
lúdica da música
contemporánea’
A.N.T.
O 27 e 28 de novembro a
Fundación Laxeiro organiza o III Festival de Música
Contemporánea, que se celebrará no salón de actos
do museo vigués do Marco.
Que se vai atopar a xente?
Nesta edición quixemos
amosar o traballo dos creadores máis novos do panorama da música contemporánea estatal e internacional
con estreas en Galiza das súas obras. Son os que colleron
o relevo daquela xeración de
músicos que bebía da tradición dos clásicos e que facía
pezas máis duras e sinistras.
Eles están a renovar a linguaxe clásica cambiando o concepto da música contemporánea e amosando unha faciana
máis accesíbel e lúdica. Javier Arias Bal, César Camarero, Manuel Rodeiro, Santiago Lanchares e Xesús
Rueda son algúns dos compositores deste edición.
Que novidades se inclúen con respecto aos anos
anteriores?
O cambio máis significativo é a inclusión das novas
tecnoloxías, de aí o subtítulo
do festival Música Oikodynámica, xa que se vai xogar coa
transformación dos son dos
instrumentos en tempo real e
a distribución espacial deles
ao redor da sala de concertos.
Un espectáculo semellante
estreouse no Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona en xaneiro e Vigo será a
segunda cidade na que se escoitarán estas pezas. Outra
das novidades é a incorporación doutras expresións artísticas máis alá do estritamente
musical. Contaremos con
proxeccións de vídeo feitas
expresamente para os temas
que se interpretarán nas que
se incluirán ademais das imaxes fragmentos literarios de
autores universais.
É un festival de xente
nova para xente nova?
É un festival de xente non
tan nova para todos os públicos. As dúas edicións anteriores tiveron unha acollida moi
boa, en parte pola curiosidade
do público máis novo e porque é o único festival deste tipo que se celebra no país.♦

A cara golfa de
SUSO SILVA
MAR BARROS

O seu é facer rir. Con só sete anos xa actuaba no Circo dos Muchachos, ao
abeiro do seu tío o Padre Silva, en Benposta. Agora Suso Clown vén de ser
galardoado co Premio Nacional de Circo, pola súa traxectoria e innovación.
Non é un pallaso normal, cheo
de colores vistosos e maquillaxe
que fai rir os cativos con caídas
torpes e chanzas clásicas. Xesús Silva ou Suso Clown, como
insiste que o chamen, nin sequera se define como pallaso, el é
un clown. Con traxe e chapeo
negro, unha cara difícil e sen palabras veu paseando durante
máis de trinta anos, por carpas e
teatros, o seu particular xeito de
entender a vida e o espectáculo,
reivindicando un circo novo, de
aquí e para todos os públicos.
Tiña só sete anos cando descubriu o circo, en Benposta. Pero
non foi como para a maioría dos
cativos da súa idade, que sabían
de pallasos e leóns unha vez ao
ano cando se achegaban á vila
nas súas caravanas de feirantes.
Xesús Silva coñeceuno por dentro e por tradición familiar. Comezou a enredar cos aparellos de
clown ao amparo do seu tío O Padre Silva, no Circo dos Muchachos e no 69 xirou por primeira vez
con eles por Europa. “Os aplausos abraiáronme, quedei alucinado coa experiencia con rapaces
do circo, pero seguín facendo unha vida normal até os catorce
anos. Nese momento decateime

de que era precisamente isto o
que quería facer e metinme de
cheo”, explica Suso Silva. “A cidade dos Muchachos é un lugar moi
especial, no que che aprenden a
crer e a realizar os soños pero no
que tamén ves que a vida é moi
dura. Benposta é unha plataforma
para proxectar moitas iniciativas e
son eles os únicos en todo o Estado que dispoñen dunha Escola
de Circo. Abriume os ollos”.
Primeiro en Benposta e
posteriormente no Instituto de
Teatro en Barcelona, o ourensán
comezou a crearse un estilo propio, a modelar “o seu personaxe”. De americana, garabata e
sombreiro negro, olleiroso e cun
humor duro, moito máis alternativo ao clown típico, Suso Clown é
“un pícaro, un golfo” ao que lle
gusta improvisar co público e
crear situacións divertidas e sarcásticas pero da vida real. “Ao
principio a xente queda perplexa
porque non conta que alguén veña e a envolva con papel hixiénico. Esperan a actuación habitual
dun mimo. Pero deseguida aceptan o que fago e gústalles, porque son cousas cotiás, moi de
andar por casa. Xa non queren
pallasos tradicionais, agora hai

que contar historias, comunicar e
emocionar”.
Con el aprenderon acrobacias
os membros de Tricicle en Barcelona e foi nesa mesma cidade onde se relacionou cos grupos máis
destacados do Estado, La fura
dels baus e Els joglars. En 1989
crea xunto coa súa irmá a compañía Paxaros na testa, coa que actuou no país, fusionando o circo e
o teatro. Pero é a partir do 94 cando pasa a formar parte dos principais circos españois e europeos,
entre eles, o Circo Mundial, o Circo da Arte, creado por Miliki, o Merano de Noruega ou o Alemán, recorrendo todo o vello continente e
América e parando pouco por
Benposta. “Se marchamos fora
non é porque queiramos emigrar, espeta Suso Silva-, senón porque
vivimos nun estado no que paradoxalmente xorden importantísimos artistas pero que ten un circo
totalmente estancado, cunha oferta pobre e poucas escolas de calidade”. E engade que “ten que vir
o Cirque Soleil para que os patrocinadores se volvan tolos. Cómpre que as institucións potencien
os espectáculos dende a base e
os promocionen, porque aquí fanse cousas moi boas e non é preci-

so que veñan de fora a descubrirnos un circo novo”.
Despois de tres décadas actuando nos circos máis prestixiosos e cos profesionais máis destacados, na procura sempre de
fórmulas novas que se arreden
do clasicismo, Suso Clown vén
de ser galardoado co Premio Nacional de Circo “pola traxectoria
dunha familia circense e a súa
persoal achega ao desenvolvemento da mímica”. O premio, outorgado polo Ministerio de Educación, supón un impulso para a
súa carreira.

Novos proxectos
Nestes momentos Suso Silva
atópase no Reino Unido co espectáculo Spirit of de horses, un
teatro ecuestre que parte da mitoloxía e abarca o mundo dos cabalos, dende Pegaso e Unicornio, pasando polo western, o
flamenco ou os cosacos rusos.
Ten previsto ademais gravar unha serie de sketchs, dacabalo entre o circo e o teatro, para televisión. Aínda que de momento non
existe ningún contrato estase a
barallar a posibilidade de que sexa a TVG a que os emita.♦
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Memoria
LUÍSA VILLALTA

C

hamamos memoria á
parte que
descatalogamos do noso
presente pero que, por algunha
razón, non dá desaparecido.
Tamén por algunha razón asistimos no abano do presente
mes a unha apoteose da
memoria: recuperación de nomes populares e democráticos
para as rúas de Sada, Congreso sobre Bóveda en
Pontevedra, anuncio do Congreso da Memoria Histórica
Democrática en Narón. A todo
isto hai que sumar os capítulos
televisivos sobre a Transición
en Galiza e a repetición ad
nauseam do descafeinado
Cuéntame da TVE. Recapitulamos mesmo un ano de Prestige, suma e segue tanto para
os responsábeis que continúan
negándose a selo como para as
masas indignadas ante o
espectáculo político e (des)informativo. Memoria colectiva
que non é, aínda que por
veces se confunda, o mesmo
que Historia, nen ten por que
selo. Dicía Cunqueiro que,
mentres a Historia se preocupa
da reconstrución rigorosa, real
e obxectiva dos feitos pasados
(e non sempre é capaz de
facelo), existe na que el
chamaba alma colectiva unha
faculdade semellante á dos individuos particulares e que
consiste en deformar as experiencias pasadas para mellor
ou máis acentuadamente comprender e expresar as
angueiras e sentimentos do
presente. De aí, dicía, nace a
mitoloxía, memoria deformante moito máis “realista”
porque caracteriza o
diferencial de cada pobo, eses
soños e desexos colectivos. É
verdade, coido eu, que esta
revivificación nosa do pasado
ten un algo de mitolóxico. E,
sen que me acougue de todo a
definición de Cunqueiro, paréceme máis que aproveitábel a
calificación de “deformante”
para esta maneira de recuperar
o pasado. Só que eu incidiría
no valor activo deste
“deformante” cara ao futuro
para diferencialo tallantemente
do que sería falsaria memoria
“deformada”. Non
deformamos en nada a
Historia lembrando e homenaxeando, mitificando incluso
con toda intención as persoas
e as ideas que elas defenderon
e polas que morreron. Acaso
estarrecemos como o servo de
Orestes cando clama: “os
mortos aínda son quen de matar os vivos”. Nós somos Bóveda hoxe e, se alguén deforma a alguén, foi el a nós e
non nós a el, porque estamos
feitos da materia que nos proporciona un certo proxecto
sobre o que actuar. Igual de
deformante está obrigado a
ser o noso presente, ampliando o noso Nunca Máis a todas
as escuras rexións da nosa infelicidade.♦

Soños Eléctricos

César Lorenzo

O gran negocio do fútbol virtual (I)
Un estudo de dúas das maiores distribuidoras de xogos
de ordenador de Europa vén
de salientar que dentro do
gran negocio deste tipo de
produtos, hai un xénero que
está a bater todas as marcas
en canto a implantación e
vendas: os xogos deportivos.
Dentro deste clásico dos videoxogos destaca, cun 75
por cento da cota de mercado, o subxénero de fútbol, un
fenómeno que nestas datas
cobra especial relevancia,
por coincidiren na súa saída
ao mercado diferentes propostas que procuran engaiolar os videoxogadores con
distintos enfoques deste
grande espectáculo.
Que o fútbol move
consciencias e carteiras é algo sabido e constatado por
estatísticas comerciais como
a venda de produtos relacionados con marcas e equipos
ou a propia cotización dos
patrocinadores e empresas
de xestión de dereitos de imaxe. O novidoso dos últimos
anos é a tendencia á baixa do
mercado en xeral e unha considerábel alza, pola contra, en
determinados ítems vinculados a dez ou doce clubes
(empresas) que manexan a
meirande parte dos ingresos
publicitarios e de venda de
produtos relacionados.
Nos videoxogos non podía pasar doutro xeito. O investimento maior dun estudo
como EA Sports, número un
en vendas de xogos deportivos, non está na preparación
técnica dos seus títulos (FIFA
2004 e Total Club Manager
20004 son os seus buques insignia para este Nadal) senón
no pagamento das diferentes
licenzas que lle permitan usar
nomes reais de xogadores

nas súas recreacións. Mais o
gasto paga a pena, polo que
parece. A saga FIFA vive nun
curioso paradoxo. Segundo
os consumidores de videoxogos de fútbol, é un dos máis
pobres en innovación e realismo, en relación a outros títulos, como o número dous
en vendas, Pro Evolution
Soccer, mais está considerado o máis atractivo á hora de
sentar no computador ou videoconsola por posuír nomes, facianas e equipaxes semellantes ás reais.
O xogador de fútbol virtual non quere facer rabonas,
marcar de vaselina, rematar
con kodrazos ou deixar sentado un defensa cun caneo en
bicicleta. O que máis lle gus-

ta, maioritariamente, é sentirse unha estrela do balón, sentir a sensación de que co seu
teclado ou mando goberna as
carreiras de Ronaldo ou os
remates de Van Nistelroy. E
quere gozar vendo eses futbolistas, cos seus rostros recreados dixitalmente, celebrar un triunfo cos seus compañeiros.
Esta misión do fútbol virtual como continuación do
fútbol real nas propias pantallas é xa unha reclamación do
público. Por iso abondan os
xogos de empresa, adicados
unicamente a un equipo en
concreto, que simplemente
nos dan a posibilidade de dirixir os xogadores dese plantel
e incluír novos nomes. En Es-

Comentarios dionisíacos

paña, o Madrid e o Barcelona
dispoñen dos seus propios títulos e outros clubes desbotaron a idea por precisar dunha cota de mercado ampla de
máis (caso do Betis).
Este modelo de recreación no céspede é un dos modelos máis primarios do grande negocio do fútbol virtual.
Igual que diriximos a Indiana
Jones ou a Lara Croft, a satisfacción chega cando Aimar
marca de cabeza ou Kahn para un balón incríbel. Mais o
complexo mundo do fútbol videoxogado ten outras facetas, como a recreación dos
modelos de xestión ou o papel dos xogos “only football”,
dos que falaremos en dúas
♦
semanas.♦

Irmandade dos Vinhos Galegos

Que bebemos?
Cada um bebe o vinho que merece, que lhe quadra, que vai, nom
só com o seu gusto, ou dinheiro,
mais tambén com a sua personalidade. Assim encontramo-nos
que na Galiza se bebe, em média, um vinho bastante medíocre,
en comparaçom com o resto do
Estado Espanhol.
Bebemos os galegos tres vezes mais de vinho que o que produzimos, pois em quantidade temos um dos consumos per cápita mais altos; mas o preocupante
é o desconhecimento da origem
e a qualidade, a falta de cuidado
em ler bem as etiquetas, e a mansa resignaçom de beber o vinho
que che ponhem por diante, sem
protestar, reclamar e denunciar
os enganos dos taberneiros.
Três quartas partes dos vinhos
que venhem de fora som de bastante baixa qualidade, e ainda pio-

res se som trazidos em granell e
engarrafados aquí. Som habitualmente submetidos a diluiçóns,
misturas, tratamentos, correçons e
aditivos, que os fam muitas vezes
imbebíveis por qualquer paladar
medianamente educado. Vendemse por baixo preço e nom é de extranhar que a gente se defenda e
se refugie na cerveja, nas colas,
tónicas ou mesmo nos cubatas.
Há vinhos de aqui produzidos sem conhecimento de causa,
sem controle, sem registro e com
ideia de defender-se do vinho foráneo, pero que ainda o fam pior:
há gente que vai comprar uvas
em Castela e as fermentam na
súa casa, fazendo ums vinhos
que chamaríamos “preciosos”,
que é o que hai que comentar
quando te oferecem bebê-los,
porem non pasas do primeiro
grolo. Som os mais perigosos, e

há que defender-se contra deles,
dizendo que temos proibido o
vinho polo médico e mesmo levar um certificado preparado para mostrar, em defesa própria.
Na Galiza, em geral, produzimos e temos ums magníficos
vinhos, mais poucos e caros, ainda que muito temos melhorado
nos últimos tempos. Temos muito mais caminho que percorrer,
conhecendo e reconhecendo a
qualidade, a sua relaçom com o
preço e ainda mais, dando aprezo
aos bons que realmente o valem,
e nom só pola propaganda.
Aqueles vinhos acedos, toldados, revoltos, aguardentados,
passaron afortunadamente quase
todos á história, mas ainda fica
muito mais caminho por percorrer para chegar a umha média
de qualidade do Estado Espanhol. E a responsabilidade está no

catador-bebedor-consumidor,
que cada vez tem que ser mais
conhecedor-exigente, e nom se
deixar dar gato por lebre, denominaçom de orige por vinho vulgar, e lendo as etiquetas, interarse quem vem sendo a adega, o
elaborador, as castes, e mesmo,
se pode ser, o nome da finca e a
orientaçom das videiras. Se todos conhecéssemos algo mais
de números, de medicina, de vinhos e de alimentaçom, poderíamos e deveríamos viver mais,
melhor e mais felizes, que vem
sendo o que se pretende.
Resumindo, há que ser mais
exigentes com o que comemos e
muito mais ainda com o que
bebemos, que conforma o nosso
corpo, a alma e o espírito, nom
so nosso, senom para muitas
mais geracons de bons e generosos galegos.♦

Foro Social
Europeo (II) Memoria de Ferro
e ‘Nunca
O meu tío xudeo
Máis’
FRANCISCO CARBALLO

O

s días 12 a 15 de
novembro reuniuse en
París o FSE (II). Este
foro, como o seu paralelo
FSM de Porto Alegre, reúne
milleiros de persoas. Nel
coinciden conferencias, debates, escenarios, cancións e
grandes manifestacións a
prol, todo, dunha “alterglobalización”. Galiza estivo ben
representada no foro de París.
Algúns dos asistentes ao foro
andaron ás présas para
estaren o 16 na manifestación
de Nunca Máis en Santiago.
Porque Nunca Máis ten aire do FSE. Coinciden en rechazar gobernos ao servizo do neoliberalismo máis provocador;
en esixir a dimisión de dirixentes funestos de países ou de
mesteres sociais. En denunciar
o alto prezo de contaminación,
da miseria social, destrución de
medio ambiente, desamparo e
dunha orientación do poder a
prol de minorías financeiras co
asaballamento de pobos e de
grupos sociais.
Os analistas
convencionais do FSE (II) argallan que tal mobilización
carece de programa, de alternativa e de homoxeneización.
Xustamente, están no FSE e
no FSM cantos rexeitan o
malestar actual global. Cantos
cren en posibilidades de cambio global. E cantos saben
que a liberdade, a igualdade e
a fraternidade se conquistan;
que non se nos outorgan sen
longas marchas. Non é
sorprendente a coincidencia
mundial no rechazo do neoliberalismo devastador que sufrimos? Non é un avance na
espera e na esperanza de
acertar e convencer?
Os analistas
convencionais de Nunca Máis
magnifican a reacción do goberno do PP na Galiza e no
Estado: é o coletazo; non ten
racionabilidade xa que se están a corrixir os efectos do
“accidente” do Prestige. É
imposíbel máis cegueira en
columnistas para manter certa
lexitimade deste PP. Porque
ao mal goberno, os
“fraguistas” suman a mentira
e o engano. O FSM, e na Galiza Nunca Máis, están a
arrincarlles a carauta aos
poderes actuais da dirección
económica e política mundial.
Anuncian e preparan.
Experiencias hai de novos
rumbos mundiais. Lula ten
dificultades inmensas no seo
do seu goberno. Emerxen críticas apaixoadas da súa xeira.
Eu confío na súa estratexia
de abrirse camiño na xungla
mundial cara a outro sistema.
Sumemos forza e espazos de
novas creacións, porque urxe
dar realidade á promesa de
Lula: que todos coman e
sexan respectados. ♦

Rafael Maceiras, artista toneleiro
mantiña taller de honra na Moura
coruñesa. Os seus ollos eran
azuis e a sua ollada tan doce que
cativaba os que o vían laborar
sempre con kippah. Admiraban
nel as maneiras suaves no facer e
o seu falar musical e vagaroso
coas palabras. Era o meu tío.
Xudeu practicante en 1930,
sentía por el todos os meus respeitos. Teño matinado sempre sobre
as súas orixes e no meu miolo
aboiaban sen resposta certa. Que
apelidos xudeus serían os seus?
Cal sería a súa familia de orixe antes de lle ordenar a conversión?
Pertencera ás familias que non cederan na diáspora sefardí?
Nunca o souben. Tampouco
se chegara dos ramallos xudeos
que asentaran en Monforte e Ribadavia ou se emparentaba coa
xudaría doceira de Sober. Nin se
tiña liña cos que moraban en
Compostela mantendo apelidos
dos xudeus galegos conversos: os
Castiñeira, Sobreira e Moreira,
os Carballo, Maceira ou Moure.
Aínda o meu tío soubo do
insulto de marraos adicado a
eles. Como os que, ano si ano
non, recibían os da Calexa de
Monforte logo de seren acusados de meter o Cristo da Régoa
nunha bogada quente. Algún veciño daba en correr a voz e mesmo que escoitara os berros do
Xesús escaldado pola auga fervida para, de contado, comezar
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Antón Patiño Regueira

Rafael Maceiras era artesán de sellas e baldes. Na imaxe, a antiga fonte da Praza de Mazarelos en Santiago.

o saqueo de tendas e negocios.
Voltaban os xudeus a refacer
os seus comercios e como formigas de novo prendían un labor
para eles de vida e esperanza.
Novas transaccións e novos acopios até o día que calquera outro
veciño, tamén comerciante, viñera outra volta co conto do Cristo
da Bogada. O que aínda hoxe se
mostra na igrexa da Régoa.
Cando poucos xudeus quedaban xa por espolicar acabou a len-

da dos laios do cristo escaldado.
Os da Calexa foron encartando e
o tempo foi dispersándoos e entrelazando coas familias veciñas.
Xa ninguén preguntou se eran
conversos ou cristiáns vellos.
Mais ao meu tío Rafael Maceiras si llo fixeron. Vírase obrigado a se achegar case todos os
días ao cuartel da garda civil
despois de xullo de 1936. Querían saber das prácticas dos xudeos da Coruña aqueles beneméri-

O Bardo na Brétema

Arquivo ARXIU MAS

tos que construían polo ruín o
seu imperio de terror.
Petaban tamén na ventá do
meu tío avó no taller da Moura
cando lle entraba a vena a calquera parella camiñeira da garda civil.
A súa horta eterna chegoulle,
logo de sufrimentos para el e a
súa familia, quizais alá en Xudea
como soñaba. Rafael Maceiras,
construtor de sellas, baldes e bocois, o meu tío, era un santo de
ben e un artista toneleiro.♦

Rudesindo Soutelo

As grandes músicas
No Ferrol, como cidade industriosa que é, existe uma crescente demanda social de alta cultura que
precisaria de mais atenção política, para favorecer uma sinergia
económico-cultural que valorize o
feito galego e o ócio criativo.
O concelho de Ferrol tive no
passado iniciativas musicais que
apontavam nessa direcção, como
foi o Concurso Internacional de
Piano, os Cursos de Música Instrumental, os ciclos da Associação
Galega de Compositores, as encomendas a compositores galegos,
etc. Agora parecem optar pelos
formatos de cultura rápida despersonalizada –usar e tirar– que ofertam as agências de concertos.
Examinando o ciclo “Benvidos
á gran música” do Concelho de Ferrol, descobri que em nove séculos
de música culta galega não fomos
quem de produzir algo digno, segundo o critério dos organizadores,
de ser considerado grande na história da música para figurar no ciclo.
Será isto a prova do subdesenvolvimento paupérrimo da Galiza ou
será o modelo de bilinguismo harmónico que tanto pregoa o Fraga?
Numa segunda leitura dos autores
programados topei-me de cheio
com alguns nomes não tão grandes
e mesmo um totalmente indigno de
tal consideração.
Ignorar absolutamente a história da música galega num ciclo de

grandes músicas na Galiza demonstra uma supina incultura,
quando não é um deliberado desprezo a nossa música culta, mas
incluir nessa programação a Tomás Marco é uma falcatruada
ofensiva para a inteligência e mais
para os compositores galegos, por
agravo comparativo. Afortunadamente a nossa terra nunca criou
garrulus musicus dessa espécie.
Noutro artigo, se a autoridade mo permite e a mafia não o
impede, falarei-lhes do “Marcotráfico” e mais do “Oppius dei”.
Como contraponto, quero somar-me desde aqui ao merecido
homenagem que o dia vinte e dous
de Novembro faz-lhe a Semana da
Música de Caranza ao Grupo de
Metais Santa Cecília. O grupo de
música de câmara, em permanente
actividade, mais antigo da Galiza.
Um quinteto de metais de extraordinária qualidade que leva o nome
de Ferrol por médio mundo, e
sempre prestes a colaborar com os
compositores galegos.
Aproveitando o prestígio internacional do Grupo de Metais,
vou-me permitir uma sugestão
ao concelho de Ferrol. Encomendem cada ano duas obras para
quinteto de metais dedicadas a
Cidade de Ferrol, uma a um
compositor galego e outra a um
compositor de renome internacional, para ser estreadas e gra-

vadas em Ferrol pelo seu grupo.
Desse modo contribuem a criar
um reportório musical ligado a
Cidade. Promovem a música culta galega. Vinculam o nome de
Ferrol com a música a nível internacional. Convocam anualmente a crítica e aos médios in-

ternacionais. Promocionam a Cidade com CDs de música culta
original e própria. Participam do
êxito do Grupo de Metais Santa
Cecília. E toda essa publicidade
por bem pouco dinheiro.
As ideias são gratuitas, desenvolve-las já é outro cantar.♦
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O Trinque
Olladas oceánicas
Entre o 19 de novembro e o
vindeiro 18 de xaneiro, o Museo do Mar de Vigo acolle a
exposición Olladas oceánicas,
mostra de máis de corenta artistas contemporáneos que fi-

xeron do mar o protagonista
da súa obra. Inclúense ademais os traballos dos gañadores do Certame de Nova Creación Visual, destinados a novos valores.♦

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O

Allariz
■ EXPOSICIÓNS

BIENAL DE GRAVADO
CAIXANOVA

Candea e o Colectivo Ecoloxista do Salnés, poderemos
ollar esta mostra de fotos e
textos explicativos dos nosos
espazos naturais, até o xoves
27, no Auditorio do Concello.

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

Cangas

O Barco
Barco

BARREDO

■ CINEMA

LA CHICA
DE LAS CERILLAS

A fita de Aki Kaurismaki
será proxectada este xoves 20
na Casa da Cultura ás 22:30.

COMANDANTE
A fita-documental de Oliver Stone proxectarase na
Casa da Cultura o sábado
22 e domingo 23.
■ TEATRO

RIO BRAVO 02
Chévere representará esta
obra o venres 28 ás 22:30
na Casa da Cultura.

Nacho Vegas
Rock de autor, as drogas, o artista desarraigado... será o que este asturiano nos
presente nos seus concertos polo noso
país. Poderemos escoitalo o venres 28 no
Iguana Clube de VIGO e o sábado 29 no
Playa Clube da CORUÑA.♦

Boiro
Boiro
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CAAMAÑO
Até o 28 de novembro a súa
colección fotográfica poderemos ollala no CC Ramón
Martínez López. Imaxes dos
anos 20 e 30 que presentan
unha completa descrición da
vida do pobo nesa época,
quedando reflectidas todo
tipo de actividades laborais.

Bueu
■ EXPOSICIÓNS

FOTOGRAFÍAS
A A.C. As Lagoas terá aberta esta mostra até o 30 de
novembro na sala Amalia
Domínguez Búa.

■ EXPOSICIÓNS

A sala de arte Ángel Botello
acolle, até o 29 de novembro, a súa mostra pictórica.

A Coruña
■ CINEMA

CGAI
O programa desta semana
continúa co ciclo dedicado a
John Carpenter coa proxección de O pobo dos malditos
(venres 21 ás 20:30 h.); Fantasmas de Marte (sábado 22
ás 20:30); 1997: Rescate en
Nueva York (luns 24 ás
20:30); La niebla (venres 28
ás 18 h.); La noche de Halloween (o mesmo día ás 20:30);
e o sábado 29 Dark star ás 18
h. e Asalto a la comisaría del
distrito 13 ás 20:30. Tamén están programadas as fitas de
Akira Kurosawa tituladas
Rashomon (xoves 20 ás 20:30
e venres 21 ás 18 h.); O escándalo (martes 25 ás 20:30 e xoves 27 á mesma hora). Co gallo da celebración do centenario do produtor Cesáreo González poderemos ollar ¡Vivan
los novios!, de Luis García
Berlanga, o sábado 22 ás 18
h. O exemplo de novo documental americano, The weather underground, dirixido
por Sam Green e Bill Siegel
no 2003, poderase ollar o mércores 26 ás 20:30.

Cántic del sol é o título da
mostra que está sendo exposta na sede da fundación
Caixa Galicia. Até o 30.
■ MÚSICA

JARABE DE PALO
A banda catalana vai tocar este venres 21 no Playa Clube.

A Estrada
■ EXPOSICIÓNS

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF

■ EXPOSICIÓNS

OS MUNDOS DE
CARLOS CASARES
Mostra fotobiográfica sobre o escritor galego que
podemos ollar no C.C. Torrente Ballester.

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.

THE YEAR

CARLOS MERINO

As obras do prestixioso

Podemos visitar no Ateneo

Unha raíña efémera completa o título desta exposición que, até xaneiro, estará
no Museo de Belas Artes.
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

■ EXPOSICIÓNS

Baixo o título Novembro
están agrupadas as súas
pinturas nunha mostra que
alberga a Biblioteca Pública González Garcés.

ESPAZOS
NATURAIS DE GALIZA

GRANDES MESTRES
DO MUSEO L. GALDIANO

Organizada pola asociación

Organizada pola Fundación

Terceiro disco do grupo, Sonotones
III, que lle dá unha aperta o rockpop. Este xoves 20 tocarán na Casa

do Patín en SANTIAGO; o venres 21
no Mardi Gras da CORUÑA; e o sábado 22 no Iguana Clube de VIGO.♦

unha mostra homenaxe a este
pintor ferrolán que poderá ser
visitada até o 20 de decembro
no C. C. Torrente Ballester.

Lugo

O Grove
Grove

CARLOS VALCÁRCEL

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

Até o 12 de decembro a
Fundación Caixa Galicia
mostrará as súas fotografías.

ILUSTRACIÓN INFANTIL

ICONAS POP

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.

Lalín
■ EXPOSICIÓNS

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF
THE YEAR

As fotografías do prestixioso premio da natureza, organizado pola BBC Wildlife
Magazine e o Museo de Historia Natural de Londres,
nas que se valora a beleza
formal, pero tamén a crueldade e os problemas de conservación da natureza. No
Auditorio Municipal.

JOÃO ALEXANDRE

Mª LUISA DE ORLEANS

O CEP A. Magariños Pastoriza organiza esta actividade,
que se desenvolverá ao longo do curso, para sensibilizar
ás crianzas coa arte. Coordenada polo profesor e pintor
Saúl Otero, participan nela
perto de 30 artistas, unha decena de escritores e dous galeristas. A actividade principal consiste no pintado de
dous murais, un polo alumnado de 32 m2, e outro por
artistas cambadeses de 16. O
proxecto será presentado este venres 21 ás 20 h. e X.
Vázquer Pintor leerá o Manifesto da luz nos ollos vivos.

Ferrol
Ferrol

Mostra de escultura na galería Pardo Bazán.

■ ACTOS

Sonotones

JOAN MIRÓ

EMILIA SALGUEIRO

Debuxos na galería de Papel até o 5 de decembro.

E S P E C T Á C U L O S

Até o 30 de novembro as
súas pinturas poderán ollarse no C.C. Tabeirós.

O debuxante de El País expón os seus debuxos sobre
o Prestige na sala do COAG sita nos Cantóns.

RICARDO SEGURA

E

JEAN-MARIE DEMUYNCK

SCIAMMARELLA

Até o 9 de decembro as súas pinturas poderán ser contempladas no Club Financeiro Atlántico.

C U L T U R A

premio de fotografía de natureza, o máis importante
do mundo, organizado pola
BBC Wildlife Magazine e o
Museo de Historia Natural
de London, estarán, até o 7
de decembro, na sala de exposicións de Caixanova.

■ EXPOSICIÓNS

Cambados
NOS EIDOS DA ARTE

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
representado con catro obras,
tamén están presentes grandes
autores da pintura gótico-flamenca, holandesa e inglesa.

D E

Obras de Andy Warhol,
Pietro Psaier & The Factory é o que o Museo Provincial alberga até o 8 de
decembro.

Mª JESÚS CARBALLO
Mostra pictórica até o 11 de
decembro no Pazo da Deputación.

SARA LAMAS
Até o luns 24, as súas pinturas atoparanse na galería
Sargadelos.

A Bienal
de Gravado
Caixanova
pode ollarse
en ALLARIZ.
Na imaxe,
Tan perto,
tan lonxe,
augatinta,
xilografía
de Carme
Salazar,
participante
nunha das
edicións.

GUERREIRO
Iter Itineris é o título baixo
o cal presenta unha colección das súas pinturas, até o
16 de decembro na sala
Clérigos.
■ MÚSICA

CUARTETO FLAMENCO
No Clavicémbalo, este xoves 20, da man de dúas
personalidades fundamen-

Carteleira
Carteleira

☞

A MANCHA HUMANA. Un prestixioso profesor é despedido por un comentario considerado racista. Nese
momento falece a súa dona e coñece a unha muller con moitos
problemas á que lle irá revelando a historia da súa escura vida.

☞

BUFFALO SOLDIERS.
Até a chegada dun novo
sarxento da vella escola, a corrupción é xeneralizada nunha compañía de soldados americanos destacados nunha base da Alemaña dos
últimos momentos do muro.

☞

A PELOTA VASCA.
O polémico filme documental de Medem xustifica as
espectativas creadas. Para entender mellor o País Vasco.

☞

O SEGREDO DE JOE
GOULD. Nos anos corenta un xornalista do New Yorker escribe sobre a vida dun vagamundo intelixente que está a
redactar unha historia oral do
mundo. Baseada en dous relatos

de Joseph Mitchell. Orixinal.

☞

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.

☞

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.

☞

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.

☞

BOA VIAXE, EXCELENCIA! No palacio do
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.

☞

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

☞

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

☞

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

☞

O XOGO DE RIPLEY.
Nova versión dunha das
novelas de Highsmith, centrada
na personaxe de mister Ripley,
cunha directora de culto: Liliana
Cavani. Un asesino sen conciencia e unha trama con pingas de
orixinalidade. Filme apropiado
para días de choiva sen outras
opcións. A destacar, a beleza asimétrica de John Malkovich e as
paisaxes de Padua.

☞

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.♦

tais para entender esta música. Trátase do guitarrista
vigués Cuchús Pimentel e
do cantaor da comarca da
Limia, Delio Domínguez.
Estarán acompañados polo
músico venezolano Omar
Acosta e o percusionista
Yiyo.

TUMBLING DICE
Banda que nace en Vilagarcía en 1996 coa intención de gozar do rock &
roll. Directo demoledor, no
que destaca a privilexiada
voz do seu vogalista. Tocarán no Clavicémbalo o
venres 21.

■ EXPOSICIÓNS

GONZALO PÉREZ
Mostra de escultura, até o
30 de novembro, na Casa
das Palmeiras.

Nigrán
■ CONFERENCIAS

OS NOSOS ESCRITORES
Da man de Anxo Angueira
no salón de sesións do Concello, o venres 21 ás 19 h.

NON Á VIOLENCIA

QU JAZZ
A cantante e guitarrista Susana Raya e o pianista A.
Andrés Muñóz lideran esta banda de jazz andaluza
cun repertorio baseado en
composicións propias caracterizadas pola búsqueda
da orixinalidade, preocupación pola estrutura e arranxos, explorando ritmos e
harmonias distintas. O sábado 22 no Clavicémbalo.

CUARTETO MESSIAEN

DE XÉNERO

O martes 25 ás 19 h, Camino
Noia, J.L. Fernández, Rosana López, Santiago Rodríguez e Mª do Carmo Parada, especialistas en diversas materias, falarán no salón
de sesións do Concello.

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS

ANTONIO GONZÁLEZ

O luns 24 ás 20:30 no Círculo das Artes ofrecen un
concerto.

Crónica de Santiago vai estar
na sala de exposicións de Caixa Galicia até o venres 31.

DANIEL HIGIÉNICO

OUTONO FOTOGRÁFICO

Canta-humor que vai actuar
o xoves 27 no Clavicémbalo.

Daniel
Higiénico
estará no
Clavicémbalo
de LUGO o
próximo
xoves 27.

Neda

Marín
■ FESTAS

MAGOSTO POPULAR
A partir das 17:30 o sábado
22, con xogos populares
como a chave, tiro da corda, carreiras de sacos, etc.,
no Muiño do Valado.

Monforte
Monforte
■ EXPOSICIÓNS

SALVADOR CASTRO
A memoria dun afecionado é o título que leva a súa
mostra que, até o 3 de decembro, poderemos ollar
no Centro Comarcal Expolemos.

XXI edición que este ano
chega un pouco antes do habitual. Oitenta e oito exposicións repartidas entre Ourense e outras cidades galegas.
Aquí podemos ollar: Mans
salgadas, de Javier Teniente
na aula de cultura de Caixanova até o 1 de decembro.
FotoPres 03, na Fundación
Caixa Galicia até o 23. Fragmentos, de Jesús S. Pérez na
asociación xuvenil Amencer
até o 30. Menciñeiros de
Olladas, até o 24, na galería
Volter. Alfonso, cincuenta
años de historia de España,
de Alfonso Sánchez, no CC
da Deputación até o 23. Contrastes, a transformación da
moda a longo do tempo, de
Alba Fdez Sobral, no café
Bohemio ate o 30. Unha película de pel IX, de Tamara
Arroyo na galería Marisa
Marimón ate o 30. Na Casa
da Xuventude, até o 27 de novembro, 11 afinitats per 2
metafores, o pracer dos detalles gustosos dos obxectos
pequenos, de Elena Muné; e
Manipulacións, con distintas
técnicas, de Simón Balvís,
até o 27. 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.
Guatemala, de Miguel Núñez, no Studio 34 até o 30.
Mórbido e irreal, de Concha

Lagoa, o corpo humano dominado pola natureza, até o
30 na libraría Eixo. Galicia
en foco, o certame de fotoxornalismo do Clube de
Prensa de Ferrol, até o 30 no
Liceo. VI Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtuaña, até o
29 na Fundación Caixa Galicia. Pacheco, a memoria
dun tempo e dun país, testemuña gráfica da transformación de Vigo, no C.C. da Deputación, do 26 de novembro
até o 15 de decembro; Leccións da memoria, imaxes
da infancia e recordos que
evocan o panorama escolar
dos anos 40-70, de Olalla
García, na sala de exposicións Caixa Galicia do 29 de
novembro até o 12 de decembro; Vida e morte das estatuas, fantasías, obsesións e
soños variados, de Victoria
Dielhl, até o 13 de decembro
na Casa da Xuventude; Sobre impresións, serie a cor no
que o colaxe é o elemento común, de Laura Gardós, na
Casa da Xuventude do 28
deste mes até o 13 de decembro; Vodas nos 70, a xuventude dos 70 no café Catro
Postes desde o mércores 26;
do I concurso de fotografía
Purificación García estarán
expostos, no Museo Municipal do 26 de novembro ao 15
de decembro, os traballos dos
galardoados, Rubén Ramos,
Mario Ayguavives e Laura
Torrado. Ademais de mostras hai outras actividades como a proxección do audiovisual Nunca máis, a voz da cidadanía, todos os días ás 20
e 24 h. até o 30 deste mes no
café Auriense; no C.C. da
Deputación haberá, o luns 24
ás 20 h, unha charla e proxección de diapositivas baixo
o título Apostando polo azul.
Experiencia de acción comunitaria; a Escola de Arte
Antonio Faílde realizará unha presentación multimedia
dos traballos finais do ciclo
superior de fotografía artística, o martes 25 ás 20 h; Escaladas nos Alpes: Ecrins e
Dolomitas é o título da charla e da proxección de diapositivas que narran as aventuras
de membros do Clube Alpino
Ourensán no descubrimento
dos Alpes (no C.C. da Deputación o xoves 27 ás 20 h.); o
venres 28 ás 20 h.proxectarase Everest (8.850 m)- Cara
Norte- Arista Noroeste, na
que Chus Lago fala da súa
experiencia (no C.C. da Deputación).

■ MÚSICA

TOM PRINCIPATO &
POWERHOUSE
Blues para este xoves 20 ás
22 h., no teatro Principal.

Padrón

ción das aves do río CochoToxal-Tomeza-Gafos na
galería Sargadelos, resultado das excursións acompañados polo ornitólogo Ramón Sineiro de Saa, a
quen se debe a exposición.

TUTANKHAMÓN...

■ EXPOSICIÓNS

A PLUMA,
LINGUA DA ALMA

Textos de escritores que,
até o 15 de decembro, estarán expostos na Fundación
Camilo José Cela.

Ponteareas
Ponteareas
■ ACTOS

I FEIRA DO OUTONO
Que abarcan as XIV Xeiras
Micolóxicas, dentro das que
poderemos asistir á conferencia A biodiversidade fúnxica, a cargo de Rosa Covelo, o venres 21 ás 20:30 no
Centro Multiusos; á saída
ao monte para apañar cogumelos, o sábado 22 ás 10
desde o Centro Multiusos; á
clasificación dos exemplares
recolectados na Sala de Exposición do Auditorio desde
as 20 h; ou á Feira, que se
abrirá o domingo 23 na Praza Maior a partir das 11:30,
con visitas guiadas, xogos e
obradoiros para crianzas,
feira do mel, produtos ecolóxicos, roscas e produtos artesanais, degustación micolóxica, xogos populares, magosto e música.

Pontevedra
■ CONFERENCIAS

OS PINTORES
DO CAFÉ MODERNO
Dentro deste ciclo que se realiza nos locais que ocupou
este café, este xoves 20 Juan
Monterroso explicará Unha
mirada á paisaxe galega.
■ EXPOSICIÓNS

... 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. Até o 5 de
decembro, no Espacio para
a Arte de Caja Madrid.

UNICEF
Mostra de pintura da agrupación, que até o 26 de novembro pode ser ollada na
sala Teucro.

RICARDO FERREIRO

Vaipolorío convida a coñecer o inventario e cataloga-

Cachenos de nudez e Un jour á
Paris, de 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 Jaima de Habibi
até o 25; Imaxes latentes, non
dixitais, aquelas que non sabiamos como eran até ser reveladas, de Miguel Méndez Barreiro, no pub Camalea, até o 30;
La machine, fusión da escultura
de David Lorenzo e a fotografía de Géber García, na cafetaría Cara B até o 28; Desafiando
silencios de Natalia Blanco
Ramos, viaxe intimista con fotos sinxelas, até o 30 no Paraiso

A obra de Neil Labute, dirixida por Gerardo Vera,
que protagonizan actores
como Maribel Verdú ou
Juanjo Artero, será representada este xoves 20 ás 21
h. no Pazo da Cultura.

Ribadeo
■ MÚSICA

CONCERTO
DE STA. CECILIA
A Coral Polifónica de Ribadeo dará un concerto o sábado 22 no Auditorio Municipal ás 21 h.

Santiago
■ ACTOS

ARQUITECTURA
POPULAR

Exposición fotográfica da
Confraría Espírito Santo,
con motivo dos cincuenta
anos da súa fundación, até
o 22 de novembro no Casino Mercantil e Industrial.

BUCIÑOS

■ CINEMA

MIGUEL VIDAL E
ANA COUSELO

Domina os máis variados
materiais da escultura, sobre
todo os tradicionais. Un mestre calibrando a textura da
madeira e do granito, máis é
no bronce onde mellor se define a súa obra. Nel expresa
unha temática sempre poética, delicada e con gran forza.
Nas salas de Caixanova até o
29 de novembro.

ECOS E VOCES
DUN TEMPO E DUN PAÍS

PROVIDENCE
A fita de Alain Resnais,
rodada no ano 1976 en
Francia, será proxectada na
sala Yago o martes 25.

CINEUROPA
Sesenta películas integran o
seu cartel, que chega até o 28
de novembro. Haberá tamén
cinema galego a través do programa Curtas 03 promovido
polo Consorcio do Audiovisual. Venda de entradas por internet en http://www.servinova.com e no telf. 902 50 45 00.
■ CIRCO

POR LOS AIRES + IAN
Pistacatro, o programa de
Novo Circo da NASA reinicia
a súa andaina da man destes
3 artistas. O venres 28 ás 22
h. e sábado 29 ás 23 h.

■ LEITURAS

■ CONFERENCIAS

ALMA DE BEIRAMAR

IMPACTO
DA MARÉ NEGRA

Libro colectivo de poesía coeditado por Edicións A Nosa
Terra e a AELG, que será presentado este xoves 20 ás 20 h.
na libraría Torga coa presenza
de Francisco F. Naval, Claudio Pato, Xulio Valcárcel e
Cesáreo Sánchez.

A do Prestige, claro, a cargo de Victoriano Ugorri,
catedrático de zooloxía, este xoves 20 ás 20 h. na Fundación Granell.
■ EXPOSICIÓNS

POR ORDEN

Outono Fotográfico
O certame ourensán viaxa por
todo o país. Ademais das mostras reseñadas para a cidade de
Ourense podemos ollar, en
CHANTADA: VII Exposición de
Fotografía Submariña, colectiva, na Casa da Xuventude, até o
30. TRIVES: no Centro de Interpretación Histórico-Cultural
Santa Leonor, do 18 ao 30, Nós
de Eladio Osorio Montenegro.
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;

POR AMOR AL ARTE

As construcións da arquitectura popular. Patrimonio
etnográfico de Galicia é un
libro de Manuel Caamaño
Suárez, editado polo Consello Galego de Colexios de
Aparelladores e Arquitectos
Técnicos, que será presentado este venres 21 ás 20 h. no
Museo do Pobo Galego. No
acto participarán Carlos
Garcia Martínez, Abelardo Moreiras Pérez, e o autor do libro.

As súas pinturas atópanse
colgadas na sala de Sargadelos, onde estarán até o 29
de novembro.

■ TEATRO

AVES DE RÍO

Teatro do Atlántico vai representar esta obra, que fai un
percorrido pola poesía galega
contemporánea, este xoves 20
ás 12 h. no teatro Principal.

DE APARICIÓN

Perdido. O BARCO DE VALDEORRAS: Fotokoruña 03, coas
obras deste acto de Aula-K de
máis de medio cento de artistas;
O Barco visión plural 2003, colectiva de fotografía aberta. 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 até o 30; Festas históricas, a Festa da Istoria e a Festa
do Esquecemento de Xinzo, até
o 30; no Museo Etnolóxico.
MONFORTE: ¡Imagínate!, fotocomposicións e vistas de Mon-

forte que xogan coa distorsión
da realidade, de Juan Vila, na
Casa da Cultura até o 24. XINZO DE LIMIA: Luces y vanos,
estruturas arquitectónicas, de
Olga Seoane, até o 30; Retratos
de crianzas, de Manolo Penín,
ambas na Casa da Cultura. A
MERCA: Río Arnoia, río vivo,
colectiva da asociación xuvenil
Xoldreira, na Escola de Corbillón até o 23. CELANOVA: Estampas de romaría, de Antonio
Piñeiro, da Romaría Raigame,
na Sala de Exposición do Antigo
Cárcere. VERÍN: As cores do
mar de Galiza, mostra submariña sobre o ecosistema do noso
país, de Xosé Luís González,
até o 30 de novembro na Casa
do Escudo. ALLARIZ: Imaxe e

palabra, sobre Avilés de Taramancos, de María Esteirón, até
o 30 de novembro na Casa da
Cultura. O CARBALLIÑO: Festa
do Pulpo, da asociación O Potinos, até o 29 na Casa do Concello. O 30 de novembro rematará
o prazo para presentar fotografías ao certame A ruta do Camiño
de Santiago, convocada en
MONFORTE pola delegación da
Consellería de Cultura e para o
que se poderán presentar fotos
de entre 13x18 e 20x25 cm. baixo plica na Casa da Cultura
(+info no 982 404 404). No
BARCO, o xoves 27 ás 20 h., farase a presentación do álbum fotográfico Viegamuíños, tal como era, na Casa Escola de Veigamuíños.♦
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Así se chama a mostra dos artistas cataláns Joan Brossa,
Carlos Pazos e Jordi Colomer, que pretende ser unha
reflexión sobre a pervesión
do obxeto, que ten a súa orixe
na descontextualización que
del se fai e que Marcel Duchamp inaugurou coas súas
ready-made, en 1917, mostrando un urinario nun espazo
artístico. Brossa está considerado como o creador da poesía visual; Colomer é un dos
artistas españois da súa xeneración con maior peso intenacional, tendo a súa obra carácter conceptual á vez que literario; a obra de Carlos Pazos está vinculada ao obxeto
(ensamblaxe) e a fotografía
impregnándoa dun ambiente nostálxico. Na galería

Até o venres
29 podemos
ollar as
esculturas
de Buciños
en
PONTEVEDRA
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Máquina
lacerante
de uso
exclusivo
para
boleros
gastronómicos,
de Carlos
Pazos, que
podemos
ollar na
mostra Por
orden de
aparición
na galería
Trinta de
SANTIAGO.

Trinta até o 18 de decembro.

XURXO ORO CLARO
A galería Espacio 48 alberga a súa pintura e escultura
con pezas de gran formato.
Até o 9 de xaneiro.

DO PALEOLÍTICO

AOS ORDENADORES...

...os usos da sílice. Até o
domingo 23 no Museo Luís
Iglesias.

CHEMA PRADO
Cautivos é o título desta
mostra fotográfica na galería Trinta, onde permanecerá até o luns 24.

ACEIO SARTI
Este brasileiro trata de reflectir nas súas obras, de
claras connotacións naif, a
recuperación dunha infancia perdida. No hotel Puerta del Camino.

MAXIMINO REBOREDO
As fotografías, de entre
1892 e 1899, deste fotógrafo
lugués podémolas contemplar na Igrexa da Universidade até o domingo 23.

MANUEL FIGUEIRAS
As súas pinturas estarán expostas, até o 19 de decembro, na galería Citania
(Agalia de Abaixo 39).

SIDA. PREVENCIÓN E
TRATAMENTO
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.

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

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

VICENTE BLANCO

Agustín
Úbeda colga
os seus
lenzos na
galería
Chroma de
VIGO.

O CGAC transformase desta
volta no escenario para unha
mostra do artista galego. O
que se espera de nós é o título da exposición ideada
para este centro, aínda que
despois viaxará a Madrid
para ser instalada no Reina
Sofía. En xeral, Blanco traballa a imaxe cun estilo desenfadado e unha linguaxe
limpa e resumida, esta economía de linguaxe obedece
a unha gama de referencias
moi diversas que recolle da
arte e do mundo televisivo e
cinematográfico.

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

10 ANOS DE CGAC
Décimo aniversario do Cen-

Convocatorias
A GALIZA DE BÓVEDA
Congreso organizado pola AS-PG, coa
promoción do Concello e a Fundación A.
Bóveda, no Pazo da Cultura de PONTEVEDRA do 27 ao 29 Novembro de 9:30 a 22
h. Equivale a 30 horas de formación para
o profesorado non universitario, tendo a
validación por un crédito de libre configuración para o alumnado das Universidades
galegas. A matrícula para os socios da ASPG, AGH e alumnado das Universidades
galegas é de 12 euros; para desempregados e estudantes en xeral, 15; e a normal,
25, debendo facer o ingreso en Caixanova
2080-0406-95-0040116119. O xoves 27
ás 9:30 será a recepción e entrega de documentación; ás 11, Apertura; ás 12, Alexandre Bóveda no nacionalismo galego,
por Ramón Villares; ás 16:30 A vida de
Bóveda, por Francisco Carballo; Alexandre Bóveda: visión familiar, por Alfonso
Álvarez Cáccamo; ás 18:30 mesa redonda: Días de Bóveda con Avelino Pousa
Antelo, Mariví Villaverde, Isaac Díaz
Pardo e Gonzalo Adrio Barreiro; ás 21,
mesa redonda: Bóveda no ensaio actual:
(Re)coñecermos a Bóveda, por Mª Pilar
Garcia Negro; A asemblea de Concellos
de Galiza Pro-Estatuto, por Uxío-Breogán Diéguez; Alexandre Bóveda en A Nosa Terra, por Eduardo Gutiérrez. O venres 28 ás 9:30, Galiza na ll República:
Alexandre Bóveda e o seu tempo: achegamento a unha biografía social, por Xavier
Castro; Acción política e sindical na Pontevedra da ll República, por X. Enrique
Acuña; ás 12:30, A cuestión da muller no
nacionalismo galego, por Noa R. Bergantinhos; O estatuto do 36, por Baldomero Cores Trasmonte; ás 16:30, A represión en Galiza, por Bernardo Máiz; A
represión en Pontevedra, por Aurora
Marco; A represión e Bóveda, por Manuela Santalla; ás 19, ARecuperación da
memoria: A recuperación da memoria no
exilio, por Bieito Alonso; Presenza de Bó-

tro Galego de Arte Contemporánea que celebran con
distintas mostras. Asi temos
a de Karin Sander, titulada
1:9, CGAC 2003, ata o 14
de decembro; a de Roland
Fischer, Camino, ata o 7 de
decembro; a de Teresa
Hubbard & Alexander
Birchler, Eight, ata o 14 de
decembro; e a de João Onofre, Nothing will go wrong,
ata o 10 de decembro. A de
Marina Abramovich, titulada Studen Body, que poderá ser ollada ata novembro.

IMAXES DO SOÑO
EN LIBERDADE
Películas inéditas de Eugenio Granell en colaboración
co Centro Galego de Artes da
Imaxe. A Fundación Granell
ademais celebra os seus oito
anos de funcionamento cunha exposición de parte dos
seus fondos. A través dela
queren dar a coñecer algunhas das obras que tanto Granell como a súa muller, Amparo, foron doando para que
a fundación se manteña como un grande escaparate da
arte surrealista. No Pazo de
Bendaña, até finais de ano.
■ MÚSICA

ORQUESTRA SINFÓNICA
DE GALICIA
Este xoves 20 ás 21 h. vai

veda no interior e no exilio, por Uxío-Breogán Diéguez; Presenza de Bóveda na literatura galega, por Marga Romero; e ás
21, Bóveda desde a imaxe, por Mª R.
Guerreiro. E o sábado ás 9:30, A cuestión
relixiosa en Bóveda, por Andrés Torres
Queiruga e Engracia Vidal Estévez; Bóveda e Galeuzca, por Xosé Estévez; O
pensamento económico, por X.M. Beiras
Torrado; ás 14, Lectura de conclusións e
acto de clausura; ás 18, Bóveda vive: Presenza de Bóveda en Pontevedra, roteiro
guiado con Xaime Illa Couto; ás 20, Bóveda na voz dos poetas, por Adolfo Caamaño, Ana Romaní, Antía Otero, Bernardino Graña, Cesáreo Sánchez, Darío Xohán Cabana, Emma Couceiro,
Kiko Neves, Lucia Novás, Luísa Villalta, Mª Xosé Queizán, Manuel María,
Marica Campo, Marta da Costa, Miguel Anxo Fernán Vello, Pilar Pallarés,
Rafa Villar, Vítor Vaqueiro, Xosé M.
Álvarez Cáccamo, Xosé Vazquez Pintor, Xurxo Souto, Yolanda Castaño e
Xosé Luís Bóveda, e actuación musical
de Maite Dono.

O SON DA MEMORIA
O Arquivo Sonoro de Galicia organiza un
encontro para reflexionar en torno aos arquivos sonoros e a propiedade intelectual.
A evolución da tecnoloxía ten incrementado os xeitos de transmisión de datos, algo que está a provocar debates en temas
como a autoría ou a propiedade intelectual. Ante o xurdimento dun novo paradigma cargado de polémica social, celebraranse estas xornadas, que darán comezo o venres 21 ás 9:30 h. cun acto inaugural con Ramón Castromil e Rodrigo
Romaní. Os temas que se abordarán durante esta xornada son a definición dos
dereitos de autor, coas intervencións de
Marta Beca, que fará unha introdución
xeral aos dereitos de autor; e X.M. Blanco, que tratará o tema das novas tecnolo-

dar un concerto no Auditorio de Galiza, baixo a dirección de Víctor Pablo, e
acompañada do Coro Femenino da OSG, os Nenos
Cantores da OSG e a soprano Jennifer Larmore.

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
O xoves 27 ás 21 h, baixo a
dirección de Maximino Zumalave e co violín solista a
cargo de Gregory Nedobora, no Auditorio de Galiza.

JAM SESSION
Todos os martes do mes de
outubro no clube de jazz
Dado Dadá a partir das
22:30 h.
■ TEATRO

SOBRINO DE DON JUAN
EN LA TERAPIA
A compañía zaragozana
Tranvía Teatro vai actuar
na sala Yago, este xoves 20
e venres 21 ás 20:30; o sábado 22 ás 22:30 e o domingo 23 ás 19 h.

MYLODÓN
A compañía madrileña La
Luciérnaga vai representar
esta obra, na que o protagonista é un animal prehistórico parecido a un nugallán
xigante, o venres 28 e sábado 29 ás 22 h. no Galán.

xías e a autoría, así como unha mesa redonda. Pola tarde, das 16:30 h. en diante,
falarase sobre os dereitos de autor nos arquivos sonoros, tema no que participarán
Ángeles Afuera (directora de documentación da SER), Margarida Estanyol (directora de Estado, palabra e escritura) e
Mateo Maciá (director do arquivo do
Congreso de los Deputados); posteriormente haberá un debate e ás 21 h; un concerto de Baldo Martínez na Aula de Cultura Caixa Galicia. As xornadas van ter
lugar na sede do Consello da Cultura Galega (pazo Raxoi, 2º andar - COMPOSTELA). Información no telf. 981 957 202.

SEMANA DA CIENCIA E
DA TECNOLOXÍA

Preténdese achegar o coñecemento científico e tecnolóxico á sociedade, facéndoa
partícipe dos resultados da investigación
científica e favorecendo unha mellor
compresión social destas actividades. Con
este obxectivo, realizaranse os seguintes
actos en SANTIAGO: Xornadas de portas
abertas, visitas guiadas de 1 hora de duración polas instalacións do Instituto de Estudos Galegos e do Laboratorio de Patrimonio, Paleoambiente e Paisaxe da USC,
para grupos de escolares entre os martes e
xoves de 12 a 14 h; charlas en centros de
ensino e socioculturais sobre arqueoloxía
e excursións por rotas de arqueoloxía, historia e paisaxe. Para calquera das 3 actividades hai que concertar unha cita en
www.iegps.csic.es ou no telf. 981 547
053. Tamén haberá conferencias: o mércores 26 falará Ignacio Fernández Lucio
sobre a ciencia, tecnoloxía, sociedade e o
valor da innovación; Juan Luis Montero
falará sobre o espolio de Súmer, Asiria e
Babilonia, páxinas roubadas á historia, o
venres 28; ámbalas dúas ás 19:30 h. no salón de actos do instituto Padre Sarmiento.
Dentro do ciclo de mesas redondas sobre
historia e lenda, o xoves 20 ás 18:30 h. no

Padre Sarmiento tratarase o tema dos xudeus na Galiza. Tamén se poderán ollar
dúas exposicións: unha delas sobre a fotografía do pioneiro Manuel Chicharro
Bisi e o proxecto que se desenvolve no
IEGPS para a ordenación, catalogación e
dixitalización das placas do autor (até o
28 no Antigo hospital de S. Roque, de 9 a
20 h.); a outra mostra recolle leva por título Pioneiros da Arqueoloxía, Mari (Siria) 1933-1954. Imaxes dunha misión
no Próximo Oriente e poderá verse até o
4 de decembro de 9 a 20 h. no Padre Sarmiento.

O OUTRO TERRORISMO, A
VIOLENCIA DE XÉNERO
Baixo este título, o Auditorio do Concello de VIGO acollerá, entre o 25 e o 28 de
novembro, unhas xornadas de reflexión e
debate sobre esta lacra da sociedade. O
programa dará comezo o martes 25 ás 18
h. cunha mesa redonda sobre experiencias solidarias de axuda ás vítimas, na
que participarán representantes de diversas asociacións; ás 20 h. haberá fronte ao
MARCO unha concentración contra a
violencia de xénero. O mércores 26 falarase sobre a prostitución e a violencia de
xénero, coa presentación do informe sobre tránsito de mulleres e a prostitución;
ás 20 h. dará comezo unha mesa redonda
que abordará as accións implantadas para
combater o problema desde as institucións públicas, con participantes de diversas institucións. O xoves 27 ás 18 h.
abordarase o tema da violencia na publicidade e a representación de homes e mulleres agresivos; a mesa redonda comezará ás 20 h. para analizar a institución do
Valedor do Pobo e a visibilidade do problema, con representantes desta institución de diversas CC AA. Finalmente, o
venres 28 ás 20 h. falarase sobre a abordaxe da violencia desde os Concellos e ás
21:30 h. clausuraranse as xornadas.♦

Tui
■ ACTOS

MÁRTIRES
DE SOBREDO
O domingo 30 farase a 81
homenaxe a partir das 11 h.
cunha concentración na Carballeira de S. Xosé (Sobredo) para logo desprazarse até
o monumento; ás 12 h. falará
Lidia Senra e ás 12:30 h. realizarase unha homenaxe a
D. Xosé Oseira González e
D. Emilio Vila González; o
acto clausurase, ás 13 h, cunha ofrenda floral.

La Reverdie
dá un
concerto no
Conservatorio
dentro do
programa
do Festival
Are More de
VIGO.

■ DANZA

O espectáculo co que subirán
ao escenario é O calar do
tempo, de Mercedes Suárez,
tres historias sobre a presa do
tempo e a nosa dificultade
para asumilo. O venres 21 ás
21 h. no teatro da Área Panorámica. Entradas a 3 euros

doiro dos sentidos A vista e as
formas e no obradoiro espectáculo A pequena eiruga glotona. O mércores 26 ás 19 h,
para adultos, conferencia de
aproximación á arte contemporánea A arte no século XX:
de principios de século á II
guerra mundial (previa inscrición e matrícula).

MARCO acollerá as sesións dedicadas a este cineasta. O venres 21, Nobody’s business (1996) e
The sweetest sound; e o
sábado 22 The family album (1986) e Intimate
Stranger (1991). Máis información en www.marcovigo.com.

■ EXPOSICIÓNS

LAPSUS

BRAINDEAD

A distribuidora alternativa de
materiais de colectivos, libros, revistas, fancines, maquetas... mostra os seus obxectos, do martes 25 ao domingo 29, na Cova dos Ratos.

A fita de Peter Jackson, do
ano 1992, é a elexida polo
Colectivo Nemo de Fantasía e Ciencia Ficción para a
proxección no café Uf, este
xoves 20 ás 21:30.

XABRÓN RECICLADO

CINE SUBMARIÑO

A partir de aceite usado,
obradoiro participativo o
venres 21 ás 22:30 na Cova
dos Ratos.

Do mércores 26 até o venres 28 haberá proxeccións
con esta temática no C.C.
Caixanova.

■ CINEMA

■ EXPOSICIÓNS

A OUTRA AMÉRICA

II CERTAME
DE CARTELISMO
F. MANTECÓN

DRUIDA DANZA

GRAPH
Colectiva de gravados, até
o 30 de novembro, na Área
Panorámica.
■ TEATRO

RATMAN & BOBYN
A compañía compostelá
Bacana SC representará esta comedia musical o venres
28 ás 21 h. no teatro da Área
Panorámica.

Vigo
■ ACTOS

ARTE CON SENTIDO
Programa didáctico do MARCO. O xoves 20 e venres 21
ás 17 h. haberá obradoiros
plásticos para crianzas de 3 a 8
anos. O domingo 23 ás 12 h.
quen teña máis de 2 anos e
vaia acompañado por un adulto poderá participar no obra-

Ciclo que se desenvolve
os xoves ás 20:30 no CC
Caixanova e que nos ofrece: o 20, El bonaerense, de
Pablo Trapero (Argentina); e o 25, El último tren,
de Diego Arsuaga (España-Arxentina-Uruguay).

ALAIN BERLINER
Ás 20 h. dos venres e sábados, o salón de actos do

As 29 obras finalistas deste
certame de diseño gráfico
poderemos ollalas na Fundación Caixa Galicia até o
30 de novembro.

LEONARDO VIDAL
No Clube Financieiro, até o
28 de novembro, atoparemos as súas obras.

Anuncios de balde

GALA E DALÍ, MÁIS
ALÓ DA INTIMIDADE
Até o 14 de decembro, no
C.C. Caixanova poderemos
coñecer esta exposición formada por máis de 60 fotografías dos anos 60 de Marc Lacroix; dous módulos estereoscópicos (cos que investigaron a pintura en tres dimensións) e varios libros e debuxos do artista. A fascinante riqueza creativa e a extravagante persoalidade de Dalí.

XURXO LAGO GOCE
Durante novembro, as súas
fotografías estarán na Cova
dos Ratos.

OUTRAS ALTERNATIVAS
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.

AGUSTÍN ÚBEDA
A galería Chroma (A Florida 34) expón 30 obras deste
artista de recoñecida traxectoria. Bodegóns, paisaxes e
figuras integran esta mostra
desbordante de sensualidade. O dominio do debuxo e
o particular cromatismo
confírenlle ás súas obras
unha linguaxe propia. Até o
13 de decembro (de luns a
sábado de 19 h. a 21 h.).

A Rede

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

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 Centro Social 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 pola África
Negra a través das principais etnias: Dogón, Kuba
ou Mossi, entre outras. Pezas que nos permiten coñecer a súa cultura, tradicións,
mitos e formas de vida.

PATRIMONIO ACTUAL
O Centro de Artesanía Tradicional comezou a programación do outono coa exposición que percorrerá as
entidades sociais e culturais. Paneis ilustrados e pezas realizadas por artesáns
que recollen oficios tradicionais. Como complemento conta cun artesán que fará unha demostración dalgún dos oficios. Podémola
ollar na asociación O Carballo de Sárdoma até o
martes 2 de decembro.

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

VERBUM.
CASA DAS PALABRAS
ESCOLA
DE AGRICULTURA ECOLÓXICA
http://agroecogalicia.com
Páxina do concello de Vilasantar (A Coruña) na que se dá conta das actividades
de agricultura ecolóxica das súas escolas
de Vilasantar e Larouco. Con datos sobre
as aulas, parcelas prácticas, invernadoiros, internado e laboratorio.♦

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

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

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

Alvite, Bretoña (Lugo). Telf. 982 349
157, 645 155 008.

■ Mércase zanfona. Chamar ao teléfono – contestador 986 227 039.

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

■ 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
■ 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
■ 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
■ Véndese piano Wurlitzer, 600 euros. Telf. 981 573 224, de 21 h. a 22 h.
■ Véndese Enciclopedia Británica.
Ed. Universidade de Chicago 1964.
William Benton, Publisher, INC. 300
euros. Telf. 981 573 224.
■ Fala Ceibe, defensores da lingua
galega no Bierzo está na internet
www.falaceibe.tk. Contacta tamén por
correo ordinairo en Fala Ceibe, apdo.
257, 24400 Ponferrada.
■ Vendo casa con finca en Belesar
(Baiona). Telf. 650 055 942 ou 986
298 177.
■ Fabricazón artesanal de trompa
galaica (berimbau, arpa de boca), várias tonalidades. Artesán-luthier Iván

■ 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.
■ Vendo camisetas negras de Nunca Máis coa bandeira galega ou a
vasca; tamén insígnias. As camisetas
custan 15 euros, as insígnias 3. Solicitudes e información no 616 870 908
perguntando por Toni.
■ Libroteca21, catálogo de libros de
ocasión, especialidade en lingua e literatura galegas, filoloxía e historia. Inclúe, tamén, revistas e discos. Cosúltanos en http: //es.geocities.com/libroteca21/index.html
■ Urxe venda de mobiliario completo
dunha vivenda. Dous dormitorios, un
salón, unha sala de estar, un comedor e
unha cociña. Antigos e de boa calidade.
Telf. 986 411 178; preguntar por Ángel.
■ RST, grupo gay-lésbico (Raras Somos Todas), buscamos asociacións
para compartir local en Vigo. Telf.
655 996 742.
■ Coidado e compañía de persoas
enfermas, minusválidos e maiores en
Santiago. Telf. 981 503 240 (ás noites).
■ En Vigo, aulas de acordeón, gaita
e guitarra, individuais e colectivas.
Intercambio, criatividade e potenzazón
da música en grupo. Telf. 986 415 666.
■ Para non ter que emigrar ás Cana-

Ilusionismo o venres 21 ás
22:30 na Cova dos Ratos.

■ Camiñar entre árbores, erbas e fentos, na compaña do sol, o vento e a
chuvia, cuns bos amigos é a mellor
forma de pasar o domingo (Vigo e
arredores). ¿Gústache o sendeirismo? pilylorenzo2003@yahoo.es.
■ Rapaz, 43 anos, 1,72 m, 69 kg, moreno, olhos castaños, estudante de 2º
ano de Cultura e Língua Galega, gostaria corresponder-se com gais galegos ou portugueses de 43 a 47
anos, para amizade, revistas, cartões
postais, selos... Escrevam para Jayme Burgés Siqueira, Riera San Miguel
47, Pral. 2ª-E - 08006, Barcelona.♦

en www.tarascafolk.com.

A TIENTAS

LONXE DA TERRA

De novio atento a marido
violento completa o título da
obra que Abrir teatro representará este xoves 20 ás
20:30 na Casa da Cultura.

O coro do Centro Galego
vai cantar no teatro do Casino o domingo 23.

Este xoves 20 ás 20:30 a actuación de La Reverdie será
na sala de concertos do Conservatorio de Música. O
venres 21 ás 10, 12, e 20:30
h, ópera para crianzas no cine Fraga. O sábado 22 ás 20
h. concerto italiano pola
contralto Mª Mingardo e
baixo a dirección de Rinaldo Alessandrini, no cine
Fraga. O mércores 26 ás 23
h. Laurent Filipe Sextet interpretará o espectáculo
Máis de 100 anos con Louis
Armstrong, no cine Fraga.
O xoves 27 ás 20:30, actuará
o pianista Jean Yves Thibaudet no cine Fraga. O
venres 28 ás 20:30 no cine
Fraga noite de fados con
João Braga. E o domingo
30 remata a programación
deste mes ás 20 h. no Conservatorio Superior de Música coa actuación da Vienna
Clarinet Connection.

THE DICTATORS
Os estadounidenses van dar
un concerto o venres 21 na sala Código de barras a partir
das 22:30 h. Estarán acompañados por Electricats.

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA
CONTEMPORÁNEA

UNIÓN MUSICAL
DE VALADARES
Esta banda dará un concerto o domingo 30 ás 12 h. no
C.C. Caixanova.

Canción de autor de espíritu anticapitalista para o sábado 22 ás 22:30 da noite
na Cova dos Ratos.

Madrid

Xermade

■ TEATRO

■ TEATRO

■ CONFERENCIAS

AMADÍS DE ALGURES

MULLERES

ENERXÍA RENOVÁBEL

FRAGUANDO SOÑOS

Homenaxe ás vítimas da
guerra máis longa da historia, a de xénero. A forza de
tres mulleres sobre o escenario coa súa música, baile
e voz constitúen a montaxe
que Ábrego producións
representará no teatro Salesianos o venres 28 ás 22 h.
Entrada de balde até completar aforo.

A GRANDE ILUSIÓN
Teatro do Morcego presenta este texto do dramaturgo italiano Eduardo de
Filippo. A obra mestura,
ademais do propiamente teatral, música en directo,
nun espectáculo divertido e
non carente de transfondo
social. Sitúase a finais do
século XIX e primeiros do
XX, en que era habitual que
a burguesía acudise a balnearios e hoteis de vacacións. O sábado 29 ás 22:30
no C.C. Caixanova.

■ EXPOSICIÓNS

Mostra das súas obras até o 24
de novembro na galería VGO.

■ 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).

■ TEATRO

Vilagarcía
ilagarcía

MAGO CYRILLE

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

Este cuarteto vai tocar o
luns 24 ás 20:30 no C.C.
Caixanova.

ALPHA OMEGA

SUSANA SOLANO

■ 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.

MARTINU

GRIAL, 40 ANOS

■ MAXIA

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

ARE-MORE

■ LEITURAS

Universidade e Europa títulase o número 159 da coñecida revista galega, que será
presentada este xoves 20 ás
12 no Aulario da Universidade. No acto intervirán Vítor F. Freixanes, Henrique
Monteagudo, Xan Bouzada e X. Martínez Cobas.

rias, busco traballo na Galiza: repartidor, peón, vendedor... calquer
cousa. Manuel 616 354 911.

■ MÚSICA

Organizado pola Fundación Laxeiro, o xoves 27 e
venres 28 ás 20 h. no salón
de actos do MARCO, con
entrada de balde.

PENSANDO NA GALIZA

Mª JOSÉ F. FERREIRO

■ Merco violonchelo de segunda
man, en bo estado, tamaño 1/2. teléfono ou mensaxe no 630 708 731.

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

ESLABONES

MICOLOXÍA

Folk, pop e rock no concerto do sábado 29 ás 21:30 da
Cova dos Ratos.

Até o domingo 16 na sala
Rivas Briones.
■ MÚSICA

ORQUESTRA SINFÓNICA
DE UCRANIA

XOVES INTERPRETES

Dirixida por Vladimir Sirenko, vai dar un concerto
o martes 25 ás 20:30 no
C.C. Caixanova.

O venres 21 ofrecerán o
segundo concerto no Auditorio Municipal a partir
das 20:30 horas.

Sobre esto falará Emilio
Rull, membro de Greenpeace, o xoves 27 ás 10 h. e
17 h. no Parque Eólico de
Sotavento.

Barcelona
Barcelona
■ LEITURAS

HISTORIA
DO CENTRO
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Mulleres
fraguando
soños é a
obra que
Ábrego
Producións
representará o venres
28 no teatro
Salesianos
de VIGO.

GALEGO

Libro que será presentado,
por Basilio Losada e Olegario Sotelo Blanco, o sábado
22 ás 20 h. na súa sede.
■ MÚSICA

TERÇA FEIRA
Música tabernaria na Praça
do Rei o venres 21 ás 22 h.
co gallo do aniversario do
Prestige.

TARASCA FOLK
O sábado 22 concerto en Vallirana. Máis información

Nun país lonxano un neno é
depositado no mar dentro dun
cofre, de onde o recolle un cabaleiro, que o criará xunto
coa súa dona. Aspira a ser cabaleiro, cousa que consegue
pese aos atrancos, chegando a
salvar o reino dos numerosos
inimigos que o acosaban. Da
man de Artello - Teatro Alla
Scala 1:5, o sábado 22 ás 17
h. e o domingo 23 ás 12:30 e
17 h. no teatro Bellas Artes.

Milano
■ EXPOSICIÓNS

NO PAÍS
DO NUNCA MÁIS
Mostra fotográfica de Xurxo Lobato sobre a catástrofe do Prestige, que estará,
até o 15 de decembro, na galería Sargadelos. A mostra
tamén recolle o libro de fotos de X. Lobato, con textos
de diversos poetas e escritores como J. Saramago, M.
Benedetti ou M. Rivas.♦

The
Dictators, na
fotografía,
xunto con
Electricats,
tocan este
venres 21
no Código
de Barras
vigués.

á vista dos afeccionados todo
isto. O presidente da UE, Del
Bosque, debe estar a rirse a
estas alturas. Xa o dixera el.
Isto é unha guerra. Sorte que
o Barça de Putin aínda non
está en forma.♦

8 400021 303104

Ano XXVI.
IV Xeira.

A

ñecelo na CNN: a nosa defensa é frouxa, demasiados
dianteiros galácticos e poucos xogadores que se sacrifiquen polo equipo. O derrubo
de catro helicópteros no campo do Sevilla foi o que puxo

o Real Madrid foille
ben no Irak mentres a
súa obriga era atacar,
invadir o campo contrario.
Pero toda guerra está composta de defensa e ataque. O
xeneral Queiroz vén de reco-

0 11 0 5
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Inés Elorrieta
‘Ao noso avó pareceulle boa idea empapelar o edificio’
RUBÉN VALVERDE
É neta do dono da famosa panadería Lavandeira de Vigo. O
seu nome como pintora é Inés
Lavandeira. Filla dun vasco e
dunha galega, esta rapaza de
25 anos é unha das responsábeis de cubrir un edificio de Vigo con bandeiras de Nunca
Máis (portada do anterior número deste periódico). Conta
que a idea ocorréuselle a súa
irma e que a levaron á práctica entre un grupo de amigos.
Como xurdiu a iniciativa de
cubrir o edificio?
Ocorréuselle á miña irmá.
Queriamos protestar pola mala
xestión dos gobernos central e autónomo na traxedia do Prestige.
Pero foi algo planeado de xeito
independente. Reivindicabamos
que eramos galegos rebotados polo
que pasou, pero non pertencemos a
Nunca Máis, nin a ningún partido
político. Dixémoslle ao noso avó o
que queriamos facer, porque o edificio é del, e puxémonos a traballar.
E non puxo ningún inconveniente?
Ten 85 anos e para el todo o
que fagan as súas netas está ben.
O único problema tivémolo co
terceiro que é o local da Federación Galega de Fútbol. En principio, os que estaban alí dixeron
que podiamos facelo sempre e
cando non tapasemos as fiestras.
Pero despois seica o director da
Federación negou o permiso.
Era polo do aniversario?
Si, queriamos facer algo distinto. A xente que nos vía preguntaba que estabamos a facer.
Sorprendeuse todo o mundo.
Pensamos que un ano despois
aínda non está todo solucionado.
Entre cantos organizaron o
empapelamento?
Fixémolo entre un grupo de

PACO VILABARROS

amigos. Eramos catro fixos e logo ían vindo outros cando podían.
Dependía do traballo que tivese
cada un. Se podían, botaban unha
man. Fomos facendo quendas.
Cantas bandeiras utilizaron?
Arredor de cen. Ademais incluímos dúas bandeiras grandes
de Galicia coa franxa en negro e
incluímos dous lemas.
De onde sacaron tantas?
A nosa idea inicial era que todo o mundo que quixese colaborase cunha bandeira personalizada
na que incluísen algo. Falamos
con algunha xente que tiña bandeiras nas súas casas pero ninguén
se quería desfacer delas. Entón
decidimos ir á sede de Nunca
Máis en Vigo. Pedímoslle cen e
dixéronnos que non había ningún
problema. Pero ao final tan só nos

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

deron 19. Entón fomos a Nunca
Máis de Cangas e alí si que nos
deron cen. Tamén no Concello
nos deron 40. Con todas esas xa
tivemos dabondo para empapelar
o edificio durante unha semana.
Na parede principal deixaron varias bandeiras. Por que
motivo?
Porque non fomos capaces de
abrir a fiestra e entón quedarán
aí até que alguén sexa capaz ou
as leve o vento.
Que lemas utilizaron?
Fixemos dous carteis grandes
poñendo Non esquecemos e Fraga traga.
E este último?
Porque uns días antes de que
se nos ocorrera a idea saíu Fraga
na tele dicindo que todos os que
saíran á rúa polo aniversario do

Prestige ían tragarse a manifestación. Que a trague el.
Foron á manifestación de
Santiago?
Si. Nun principio pensei que
ía haber máis xente, aínda que,
supoño que despois do que pasou nas eleccións, moitos desilusionáronse. Eu tamén quedara
un pouco farta de Nunca Máis
porque despois de todo o que
pasou semella como se nada
cambiase.
Non está de acordo co resultado das eleccións?
Decepcionoume. Pensei que
despois do que acontecera o PP
ía baixar máis. Non sei se é o diñeiro o que manda ou que a xente pensa cos pes.
En Vigo non goberna o PP.
Está o PSOE que é o mesmo.♦

A desmemoria
tamen é
chapapote
XOSÉ R. POUSA

T

empos de sobreinformación nos que vivimos e tamén tempos
de desmemoria. Paradóxicamente sobreinformación
e desinformación camiñan
xuntas, como dúas caras da
mesma moeda. Son síntomas dunha época na que
esquecemos con demasiada facilidade aspectos claves para entender a realidade. E sen memoria nunca
poderemos comparar presente e pasado. Afortunadamente o pobo galego demostrou o pasado domingo
que, a un ano vista, ten a
suficiente memoria histórica para sair masivamente a
rúa e proclamar que non
está disposto a esquecer os
negros acontecementos do
Prestige. Pero semella que
hai moitos empeñados en
que esquezamos rapidamente o drama vivido.
A desinformación prodúcese cando se modifican,
encúbrense, elúdense ou altéranse aspectos sustanciais, necesarios e relevantes da realidade, aspectos
que permiten entendela e
interpretar o acontecemento en toda a súa complexidade. A desinformación
acada un nivel de sofisticación cada vez máis elevado
nos medios de comunicación, especialmente na televisión, cando se manipula,
a imaxe e o son, pero tamén
cando se minimizan os feitos ou se eluden.
Manifestámonos nas
rúas e, esta vez, ata o “Defensor del Pueblo” fixo público un demoledor informe sobre a irresponsábel
actuación dos gobernos do
Estado e da Xunta nesta
catástrofe. Nin unha nin
outra faceta da mesma noticia tiveron demasiado eco
nos medios que, sen eludir
os feitos, colocáronos en
espacios secundarios.
Cando a realidade lles
é contraria, minimizan as
autoridades, minimiza a
prensa, minimiza a televisión, minimiza a radio, até
facernos sentir ridículos
cando queremos contar o
que vemos, cando queremos expresar o que sentimos. Noam Chomsky analizando esta practica habitual dos medios proclamou hai anos que “certos
feitos teñen sido borrados
da historia, hai que ouvealos aos catro ventos”.
Estou plenamente convencido que cada tempo
histórico é mellor ca o anterior. Sobre todo se somos
capaces de tirar o mellor
de cada tempo e trasladar
ás xeneracións futuras a
esencia da experiencia
acumulada. Para iso temos
moito chapapote que limpar se queremos conservar
a memoria.♦

