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O alcalde
da Coruña impide
o pacto en Vigo
e ameaza
o secretario
xeral
con desbancalo
no próximo
congreso

Touriño
na
gaiola

Culmina o ano
dedicado á súa figura

un problema de rixidez que é
posíbel comprender, mais que
resulta difícil xustificar. A política de trincheiras, que lembra nalgún aspecto a do nacionalismo nos primeiros oitenta, fortalece a fe propia,
pero como toda fe acaba debilitándose pola vía dunha
pingueira incesante de desercións. O problema do PSOE
en Vigo non ten a súa orixe,
en calquera caso, nas circunstancias específicas desa cidade, senón na crise que sufre
internamente o partido. Abonda con ver a publicación guerrista Temas arremetendo contra calquer acordo entre PSC e
ERC ou os monecos da tele
que representan a Bono meténdolle o dedo no ollo a Zapatero. Na propia Galiza, acabamos de observar esta semana a Francisco Vázquez criticando os pactos co nacionalismo catalán, por unha parte, e
co BNG pola outra. Touriño,
pendente dos apoios que poida ter o ano que ven no congreso dos socialistas galegos,
fita con desespero como o alcalde da Coruña lle impide
pactar en Vigo, despois de terse garantido para el mesmo o
acordo na Deputación coruñesa. Cos dous secretarios xerais, o galego e o federal, na
picota, aos nacionalistas vaille
ser difícil lograr acordos de
goberno. Os inquéritos, para
rematar, anuncian unha maioría absoluta de Raxoi. Todo
apunta a que o partido socialista camiña a unha crise, da
que só pode sair fortalecido a
través dunha profunda reflexión. Ou coa España uniformista do PP ou coa España
plural. Carod e o PNV coincidiron en días pasados, desde
unha postura amistosa, en reclamarlle valentía a Zapatero.
Outro tanto se lle podería pedir desde Galiza. Non hai outro espacio e o mundo do PP
xa é de sobras coñecido.♦
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O BNG disposto a apoiar sen condicións o candidato
que nomeen os socialistas

O PSOE non quere aínda
a alcaldía de Vigo
AFONSO EIRÉ

En dez días aínda poden pasar moitas cousas. E eses son os que quedan para elexir ao novo alcaldealcaldesa de Vigo. Ao día de hoxe, o PSdG-PSOE está disposto a que o PP ocupe a alcaldía. Ollan cara
despois das eleccións xerais. Os nacionalistas pídenlles unicamente que nomeen un candidato e están
dispostos a votalo. Sen condicións ou, mesmo, aceptando as condicións que impoñan os socialistas.
“Por que Ventura Pérez Mariño
non ten o xesto por Vigo que tivo
pola Coruña, permitindo a presidencia da Deputación para Moreda?”. Esta pergunta, saída da boca
dun dirixente socialista vigués, está no cerne da desputa entre nacionalistas e socialistas. Se lográsemos responder a este inquérito,
poderíamos entender o que está a
ocurrir na crise municipal olívica.
Non é fácil. Moito menos explicar a situación citando a fontes directas. As negociacións e os
movimentos, tamén as presións,
móvense arteiras e a luz pode
matalas como a vagalumes. Senón que llo pergunten a Miguel
Barros, concelleiro e presidente
da xestora socialista viguesa.
Ao día de hoxe, dez días antes
de que se elixa un novo alcalde en
Vigo, está claro que o PSOE decidiu que o PP ocupase a alcaldía
como xeito de castigar ao BNG.
Os nacionalistas, pola súa banda,
semellan moito máis interesados
que o PSOE en que estes ocupen a
presidencia consistorial. Detrás,
unha forte loita para que o contrario apareza ante a opinión pública
como o causante de que o PP goberne a principal cidade de Galiza.
Alineados con uns e outros
diversos poderes económicos e
mediáticos. Con Pérez Mariño
estarían Pescanova, Caixa Galicia, La Voz de Galicia e Radio
Voz. Loxicamente, os medios
canto máis próximos ao PP máis
decididamente apoian a postura
numantina de Mariño. Coa idea
da reedición dun goberno entre
socialistas e nacionalistas, Caixanova, Faro de Vigo e Ser Vigo.
Os porqués
Por que o PSdG-PSOE está dis-

guesa como froito dos enfrontamentos internos do PSdG-PSOE
na cidade que se remontan á instauración da autonomía. Daquela, coma hoxe, confrontaban dúas
liñas básicas. Unha que defendía
unha opción galeguista para o
PSOE e outra máis próxima ás
teses centralistas. A primeira
opoñíase á primacía galega da
Coruña e os seus poderes (comezando pola capitalidade). A segunda amparábase no guerrismo
para someter a autonomía aos ditados centralistas; estaba, e segue
a estar, representada por Francisco Váquez. A outra por Miguel
Barros, Ceferino Díaz e Xoán
Gato. As súas divisións levaron a
que os partidarios desta última
saísen como perdedores do congreso socialista de Ourense. Polo
medio, intereses máis ou menos
personais ou de ambición política
como os de Carlos G. Príncipe.
Persisten as divisións
Ventura Pérez Mariño, que afirmara sentirse aliviado o día que expulsou os nacionalistas do goberno municipal, só durou 47 días
máis no cargo.
Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

posto a sacrificar un proxecto
político por unha lóxica personal? Coinciden en formularse esta pergunta dirixentes socialistas
e nacionalistas.
Logo de falar con bastantes
dirixentes socialistas, unicamente podemos chegar a unha conclusión: mandan as circunstancias internas dentro do PSOE. Só
así seremos capaces de entender
o que está a ocurrir agora en Vigo. Algo lóxico, se analisamos
anteriores decisións.
É preciso ter en conta que
Xosé Blanco impuxo como candidato vigués a un Ventura Pérez
Mariño contrario a calquer acor-
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do de goberno co BNG. Esa decisión, diferente á liña que seguía Pérez Touriño, só podía levar a este desenlace, coñecendo
como coñecían en Madrid a personalidade do candidato.
A súa negativa a pactar cos nacionalistas sabíana moi ben no
“Foro” que se reune desde hai
dous anos na casa de Alfonso Paz
Andrade, o núcleo forte dos apoios
do alcalde en funcións até hoxe.
De aí sairon os nomes de cinco
dos oito concelleiros socialistas.
Son, polo tanto, lóxicas as
afirmacións de Pérez Mariño de
que arelaba prescindir dos nacionalistas desde o mesmo mo-
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mento en que lle deron a alcaldía.
Enténdese tamén así a intención
manifesta de confrontar co BNG
desde o primeiro momento. Mariño usou o español como bandeira
de discrepancia fronte ao BNG,
pero tamén se negaba a asinar a
delegación de competencias, afirmaba que ía ser un alcalde presidencialista, pretendía ter aos edís
nacionalistas baixo a súa bota...
Actitudes que, máis alá dos rasgos
propios da súa personalidade, alumean unha lóxica de confrontación e ruptura cos nacionalistas.
É preciso lembrar que Pérez
Mariño foi escollido para encabezar a candidatura socialista vi-
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Aquelas divisións, que moi poucos dirixentes socialistas son capaces agora de analisar (moitos
proveñen do PCE), persisten aínda hoxe. Emilio Pérez Touriño
alzouse cun liderazgo inestábel
fronte a Abel Caballero, representante da opción centralista de
Francisco Vázquez.
A súa primacía partidaria
viuse consolidada temporalmente ao comerlle terreo ao BNG
nas últimas eleccións autonómicas e, sobre todo, ante o apoio de
Xosé Blanco á fronte da secretaria de organización en Madrid.
Pero o seu proxecto estaba a ser
cuestionado por Francisco Vázquez a cada pouco, mesmo publicamente. A negativa per-
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As tribulacións
de Miguel Barros e
Pérez Touriño

Lois Castrillo expresouse en ton sereo e afirmou que en ningún caso o BNG votaría a prol dos populares.

Antón Louro, Secretario de Organización do PSdG-PSOE, entre xornalistas, no pleno que
retirou a confianza a Ventura P. Mariño.
Vén da páxina anterior

sistente do alcalde coruñés a
pactar cos nacionalistas só era a
máis significativa das discrepancias. Até que chegou a Deputación da Coruña e mudou o discurso. A debilidade do propio
Zapatero e de Xosé Blanco en
Madrid deixaron medrar a disidencia do alcalde coruñés. Bono,
Ibarra e Chaves acabaron por
impoñelo como “antídoto” ante
o constitucionalismo do PP.

Vázquez apoiou desde un
primeiro momento a Pérez Mariño como xeito de debilitar o proxecto de Touriño. En Vigo, coa
agrupación socialista disolta para impedir o liderazgo de Carlos
Príncipe, a xestora, presidida por
Miguel Barros, non era quen de
recompoñer a unidade interna.
Os militantes non poden opinar
da política do seu partido nin puderon votar a lista municipal e na
dirección local. Tampouco as úl-

timas decisións.
Os socialistas vigueses seguen en estado de excepción
case un ano despois e Pérez
Touriño vese na obriga de sacrificar ao seu aliado Miguel Barros e a apoiar a Pérez Mariño,
un independente totalmente
contrario á súas teses.
A inestabilidade e os febles
liderazgos externos mandan na
política socialista. Nin Rodríguez Zapatero nin Xosé Blanco
están dispostos a sumar un novo
revés ao de Madrid e Catalunya.
Non hai que esquecer que Mariño foi unha aposta persoal destes dous dirixentes. Saben que
tamén o seu liderazgo está en
cuestión. Por iso, tanto Zapatero
coma Blanco se queren dar
tempo até despois das eleccións
xerais para recompoñer o pacto
cos nacionalistas en Vigo. Touriño otorga. O secretario xeral
dos socialistas galegos está defendendo o seu posto antes que
o seu programa político. Secadra porque analisa que “van intimamente xunguidos”. Por que
Pérez Mariño non repite o xesto
que tivo na elección do presidente da Deputación da Coruña
co alcalde de Vigo?♦

A TVG retransmitiu por primeira vez un pleno municipal, o que lle permitiu superar a audiencia do resto das cadeas. O público, dividido en dous bandos, ateigou o salón. Os simpatizantes de Mariño mostráronse especialmente belixerantes, mentres que os nacionalistas preferiron gardar silencio.

A maioría dos concelleiros so- é moi difícil ao día de hoxe.
Barros conta cunha arma
cialistas vigueses xuramentáronse con Pérez Mariño desde o moi forte. Aliarse con Príncipe.
momento que decidiu quedarse Convocar unha asamblea de
en minoría expulsando aos con- afiliados e pedir o pacto cos nacelleiros nacionalistas do go- cionalistas. A posición de Touberno municipal. Miguel Ba- riño quedaría moi debilitada.
rros, número dous da lista e pre- Pero Barros négase a xogar essidente da xestora, negouse a ta carta. Pensa que está cargada
asinar un documento no que lle de perigo. Significaría darlle o
pedían lealdade inquebrantábel control de Vigo de novo a Care o compromiso de non discre- los Príncipe, pero, sobre todo,
par publicamente polo resto da invalidar definitivamente a proposta política de Pérez Touriño.
lexislatura co ex alcalde.
Miguel Barros sempre de- Supedita a miras a longo prazo
fendeu unha alianza entre so- o conflito actual.
cialistas e nacionalistas na Galiza para facerlle fronte á de- As propostas nacionalistas
reita. Ten explicado máis dunha vez que a súa postura non é Ante esta situación de pouco
algo coxuntural, senón unha vale a vontade nacionalista de
opción política reflexiva total- propiciar un novo alcalde do
PSOE. Están dispostos, afirmente programática.
Con esta idea voltou á polí- man, a votar a calquer alcalde
tica activa logo de desaparecer que propoñan os socialistas. A
16 anos da primeira liña. Ten- facelo sen condicións e, logo,
tou seguir defendendo esta op- negociar o pacto de goberno.
Mesmo estarían dispostos a
ción para o concello vigués declarando publicamente que facer xestos significativos para
non entendía a teima de sacri- recompoñer os acordos. Anxo
ficar a alcaldía viguesa por Quintana fíxolle chegar á dimor dunha mal entendida so- rección socialista a disposición
lidariedade con Pérez Mariño. do BNG “a ceder en todo aqueO 2 de decembro personá- lo que estades pensando para
reconducir a sironse en Vigo o
tuación”.
secretario xeral do
“Iso” podePSdG-PSOE, Pédía dous
ría ser mesmo
rez Touriño e Xoque Lois Castrisé Blanco, o se- personáronse
llo deixase o seu
cretario de organiposto no concezación federal so- en Vigo Pérez
llo. O mesmo ex
cialista. Viñan ins- Touriño e
alcalde vigués
taurar a disciplina
se mostra dispartidaria.
Xosé Blanco
posto a esta reAs voces que
nuncia se “eu
publicamente co- para instaurar
fose o obstáculo
mezaban a apoiar a disciplina
para este acoras teses de Mido”, ante as acuguel Barros, al- partidaria.
sacións de Vázgunhas de signiquez e Touriño.
ficados militanPero desde a
tes socialistas,
quedaron rapidamente apaga- dirección socialista repiten undas. Barros viuse censurado ha e outra vez a cantilena de que
polos seus compañeiros de non vai haber negociación cos
grupo municipal. Tamén a xes- nacionalistas e que estes son os
tora que preside con Calviño, únicos culpábeis de que Corina
Carme Avendaño, Uxío Gon- Porro aceda á alcaldía viguesa.
Pérez Touriño, para calmar
zález, Soledad Piñeiro, Abel
Losada e Teresa Fraiz, se ali- a algúns dirixentes socialistas
neou maioritariamente coas te- vigueses, aclaroulles na súa visita que agora é necesario culses impostas por Madrid.
Só Carlos Príncipe, que aín- pabilizar ao BNG de que o PP
da semella ter maioría na agru- colla a alcaldía de Vigo pero
pación socialista viguesa, ani- que despois das eleccións xema polas caladas a Miguel Ba- rais de marzo, “cando se marrros a defender un novo acordo che Castrillo e lle podamos
cos nacionalistas. Pero Barros buscar un acomodo a Ventura,
está nunha postura feble. Non retomaremos o pacto”.
O problema é que a Ventura
só se atopa en minoría no partido, senón que pode verse some- tampouco o queren como parlatido á chantaxe de que o acusen mentario en Madrid outra vez e
de obrar unicamente polo seu sen o PSOE no goberno non hai
moito que oferecerlle. Paradointerese en ser alcalde.
Así as cousas, Barros retro- xalmente, ao día de hoxe, só Vencede ante o empuxe de Blanco tura podería propiciar o acordo
e Touriño. Desconvoca a rolda entre nacionalistas e socialistas
de prensa prevista para o 3 de en Vigo, dimitindo. Moitos sodecembro na que ía presentar a cialistas demándanlle ese xesto.
súa alternativa e agarda. Seca- Saben que Touriño se atopa atadra un milagre como o da de- do aos desígnios de Vázquez paputación da Coruña? Sabe que ra non perder o cargo.♦

O

Felipe González

Preguntáronlle a
Pérez Mariño en La
Ventana (SER, 1 de
decembro) que
político da transición
tiña por modelo.
Respondeu que
Adolfo Suárez.
Preguntáronlle tamén
polo que máis
rexeitamento lle
producía. Non quixo
dicilo por cortesía.
Sería Felipe?

Os EEUU xa
repatriaron a 2.200
soldados do Irak
gravemente feridos.
Moitos perderon
algún membro ou
sofren feridas faciais.
En total rexistráronse
case 7.000
evacuacións, ben
deles padecen danos
psicolóxicos. Ou
seña, que na próxima
década volverán
aumentar os
asasinatos en serie e
os francotiradores de
supermercado. Igual
que despois de
Vietnam.

A chamada do
segundo da lista
socialista en Vigo,
Miguel Barros, a
reflexionar e non dar
por perdida a
alcaldía, provocou
unha aceda resposta
de Touriño: “Barros
non é un solista: toca
nunha orquesta, e o
que a dirixe son eu”.
Faltoulle engadir que
a partitura é de
Francisco Vázquez.

Chama a atención
esta dureza do
secretario xeral cun
da súa tendencia,

D

espois das eleccións municipais de
1979, algúns concellos como o de Fene,
Vilar de Santos, Redondela, Soutomaior
e seguramente outros que non pretendo esquecer, comezaron a incorporar a língua galega ás
súas actividades administrativas. A maneira de
facelo foi con máis ou menos variantes deste
xeito: considerábase que o caudal de escritos
que emanaba do concello e a rotulación municipal dos edificios e das rúas debían estar en galego. Para iso compría iniciar un esforzo técnico
importante. Primeiro compría cuantificar todo o
que estaba escrito para a continuación, ou simultaneamente, comezar a traducir e ir imprimindo e pintando de novo todo o material.
Os concellos pioneiros observaron a experiencia nacente en Cataluña e denominaron a isto política lingüística e igual que alá
criáronse uns servizos de normalización lingüística. Os técnicos, que dependían case
sempre do concelleiro de cultura, tiñan por
tanto catro funcións principais: cuantificar as
necesidades, traducir rótulos e papeis, organizar cursos de formación para os traballadores e corrixir todo tipo de textos que saísen
do concello e necesitasen unha última man.
Estes pasos, importantes e imprescindíbeis, andounos en primeiro lugar o nacionalismo e posteriormente fixérono outras tendencias, que copiaron a fórmula e aplicárona
con maior ou menor intensidade. Houbo concellos que chegaron á plena galeguización
interna, outros que quedaron pola metade, algúns que non comezaron aínda hoxe e uns
poucos que están comezando nestes días, como O Porriño, Ponteareas ou Sada.
Ademais das conquistas cuantificábeis deses primeiros anos, criouse un estado de opinión maioritariamente favorábel a que os concellos estivesen en galego. Por iso foi posíbel
que durante o goberno tripartito se aprobase
unha lei que regulaba o uso do galego nos concellos, proposta por Camilo Nogueira, que serviu para extender esa galeguización ás cámaras
municipais da direita. Indirectamente tamén
serviu aquela lei para que a Xunta comezase a
regular axudas á contratación de técnicos, á impresión dos novos papeis traducidos e á organización de cursos para a capacitación en galego.
Convén lembrar outra vez que todo este
proceso foi xerado desde o nacionalismo. E fíxose antes de que os subsidios existisen. E foi
así porque se consideraba que a lingua era tan
importante que merecía a pena facer o esforzo
e gastar diñeiro en avanzar. E de certo que se
lograron algúns obxectivos, porque hoxe unha
gran maioría dos concellos traballan en galego, cando menos por escrito. Grazas a unha
mestura de iniciativa política, presión e debate, tamén se logrou que a lingua maioritaria
dos plenos, comisións etc., sexa o galego.
Uns anos despois, a finais da década dos oitenta, aínda co proceso anterior sen rematar nin
cousa que se lle parecese, A Mesa pola Normalización Lingüística incorporou unha nova función ás que tiñan de vello os gabinetes de normalización. Convidou cada certo tempo ás concellarías de cultura a desenvolver campañas de
sensibilización dirixidas á cidadanía, aos viciños, a clubes e a sociedades alleas á administra-

Política lingüística municipal
XOSÉ M. SARILLE

A política de normalización da lingua galega desde os
concellos reclama novas iniciativas, máis alá de manter
un servizo de tradución ou cursos e campañas inconexas.
ción municipal; cartas para restaurantes, publicidade para supermercados... E desde esas non
se foi máis alá, non se inventaron novas maneiras de traballar. Desevolvéronse campañas, algunhas eficientes e con grande forza simbólica,
e outras, a maioría, inconexas e sen ter un obxectivo moi ben estabelecido.
■ CAL É A SITUACIÓN HOXE?
Case vintecinco anos depois de comezar a galeguización dos concellos, a normalización
lingüística non se beneficiou de novos impulsos desde a administración municipal. Non se
fixo nada cualitativamente diferente ao comezado naquelas datas.
Hoxe pericibimos que
hai servizos de normalización lingüística paralisados, porque a función para a que estaban criados,
traducir, corrixir, etc., está
realizada. Observamos
que a capacitación dos
traballadores municipais
está efectivizada e os novos funcionarios que entran xa recibiron formación de lingua galega nos
institutos. Vemos que por
estaren vinculados á área
de cultura, os técnicos de normalización dedican
unha boa parte do seu traballo, ou todo, a organizar actos culturais, confundindo, os políticos, non
eles, a politica cultural coa política lingüística.
Sabemos que cando se fala de normalización lingüística, os concelleiros e case todo o mundo,
pensan que como o concello está máis ou menos
galeguizado internamente xa se fixo o que había
que facer e o único que queda é facer... campañas. A palabra campaña pasou a resumir toda a
acción imaxinábel para avanzar na normalización lingüística.
Por outra banda, como se consideraba que
a función principal que tiñan os servizos de
normalización era a de facer traducións, os
técnicos que se contrataron e que hoxe permanecen neses postos, son licenciados en filoloxía, persoas especializadas en lingua galega.
Cando os contrataron, consideraron que era
para un labor circunstancial, a curto prazo, ou
o que é pior, a longo prazo e dedicados a traducir eternamente. Eran admitidos porque sabían moita lingua. Non se pensaba que aparte
de saber galego para traducir, un técnico de
normalización lingüística o que necesita é ter
coñecimentos para intervir socialmente. Para

enxergar proxectos de intervención na mocidade, en empresas, onde sexa necesario, e ter
capacidade de acción para levalos a termo.
A día de hoxe, séguese a exixir que sexan
inexcusabelmente licenciados en galego, teña
a cor política que teña o concello contratante.
O mesmo fai a Xunta para conceder as axudas á contratación. No segundo caso non nos
chama a atención, forma parte do criterio lingüístico folclorizante do españolismo, mais
no primeiro, no que entran os alcaldes e concelleiros nacionalistas, está fóra de tempo.
Como o tempo é outro, cómpre un novo
pulo, o deseño dunha nova politica lingüística
para os concellos e desde os concellos. Unha
política que esqueza as
vellas inercias de tradución, corrección, cursos
e campañas inconexas.
Cómpre deseñar accións
de intervención social,
coordenación entre corporacións para desenvolvelas, criación de
partidas específicas e
importantes para normalización lingüística (a
lingua é cara), conceptuación, discernimento e
diferenciación práctica
da política lingüística e
a política cultural, para non confundilas e acabar xustificando a necesidade da primeira co
traballo na segunda.
A posta en marcha deste proxecto debe
facer que a língua deixe de estar nos derradeiros lugares das ordes do día e pase a ter o
posto que simbolicamente lle corresponde.
Hai dirixentes d’A Mesa que levan cinco
meses percorrendo os concellos de Galiza dispostos a asumir esta liña. Queremos entrar nun
proceso de cooperación duradeiro, cremos que
moitos concellos aceptarán como meta a galeguización das actividades dos viciños, desde
un bar a unha equipa de baloncesto, unha fábrica ou unha familia. Ese será o noso labor,
con accións prácticas, evitando tamén o autoengano dos constantes e eternos estudos previos para saber como actuar. Co necesario coñecimento do terreno hai que actuar xa.
Atopamos unha moi boa receptividade.
Os primeiros peares están postos e é máis
que seguro que nos próximos meses veremos
xa algo desa cooperación.♦
ANA PILLADO
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

XOSÉ MANUEL SARILLE é directivo d’ A Mesa
pola Normalización Lingüística

Cartas

O BNG e a esquerda
Cando a esquerda leva tempo de
máis recuando, asoballada polo
pensamento único da teoloxía neoliberal, inventando terceiras vias
que lles fan o xogo aos poderes
fácticos ou moderando os seus
discursos tentando chegar ao centro político, a esquerda esquece
que o que chama espazo do centro non é mais que xente mantida
no limbo da ignorancia política
polos medios de comunicación.
Cando alguén como X.L.
Franco Grande escribe na ANT
‘¿Para onde vai o BNG?’ dicindo
que “Un partido de esquerdas ten
que asumir que se dirixe a un electorado esencialmente de dereitas”
esquece que as xentes que enche-

ron no ultimo ano as rúas galegas
non son de dereitas nin de esquerdas, son cidadans berrando pola
súa dignidade como pobo. Son tamén cidadáns os que, de coñecer
cara a onde imos co desmantelamento de sector público e do estado do benestar, entenderían o significado das leis aprobadas nos últimos tempos polo PP. Nun momento en que desde o mesmo centro do sistema capitalista se levantan voces cuestionando o rumbo
da economia global, dan mágoa
os chamamentos á homologación
da mensaxe do Bloque coas dos
partidos estatais.
Cando na Asembleia Comarcal do BNG en Madrid temos falado da necesidade de contar con
medios de comunicación propios,

arelando radios ou TV locais, xornal diario, etc., sabemos que serían solucións parciais, mais na espera váisenos de balde o traballo,
esquecido nos libros de sesións
dos distintos parlamentos. Entón
non chega con traballar moito e
ben, nin con xirar notas de prensa
aos medios de comunicación que
fican sempre na lixeira, nin con
esforzarse de abondo un mes cada
catro anos facéndolle chegar á
xente o realizado e o idealizado
nun momento de saturación informativa, habería de dirixirse á sociedade, chegar a ela superando a
parcialidade interesada dos medios de comunicación.
Cando a pesar de parecer romántico ou inxenuo, reivindico
os métodos de traballo e propa-

ganda da esquerda e do nacionalismo do período franquista,
adaptados aos tempos actuais,
imaxino os paisanos afeitos a ficar entre as follas da publicidade
dos grandes almacéns ou da academia de informática do bairro,
unha folla concisa sobre a apresentación da Lei de Parellas de
Feito, no Parlamento de Galiza
por Pilar Garcia Negro, co relatorio dos atrancos encontrados; ou
recibise na semana do 18 de novembro do 2002, a proposta apresentada nese mismo día por Camilo Nogueira no Parlamento
Europeo, solicitando un pacote
de medidas urxentes para a catástrofe do Prestige; ou se encontrara na caixa de correo a moción
rexeitada polo ministro Montoro
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certo é que poderiamos chamala A ASSEMBLEIA, assim, com maiúsculas, pola
importancia do assunto (agora em singular) a tratar e pola concorrencia; a numerosa
afluência demostrou que o BNG fica vivo e
seus militantes activos e interesados na progressom do nacionalismo (desculpem as outras formacións nacionalistas se, sem esquecelas nem minusvaloralas, considero que o nacionalismo atópa-se maioritariamente representado no Bloco); o facto de apresentar-se
mais de uma lista nas eleizons a candidato á
Presidencia da Xunta e a formar parte do Conselho Nacional evidência a existência de debate interno, que nom confrontazóm como quigerom facer ver os media e os partidos estatais.
A Assembleia decorreu com mais normalidade da vaticinada e o resultado foi, percentagem arriba ou abaixo, o previsto. Nom houvo
surpresas nem convulsões. E repeteu-se a falta
de modo e formas que se evidenciam no BNG.
A luita política, os desacordos, discrepancias ou
trasacordos podem levar consigo acaloramento,
enardecimento... mas nom existe justificazóm
para a agresividade, o ninguneo ou a descalificazóm, de modo especial se esses desencontros ou discrepancias dam-se entre companheiros de partido que bogamos juntos na tentativa
de repôr a Galiza na dignidade nacional e social
que lhe corresponde. Membros incluidos inicialmente na Executiva que se enteran por conversas de pasilho de que forom eliminados;
companheiros aos que se nega ostensivelmente
o aplauso, quando som companheiros que tratam de colaborar, que fam o esforzo de falar em
público para someter a sua ideia, talvez nom demasiado luminosa, á aprovazóm ou rejeitamento e que merecem a deferência de um aplauso
ainda que resulte reprovada; ja nom digamos as
decalificazóns pessoais... que só conduzem a dificultar a convivência no movimento nacionalista. Ainda lembro quando se propujo como
candidato polo BNG ás europeias a Carlos Mella, quem aceptou e actuou como tal, para rematar entrándo-se polos jornais que, sem aviso
nem explicazóm alguma, fora designado candidato no último momento Carlos Mella... Quando eu era neno, há bem de anos por certo, nas
escolas existia um livro. “Tratado de urbanidade” que proporcionava as normas mínimas na
materia, tema desaparecido agora em que a gente inclina-se mais polo “urbanismo”; e assím
nos vai. Nom é bom que os militantes caigamos
nesses comportamentos; mas é muito pior que
desde o Conselho ou a Executiva se nos dê esse
lamentavel exemplo. E se deveriamos coidar o
trato pessoal, o mesmo digo da relazóm entre
partidos que integran a Frente; já é teima, que
magnificam os media, cargar culpas contra a
UPG quando desde o acto fundacional do BNG
vêm demostrando generosidade e coerência nas
suas posturas; nom esquezamos que, em definitiva, é o grupo mais numeroso, com melhores
quadros e mais entregados ao trabalho político;
deveriamos dentro do Bloco reconhezer esta realidade, manifestala e nom dar pé a que comentarios ligeiros sejam utilizados como desinformazóm por enemigos políticos.
Lamentar profundamente a saída dos órgaos directivos de Paco Garcia Suárez e Al-

Panorama para depois
de uma assembleia
NEMÉSIO BARXA

O autor valora os resultados do relevo no BNG e defende
o exemplo de democracia interna ofrecido en Compostela.
fredo Suárez Canal; aquele representante do
pouco que de “senior” tem o Bloco e este
meu candidato á Presidência. Confio em que
o seu destino nom seja o de militantes de base, pois sería grande perda para a BNG. Tampouco sería bom prescindir da experiência e
conhezimentos de Camilo Nogueira.
Celebro a aposta de Mera. Só um reparo:
falta de programa. Penso que a renovazóm é
sempre necessaria, que deve vir ja encauzada
desde as bases e desde militantes novos e que,
polo tanto, o facto de que Mera, com a sua juventude, aglutine no seu redor esse 30% da
militancia fala de novo de um BNG com forza, com futuro, com vida. Mas nom sería bom
que esse grupo dos “nom adscriptos” constituisse refugio do descontento ou da discrepancia da militancia, sem outro nexo; o lógico sería elaborar um programa que mostra-se
as divergências com as teses oficiais, que tivera um contido ideolóxico ou de praxis; do
contrario sería um esforzo estéril e de pouco
proveito para o BNG. Em cualquer caso
tambem a Executiva e o Conselho deveriam
preocuparse pola existência de esse 30 % de
discordantes ou dissidentes num grupo político que se lamentava do escaso grao de afiliazóm. É para tomar muito a serio.
O grande triunfador foi Anxo Quintana. Estava previsto. Temo que é a gloria do calvario.

Tenho para mim que Anxo têm madeira de líder,
que é o futuro do Bloco; mas temo que nom é o
momento no aspecto pessoal. Sou pesimista
com respecto ás próximas eleizões. Penso que o
electorado vainos passar factura pola desilussom da cidadanía ao observar que nom somos
tam diferentes aos outros á hora de governar;
que tambem há casos de incompetência, liortas,
intereses, prepotência. Temo que imos baixar
em votos e que de este facto se responsabilice a
Anxo que vexa choida a sua carreira de futuro;
sería muito inxusto se assím ocorrira. Anxo deveria resolver (que sabe e pode) os desajustes
que estamos a ver no BNG e na sua relazóm
com a sociedade e apresentar-se como candidato consolidado no hourizonte do 2.009. Herda o
conflito com o PSOE, condicionado polo jeito
em que se levou o problema até o momento que
lastra o caminho de futuro; ainda com a cintura
política que têm demostrado vai resultar dificil
reconduzir o problema; nom foi bom extrapolar
a questôm mais alá do caso concreto, especialmente o de Vigo onde tal vez a renuncia dos
dous cabezas de lista fosse a única soluzom.
Confio que Anxo se liberte de ataduras e seja
quêm de capitanear esta nave em tempo de treobada, para o que é preciso que todos, incluso
esse 30%, colaboremos com entusiasmo.♦
NEMÉSIO BARXA é avogado.

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

e polos deputados do PP eleitos
na Galiza, e apresentado por Anxo Quintana e apoiada polo PP
no Parlamento Galego, sobre a
representación galega en órganos
da Unión Europea. Entón poderían valorar independentemente as
respostas do BNG aos problemas
da Galiza. Sen dúbida, ha de haber outras maneiras máis axeitadas de chegar aos cidadans, a
cousa sería traballar nelas e non
perderse no debate. Ter esperanza no Observatorio Internacional
dos Medios de Comunicación é
aínda máis inxénuo.
Cando tento chegar coas ideas aos compañeiros que se reuniron a pasada semana en Santiago, xa coñecía un froito da citada
Asemblea desde antes do seu co-

mezo, o adormecemento nos escritorios de Santiago de proxectos na espera de mudanzas previsíbeis de certos responsábeis.
Cando os poderes económicos e mediáticos deixan tan
pouca marxe de manobra, continuar a xogar politicamente coas
súas regras, non deixa de ser unha quimera.♦
XABIER BANDE
(MADRID)

Resposta a Lugrís
A democracia é un proceso inacabado e en continua construción e mellora, por iso, propostas
como a da posta en marcha dos
orzamentos participativos constitúen unha achega moi impor-

tante da actividade política aos
cidadáns, de maneira que se intenta rachar coa inercia e ineficacia da democracia representativa. Ora ben, isto non quere dicir
que esta práctica teña un éxito
inmediato, moito menos en cidades onde o único partido que as
promove –neste caso o BNG–
non forma parte do goberno municipal. Cal é a “ampla asistencia
de veciños”(sic) á que se refire
Manuel Lugrís? (ANT 1.105,
páx. 15). Non dubido da calidade
dos asistentes a eses actos, mais
nas dúas asembleas ás que acudín na Coruña a cantidade era, ao
meu parecer, baixa: nunha, 25
persoas e, na outra, 20 (cunha
media de idade de 50 anos). Derrotismo, non; autocompracen-

cia, tampouco. Boas experiencias, sen dúbida, mais haberá
que ir pouco a pouco.♦
ANTONIO NÚÑEZ
(A CORUÑA)

mentres que cando
Vázquez se sae do
guión, Touriño
simplemente declara:
“Son cousas de
Vázquez”. Lembra
aquelo de: man dura
cos de abaixo,
submisión aos de
arriba.

E, no entanto,
xentes do PSOE
vigués evacuando
consultas na Xunta
Electoral, para ver se
a lei permite correr a
lista.

Picardía aznarista.
Premio Nacional das
Letras (outorgado
polo Ministerio) a
Leopoldo de Luis,
republicano,
compañeiro de
Miguel Hernández e
carne de campos de
concentración
franquistas. A mesma
semana, o PP foi o
único partido que non
participou na
homenaxe das Cortes
ás vítimas da
ditadura.

Un comentarista
de ABC, todo afoute,
escribe: “En marzo
gañamos as
eleccións, logo a
boda do Príncipe e
despois a Copa de
Europa”. Estaba ben
pensado, pero non
contou coas
improvisacións: os
sete fiambres do Irak
e o Himno de Riego
na final da Copa
Davis.

Hai que ser gorila
Triste sociedade. Triste moralidade. Triste legalidade. Nestes días
pasados, aplicáronlle a eutanasia
a Copito de Nieve para que no final da súa enfermidade non sufrise. Actitude admirábel. Pero se o
interesado é un ser humano que
decide que é iso o que quere para
sí, chegado o caso, os demáis humanos dínlle que non é ético, que
non é legal. Hai que ser gorila.♦
XOSÉ MARRA
(LUGO)

Militares
norteamericanos
mataron un neno e
unha nena iraquís, de
dez e once anos, que
sairan de casa a
buscar leña. Coma
nos contos de
ogros.♦
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Engradar
BIEITO IGLESIAS

O PSOE,
o guerrismo e
Cataluña
Alfredo Abián, director adxunto de La Vanguardia comenta (27 de novembro) a situación do PSOE catalán: “A
negociación para a formación
do Goberno non fixo máis
que empezar, pero cada día
que pasa convértese nun calvario para aqueles sectores do
PSOE que prefiren seguir na
oposición en Cataluña antes
que formar un goberno de esquerdas con ERC. O guerrismo, unha corrente case irredenta dentro do socialismo español, foi o primeiro en analizar os resultados do PSC. Fíxoo na súa revista teórica Temas, dunha forma rotunda e
nada condescendente para cos
seus correlixionarios cataláns.
Os temores, que comparten
algúns dirixentes socialistas
españois e os seus supporters
intelectuais, son múltiples,
máis alá do medo inmediato a
que Rodríguez Zapatero sufra un revés en marzo polo
chamado efecto Maragall.
En esencia, estes sectores vaticinan que a reforma do Estatuto e o sistema de financiamento semellante ao concerto
vasco, defendidos por Maragall, son produtos invendíbeis
no resto de España. Ademáis,
botan contas e conclúen que a
rentabilidade electoral que tirou o PSC con estas propostas
é case nula. De feito, tanto a
porcentaxe de votos (sobre o
30%) como o número de escanos (42) obtidos o 16-N é
idéntico ao logrado por
Obiols en 1988. Cunha particularidade, agregan os máis
despiadados: O PSC, o partido, só ten agora 30 parlamentarios, xa que os outros 12 son
cooptados de Ciutadans pel
Canvi; e a vez que menos escanos tivo o partido foi en
1980: exactamente, 33”.♦

O soldado
Plummer
O comentarista Robert Fisk
conta en La Vanguardia (27
novembro) a peripecia de
Drew Plummer, de Carolina do Norte, “que se enrolou
nas forzas armadas no último
curso da súa licenciatura,
xusto tres meses antes do 11S. De permiso en casa, uniuse ao seu pai, Lou, nunha
manifestación para reclamar
o regreso dos nosos homes a
casa. Lou Plummer foi
membro da segunda división
aerotransportada das forzas
armadas norteamericanas e,
a diferencia de Bush, serviu
ao seu país en Vietnam.
Drew Plummer, cando un
xornalista de Associated
Press lle pediu a súa opinión
sobre o Irak, contestou: O
único que digo é que non estou dacordo co que facemos
alí. Non penso que os nosos

E

A guerra do Irak está a cobrar vítimas dos dous bandos.

rapaces deban morrer no
Irak. Pero tampouco son un
pacifista. Limítome a facer o
que me corresponde (...). A
Mariña norteamericana acusou a Drew Plummer de violar o artigo 134 do código de
xustiza militar: deslealtade.
No interrogatorio preguntáronlle se simpatizaba co inimigo ou planeaba a comisión
de actos de sabotaxe. Foi
condenado e degradado”.♦

O PSOE e
o suicidio
de Mariño
Roxelio Garrido comenta en
Faro de Vigo (3 de decembro)
a crise municipal. “O cese/suicidio de Pérez Mariño amenaza con darnos o Nadal. O xa
alcalde en funcións decidiu inmolarse nunha actuación digna do peor estratega (por
exemplo, do mesmo que planificou a invasión de Irak).
Mariño, por un quítame alá
ese xerente, expulsou os seus
socios do BNG e proclamou:
mellor só que acompañado
por felóns. Cando algúns conmilitóns se esforzaron por desfacer o entorto, enrocouse na
súa poltrona e arrogouse o favor do pobo: quen procuran a
miña derrota xa saben o camiño: a censura. Mariño nunca
mostrou o menor síntoma de
arrepentimento, ao contrario,
xamais lles tendeu a man, a
non ser que catro frías liñas se
interpreten como un aceno
amistoso. Ninguneou aos seus
ex socios, aos seus compañeiros e mesmo aos seus xefes.
En canto Touriño e Quintana
negociaban unha saída, el peroraba nunha emisora de radio
(páganlle por iso?) sobre a
violencia de xénero (non é Vigo unha cidade maltratada?).
Ventura Pérez Mariño.

Cinco días máis tarde, en vésperas do vital pleno da moción
de confianza e cando os seus
edís urxían o Bloque a suscribir un acordo, el impartía doctrina en Huelva nunhas trascendentais xornadas sobre o
dereito. A súa preocupación
polo destino de Vigo é perfectamente descriptíbel. A derrota
de Mariño estaba cantada. O
Bloque foi coherente de principio a fin: xamais volvería a
un goberno presidido por un
señor que os decapitou a golpe
de decreto. Acaso vostede volvería? Agora que Mariño se
vai (de momento á oposición),
os seus edís, nun remedo de
culto ao líder, báñano en loas.
Só lles falta solicitar a erección dun busto na Praza do
Rei. Neste clima de aclamación ao héroe, Miguel Barros
instou á reflexión. E é que,
¿paga a pena perder á alcaldía
por salvar a quen orixinou o
conflito, non moveu un dedo
para arranxalo, non é militante
e por riba avisa de que o seu
corpo lle pide marcharse?
¿Por qué sacrificarse por alguén que lles deu unha alegría
e mil disgustos? Mágoa que a
Barros o valor lle tivese durado 24 horas. Un cría, pobre inxenuo, que a liberdade de pensamento atinguía tamén aos
partidos. Pero Touriño castiga
a discrepancia coa excomuñón. Barros, o herexe, dixo en
voz alta o que moitos pensan
na intimidade. ¿Non ve o
PSOE que o que se xoga non é
Vigo, senón construír unha alternativa críbel a Fraga? Non,
porque a catro meses das xerais, Touriño e Blanco só queren salvar os seus ilustres traseiros. Despois de marzo, xa
se verá. Quizá daquela seña
tarde, demasiado tarde”.♦

Mariño
non trouxo
consenso
“Sorprende o de Pérez Mariño”, pode lerse na sección La
trastienda do diario Atlántico
(3 de decembro). “Conseguiu
dividir os partidos políticos, o
propio PSOE e a boa parte da
sociedade, mesmo os empresarios, que se debateron entre
partidarios e detractores. O de
crear consensos non foi co
agora alcalde en funcións”.♦

stou subscrito a La Voz de Galicia e o domingo pasado asistín
ó grande milagre de ver un libelo corcundo transubstanciado
en voceiro da esquerda. Os corazós de varios redactores como
que sangraron ó ter noticia de que a direita podía empoleirarse na
alcaldía de Vigo. Certos columnistas convertéronse en escoitagrilos
dos máis recónditos pensamentos de electores ou simpatizantes do
Bloque e aseguraron que estes sentían ardida paixón por Pérez Mariño, que choran desconsoladamente a súa marcha do consistorio co
rabo entre as pernas. Rematan a faena (a angueira de cargarlle o
morto ó nacionalismo, disimulando que don Ventura se enterrou el
propio) cunha espantadiza análise final: Se agudiza la crisis en el
BNG. O caso é que os críticos bloqueiros levan deostado á torta e á
direita ó Boabdil vigués (Camilo Nogueira pediu a súa
defenestración no congreso frentista) e que, de haber crise, ningunha relación garda coa desventura do PSOE olívico. A verdade espida é que moitos se acordarían nestes días da imaxe de Domingo
Merino abandonando o concello coruñés –o cargo de alcaide– cos
ollos engradados; e que non experimentaron nin pena nin gloria
cando esoutro señor que parecía tan capón sortiu do pleno nifrando
como un neno mamote, despois de deixar rebentada a coligación
como un pendenciador matalobos. Os hinchas ventureiros gritaron
¡Qué se besen! Se estivese nos zapatos de Pérez Castrillo, con gusto depositaría un ósculo de parafuso nas meiguices de Corina, sempre que tan distinta dama me correspondese. Pero quizais Castrillo
lembrou esta sentencia de Mia Couto: Todo home que bica é un
príncipe. Nin falar de Príncipe ou do beixo negro.♦

Un Espía no Reino de Galicia

A Tenda dos Horrores
MANUEL RIVAS

S

ábado, 29 de novembro do 2003. Aeroporto do Prat, en
Barcelona. O transeúnte mata o tempo de espera viaxando á
estremecente fin da noite con Louis-Ferdinand Céline, ese
magnífico coiro de Xudas: “A grande fatiga da existencia se cadra
non sexa outra cousa que o enorme esforzo que facemos para
seguir sendo vinte anos, corenta, ou aínda máis, razonábeis, e
para non ser simple, fondamente nós mesmos, é dicir, inmundos,
atroces, absurdos”. Tíralle do aire!
Solto o lúcido espantoso e o swing da ollada procura algo
reparador nos reclamos publicitarios, que para iso están, para
facernos parvos e felices. Mais, de súbito, os ollos viaxeiros
detéñense nun anuncio, nun rechamante panel, que semella un
prolongamento do texto de Céline, un intento de retratar a
paisaxe do inmundo, do atroz e do absurdo. Alerta, San
Silvestre! Non hai un nin dous nin tres, senón unha conxura de
paneis. O que mostran é unha casa de cartón-pedra a piques de
ser engulida por un manda carnívora de eucaliptos. Unha
grande mancha mutante de cor bosta acrílica. Nin sequera uns
eucaliptos ledos, deses que din quiquiriquí! ao seren retratados,
senón uns tipos ruíns, facareños.
E que anuncia ese pesadelo publicitario? Unha visita guiada
ao demo de Tasmania? Non. Unha nova recreación de A pequena
tenda dos horrores? Non. Un deseño de Aznar para empapelar a
habitación de Mariano Rajoy na Moncloa? Non. Unha serie de
terror na TVG?
Non. Ese cartel anuncia Galicia. É a imaxe de Galicia mundo
adiante. É o xeito que a Xunta ten de “vender” Galicia. Eses
anuncios levan a sinatura de Turgalicia e do Xacobeo 2004.
Sentín, de primeiras, medrar un eucalipto de carraxe
dentro de min. Confirmaba as peores sospeitas. Galicia,
pensei, é víctima dun complot do seu propio goberno, como
unha mazá co verme por fóra. Logo, reflexionei. Se cadra é
unha campaña de impacto estilo Benetton. Se cadra a Xunta
detectou un maioritario turismo farto dos soutos do Incio,
das pedras de Santiago e do solpor nas Cíes.
Se cadra hai moita xente que pode sentirse atraída polas
extensións psicopáticas do eucalipto, pola vertixe emotiva
das canteiras furadas con asaño nas paisaxes máis fermosas,
e polo esplendoroso lusco-fusco en oil das chemineas da
refinería de Bens.
E foi entón cando caín non dun piñeiro senón do eucalipto.
Estamos ante unha mente celinesca, renarte, un chisco perversa,
mais certamente intelixente. Como atraer ás multitudes do
turismo a Galicia? Coa leria de sempre? Co atordoante discurso
da paisaxe fermosa, as tradicións culturais e unha gastronomía
natural e farturenta? Non, señor. A xente xa non sae da casa por
semellantes reclamos, tendo como ten a man o Aquí hay tomate
ou o Telediario de Urdaci. A xente xa non se move pola catedral
de Santiago, a Torre de Hércules ou a Muralla de Lugo. En
cambio, á xente poslle diante unha manchea de eucaliptos, a
canteira de Corrubedo, o vertedoiro de lixo no Roncudo e a
petroleira de Bens, e aló vai de cabeza á Galicia. E así foi que no
aeroporto, diante dos eucaliptos da ialma, chorei de emoción e
case perdo o avión. Chapeau!♦
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Miserias
X.L. FRANCO GRANDE

‘A

pobreza é um
bem de Deus”
–dicía o Dr.
Oliveira Salazar. Supoño
que o PP de Aznar pensa algo semellante. Da pobreza
dos outros, non da propia.
Quixera pensar que son
moitos os que non saen do
seu abraio pola decisión
parlamentaria de impedir
que as Comunidades
Autónomas incrementen,
como algunhas veñen facendo, certas pensións de fame
que aínda quedan na Seguridade Social. E que, logo de
complementadas, seguen
sendo de fame.
Decisión que debera dar
vergoña ós que a adoptaron
–Partido Popular e Coalición
Canaria–, ós que habería que
condenar a vivir por un ano
tan só dunha desas
misérrimas pensións. É
difícil concibir que o
sectarismo centralista poida
chegar a estes estremos de
verdadeira paranoia.
Penso que nesa decisión
acocha a miseria máis vil
imaxinable: estades
condenados á miseria xeral,
sen ningunha excepción.
Porque é xeral e, porque ó
selo, é xa un ben común.
Un ben de Deus, ó cabo. Pero Cataluña e Andalucía
seguirán complementando
esas pensións. Confiemos
que o fagan tamén as demais
comunidades. Por vergoña,
por dignidade, por decencia.
Por máis que reformen o
Código Penal para perseguir
ós que ousen desobedecer.
Que o farán.
Nada máis xustificado
que a diferencia de trato que
por lei se quere eliminar. As
circunstancias de feito son
distintas entre as diferentes
comunidades. Aínda así, non
é ese o problema: este é que
o que fan as comunidades
que complementan esas
míseras pensións non é outra
cousa que desenvolver unha
facultade estatutaria propia;
pero que o poder central pretende apropiarse en exclusiva e sen base legal, á par
que baleira de contido, unha
vez máis, as normas
estatutarias.
As obsesións centralistas
e demais complexos de
Aznar son ben coñecidos.
Pero están chegando hoxe a
lindes que empezan a ser
máis que preocupantes. Porque estamos vendo que fan
imposible a normal
convivencia neste país,
impoñendo maneiras que
parecían superadas e estilos
que un coidaba doutros tempos. Algúns pensan o peor:
na especialidade que sempre
tivo a dereita para crear ambientes que xustifiquen a seguido medidas excepcionais.
Porque medios ten para crear eses ambientes. E tamén
para que as medidas que lle
sigan se fagan realidade. E
cobiza non lles falta.♦

Encarna Otero, Santiago Domínguez Olveira, Cecilia Pérez Orxe e Bieito Lobeira.

No organismo non están Beiras nin Francisco Rodríguez

O BNG nomea un comité
de dirección composto por oito persoas
A.N.T.
Se a Executiva do BNG renovou a metade dos membros, na distribución de funcións acentúase aínda máis o cambio. Non só mudan de
“carteira” moitos dos antiguos integrantes, senón que se crean outras
novas como Imaxe e Propaganda ou coordinación das deputacións.
A executiva do BNG reunida o
3 de decembro distribuiu as
funcións dos seus 15 membros.
Tamén nomeou un Comité de
Dirección composto por oito
persoas: Anxo Quintana, Francisco Jorquera, Ánxela Buga-

llo, Santiago Domínguez, Xoán Carlos Báscuas, Cecília Pérez Orxe e Bieito Lobeira. No
día a día da dirección nacionalista non estará Xosé Manuel
Beiras.
Beiras sí fomará parte da

Executiva como Presidente do
Consello Nacional. Xunto a el,
Anxo Quintana, como Portavoz
nacional; Francisco Jorquera,
como Coordinador da Executiva; Xosé Luís Barcia, como Secretario de Organización;
Ánxela Bugallo será a encargada de acción municipal; Santiago Domínguez responsabilizarase de Comunicación; Xoán
Carlos Báscuas das finanzas;
Encarna Otero de Relacions

Exteriores e Formación; Carlos
Aymerich da Acción Institucional; e Tereixa Novo terá ao seu
cargo a Acción Feminista.
Francisco Rodríguez recunca
en Iniciativas Políticas; Ana
Belén Pontón será responsábel
de Mocidade; Cecília Pérez Orxe capitaneará a area de Imaxe
e Propaganda; e Socorro Cea
responsabilizarase de Emigración e coordinación das deputacións.♦

A Coruña
Noticia destes días na prensa
coruñesa. Habitual noticia por
outra banda: a institución benéfico social ‘Padre Rubinos’,
chegou a un acordo cun grupo
de investimentos para vender as
súas instalacións en Labañou co
obxectivo de levantaren 400 vivendas de luxo e trasladar as súas instalacións a outra zona da
cidade, xa que logo os indixentes “fan feo” nunha zona de
xente guapa. Claro que, hai que
contar coa recualificación dos
terreos, declarados de labranza
na actualidade. Trátase, en fin,
de especulación na súa máis elemental concepción.
Se facemos reconto temos,
nos últimos tempos, unha poboada nómina de “obras de pía especulación” no Concello de A
Coruña. As Josefinas, nun terreo privilexiado de Xoán Flórez, no mesmo cerne da zona de

A sacra especulación
MANUEL LUGRÍS

Son moitas as ordes relixiosas propietarias de gorentosos terreos no centro da cidade que prefiren abandonar o seu labor a cambio dos cartos das construtoras.
ouro da cidade, a Igrexa dos
Xesuítas, ainda mellor “colocada” se cabe dentro do mesmo
perímetro dourado, a desfeita
do Asilo de Adelaida Muro
fronte das praias de Orzán-Riazor; e agora anúncianse duas
novas “obras de caridade”: o
edificio das Oblatas en Río de
Quintas, outro espazo de magnífica expansión urbanística e a
parcela das Adoratrices, 1843
metros cadrados na Cidade
Xardina e pendente dun recurso

contra a decisión do Concello
de declarala coma solo urbano
non consolidado, interposto pola congregación ó TSXG para a
sua recualificación. E por non
falar da pretendida venda, abortada no seu día, do colexio das
Escravas a carón tamén da propia praia de Riazor e da que se
falaba para instalacións de hostalaría turística, e varias outras
do mesmo volume e rendibilidade como o derribo do convento das Carmelitas no Monti-

ño o pasado mes de setembro e
que xuntou a milleiros de residentes da zona indignados coa
operación especulativa e que, a
berros, pedían que os cartos obtidos se dedicasen a obras de
beneficiencia. As monxas nin
responderon.
Esas ordes relixiosas, que
atoparon no seu día os terreos a
baixo prezo en función, moitas
veces, de desenvolver a súa actividade; con diversas escusas, como de que hai escasas vocacións
e que xa outras institucións cobren os seus servizos, antepoñen
os seus intereses terrenais ós obxectos trascendentes que esgrimen no seu discurso mediático.
Mentres, moitos vecinos pregúntanse se non sería mais acorde
coa natureza do seu ministerio e
coa sua prédica, o reverter as
propiedades, que xa non lles teñen uso, o patrimonio público. ♦

Ferrol
Semella que á praza de España
lle botaran un mal de ollo. Durante o anterior mandato municipal o proxecto para a construción
dun aparcadoiro soterrado neste
espazo estivo a piques de supoñer a ruptura do pacto de goberno asinado entre BNG e PSOE.
Finalmente houbo acordo e a iniciativa levouse adiante, colleitando as críticas da oposición e
de parte da cidadanía.
Daquela, a presentación do
deseño en superficie da praza foi
obxecto de numerosos comentarios. Recriminábase o feito de
achegar un deseño inaxeitado e,
especialmente, o de non somete-

A praza da discordia
MARTINA F. BAÑOBRE

O goberno municipal vén de presentar un novo proxecto
para a praza de España. Desbotado o deseño ideado durante o anterior mandato agora ve a luz, unha vez máis,
lo á consulta da cidadanía nin
dos demais grupos políticos.
Varios meses despois e cunhas eleccións de por medio o goberno municipal, conformado
polo Partido Popular e Independentes por Ferrol vén de realizar

unha posta en escea semellante.
Unha nova maqueta para un
mesmo espacio, que en principio
tampouco foi sometida a valoracións paralelas.
O deseño non achega demasiadas diferenzas con respecto

do orixinal. A maior delas vén
dada pola construción dun edificio de 15 metros de altura na zona que ocupara a estatua ecuestre
de Franco. Ademais crearanse
zonas verdes e estabelecementos
hostaleiros. Máis do mesmo?
Xulguen vostedes.
Segundo informaron os responsables deste novo proxecto
dentro duns días exporase publicamente a maqueta do recinto, para que os cidadáns poidan
coñecer o futuro da praza. A
ver se é certo que coñecemos
algún futuro e que isto non é só
un xogo para ver quen se apunta o tanto.♦
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Anxo Quintana
‘A situación coa que me atopei
en Allariz é semellante á da Galiza de hoxe’
AFONSO EIRÉ

Ábrese unha nova etapa no BNG tamén na comunicación. O seu
novo voceiro nacional e candidato á presidencia da Xunta ten un
discurso antitético nos xeitos ao seu antecesor, Xosé Manuel
Beiras. Anxo Quintana quere atar cada pensamento. Que non se
lle escape ningunha palabra para dicir unicamente o que el quere expresar. No seu discurso destaca “novo BNG”, “renovación”,
“eficacia”, “compromiso co País” e “diálogo”, tamén con Fraga.
Como se define como político?
Son un nacionalista convencido que antepón o compromiso
co País a calquer outra cousa, e
que cree que a política debe de
ser a arte de servir ao pobo. Penso, ademais, que o obxectivo de
acadar o poder non debe ser un
fin en si mesmo, senón un obxectivo para pór a disposición
dun proxecto político un instrumento necesario para mudar en
positivo as cousas.
Pero vostede é un político un
pouco “atípico”. Dígoo porque
xogou ao fútbol cando desde o
nacionalismo e desde a esquerda iso estaba moi mal visto.
Un presidente americano dixo que Deus amaba á xente corrente e cecais por iso creaba
tanta. Coido que son unha desas
persoas correntes que participa
na vida do país intentando aportar o que sinceiramente cree e
colaborando nun proxecto político que fundamenta a súa esencia nas raíces do pobo, co que a
xente vive e padece todos os días. Canta máis simbiose haxa
coa xente, moito millor.
Tamén é vostede un dirixente que provén do municipalismo, un feito novo no nacionalismo.
Veño do municipalismo pero
tamén do movimento cultural, do
sindicalismo e de todas as partes
un pouco. Cando comecei a militancia todos tiñamos que facer de
todo un pouco. Calquera deses
ámbitos foi unha boa escola para
conformar, primeiro, unha opinión cabal a respeito do que é o
país e das circunstancias nas que
se move e, logo, de formación
política persoal e experiencia.
Falaba Xosé Maneul Beiras que a renovación do BNG
tería que vir polo que el chamaba a Xeneración dos CAF.
Vostede, pola súa edade, aínda
é dos de ERGA.
Cando naceron os CAF eu
xa estaba rematando ese periplo. Peroparticipei nun momento no que todo estaba por facer
na Galiza e no nacionalismo todo por construír. Só grandes doses de ilusión e compromiso puderon facer posíbel que o noso
esforzo servise para que hoxe o
nacionalismo sexa unha clara
alternativa de goberno.

cidadán e dirección política intelixente acaba dando resultados.
A política do BNG en Allariz así
o demostra.
Desta experiencia, que é o
exportábel ao conxunto de Galiza, mesmo na súa aposta pola presidencia da Xunta?
Cando asumimos a alcaldía
de Allariz, o municipio presentaba un encefalograma plano: unha cidadanía desmoralizada, un
concello que perdera as súas industrias e a súa actividade produtiva e unha vila que camiñaba
entre o abandono e o desánimo.
Penso que a Galiza que me vou a
atopar, se chego á presidencia da
Xunta, non vai a diferir moito co
Allariz que me atopei no seu día.
Polo tanto, penso, que un proxecto político comprometido co
país como ten o BNG e, sobre todo, a intención se exercer o goberno ao servicio dos cidadáns
pode mudar as cousas como o
seu día as cambiamos en Allariz.
Os que xogabamos ao fútbol de cativos soñabamos con
ser uns cracks. Co que se soña
cando comeza un en política?
Con chegar a ser presidente?
Eu, desde logo, non soñei
nunca atoparme onde agora me
atopo. Sempre quixen ser útil ao
proxecto político no que participo e ao meu país. A participación nun proxecto político pode ter igual rentabilidade facéndoa como concelleiro ou como
coloborador co sindicalismo
agrario ou como introductor de
iniciativas culturais no pobo, deputado, senador e, agora como
candidato á presidencia da Xunta. Non creo nas carreiras políticas, senón nas traxectorias e
nos proxetos políticos para mudar as cousas.
Ser militante hoxe

Foi unha época que marcará poden chegar a convertirse en reas nosas vidas e todos eses anos alidade, como me demostrei a
de xuventude “consumidos” na min mesmo. Ademais, tamén me
demostrei que a
tarefa de comproimaxinación non
miso
político
on
unha
persoa
ten que estar rifadounos por ben
da co exercicio do
empregados, copoder.
mo fan a maioría normal
dos militantes.
que antepón
A súas receitas
Que resaltaría como apren- o compromiso
Esas serían as
dizaxe no seu
receitas que fipaso polo conce- co país
xeron de Allariz
llo de Allariz?
a
outras
cousas”
un
referente
Que unha coumunicipal non
sa é predicar e ousó do nacionatra dar trigo. Para
lismo...
exercer o goberno
O BNG tivo a oportunidade
é preciso, ante todo, ter un proxecto político e un compromiso de asentar en Allariz o seu procos cidadáns aos que representas. xecto nunhas condicións polítiCando se teñen estas dúas cousas cas e sociais favorábeis. Conxue se traballa con firmeza, os soños gar proxecto político con apoio

‘S

Ser militante do Bloque hoxe é
tan duro como decía un famoso chiste de Xesús Campos...
O nivel de militancía hoxe é
diferente ao dos anos setenta
porque a situación política do
BNG tamén o é. Existen novos
requerimentos, máis posibilidades e máis persoas nas que
distribuír o traballo. Pero o
compromiso que teñen os militantes do BNG con Galiza é o
que fai que se diferencie do
resto das formacións políticas.
Iso sábeo a xente. Cando calquer cidadán pensa nun militante comprometido con Galiza
e que pon os intereses do País
por encima dos persoas, pensa
nun militante do BNG.
Vostede substitúe a Xosé
Manuel Beiras e van ser inevitábeis as comparanzas.
Se as comparanzas son sempre odiosas, neste caso parécenme absurdas. Non pretendo compararme con Beiras. Ocupamos
os mesmos cargos en diferentes
etapas políticas. Beiras cumpriu
unha función fundamental e inigualábel. Serviu para levar ao
nacionalismo desde unha situación minoritaria até convertilo
na segunda forza do país.
Entramos nunha etapa política na que o BNG ten que utilizar
todo o caudal político acumulado para presentar unha alternativa de goberno. Aí é onde entra o
meu papel que tentarei desempeñar o mellor que poda.♦

Refírese continuamente nos
seus discursos a un novo BNG.
Cales van ser os seus sinais de
identidade?
O novo BNG nin nega nin renega de nada do que até agora tivemos. Ao contrario, penso que
as verdadeiras renovacións teñen
que ser para sumar e non para
restar. O BNG foi capaz nesta
Asemblea de non desperdidiar
nada do capital político acumulado nin a ningunha persoa das que
exemplificou ese capital político
tanto tempo. Agora fai falta que,
a partir do que somos, sexamos
quen de presentarlle á sociedade
galega un BNG máis aberto, inovador e gañador.
Máis aberto para ser capaces
de representar a toda esa maioría
social que quer un cambio nacionalista. Un BNG innovador
porque o BNG ten que darlle
respostas políticas ao que son
vellos e novos problemas da sociedade galega. É un BNG gañador porque imos asumir sen ningún tipo de medo a responsabillidade que a cidadanía pon nas
nosas mans: a de ser unha alternativa de goberno, capaz de liderar a sociedade e de gobernar
dun xeito diferente.
Vostede tamén fala de eficacia. Que quer decir esa palabra no programa do nacionalismo?
Sobre todo sermos capaces
de demostrar que o BNG ten un
proxecto político que serve non
só para que Galiza ocupe outro
lugar institucional no Estado e en
Europa, senón, sobre todo, para
xenerar máis benestar social para
o conxunto dos cidadáns.
Existe hoxe o convencimento
de que Galiza precisa máis autogoberno. Para nós, autogoberno é
sinónimo de máis benestar. Cando reclamamos máis autogoberno
pensamos en maior poder político
para utilizar máis acaidamente os
seus recursos. Dentro deses recursos están a nosa cultura e o noso
idioma, que deben de ocupar o lugar que lles corresponde.
No seu discurso fai máis
fincapé en problemas concretos que en propostas máis globais que sempre defendeu o
nacionalismo...
A base teórica está perfectamente definida e conformada.
Son os fundamentos da nosa
proposta. Non están en contradición para nada a firmeza dos
plantexamentos, a defensa dos
principios teóricos coa obriga de
aportar solucións para os que
son os problemas da sociedade
actual. A cidadanía demanda solucións e nós non podemos dar
unicamente teoría.
Cales son os problemas que
máis lle preocupa ao día de hoxe...
Como son moitos e moi variados, terei que emarcalos na
situación política. Galiza te que
ocupar outro lugar institucional
dentro do Estado español e dentro de Europa. Mentres Galiza
non sexa capaz de exercer o seu
poder politico propio e utilizalo
para manter unha postura de
iguais co Estado español, os
problemas de Galiza non se resolverán.
Hoxe temos o goberno máis
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submiso e incompetente que padecemos nunca. Ao lado diso
emerxe unha sociedade, dinámica, participativa, imaxinativa e
comprometida. Nesta nova etapa
que comezamos, o BNG ten que
ser capaz de conectar as institucións ao nivel da cidadanía. Só

bre decisión. Iso é o nacionalismo, iso é o que está a facer o
BNG e por iso o BNG é unha
forza política de esquerdas.
Recollen na ponencia
aprobadas pola Asemblea a
necesidade de aprender da experiencia de Nunca Máis. En

ra vostede chegou a onde tiña
que chegar...
Son procesos dinámicos,
que non deben ter un comezo
ou un final. O noso non só é un
proceso de remozamento de caras, senón de métodos de traballo e de discurso. Penso que o

ra a cada un a representación corespondente. Se antes da Asemblea existían dúas candidaturas,
agora existe un único Consello
Nacional, unha dirección única
para todo o BNG na que todos
somos iguais.
As relacións cos socialistas

así poderemos solventar os nosos
problemas: sacar froitos do que é
a nosa capacidade produtiva, utilizar as inovacións tecnolóxicas
para crear benestar, construír uns
servicios públicos básicos que
atendan o conxunto da sociedade, será así como podemos participar no concerto mundial coa
nosa cultura e co noso idioma.
Nacionalismo e esquerdas
Semella que no seu discurso
perdeu peso o compoñente de
esquerdas ou social que sempre foi inerente ao BNG.
Penso que é ao contrario.
Hoxe as determinacións esquerda-dereita non se poden facer
unicamente pola definición ideolóxica, senón pola contraposición das políticas prácticas.
Contra ese modelo uniformizador que opera no mundo, o máis
de esquerdas, o máis revolucionario que hai, case me atrevería
a dicir, é por en práctica proxectos políticos que intenten definir e s p a c i o s n a cionais de li-

que sae tamén da Asemblea non
que senso?
Participamos desde un pri- é unicamente un proceso de remeiro momento dun movimento novación senón un desexo de
social que é patrimonio da socie- certa estabilidade política. Undade galega no seu conxunto, ha organización que pretenda
aínda que o nacionalismo tivese acadar o goberno, precisa de
certa estabilidaunha
particide interna. Non
pación determipodemos estarnante.
Temos
stou disposto
nos facendo unmoito que aprenha emenda á toder. As forzas poa
dialogar
talidade
cada
líticas non só tedous anos.
ñen unha función con Fraga”
Agora semedidáctica, senón
lla que existe
que aprenden taunha oposición
mén da sociedainterna máis ou
de.
Nunca Máis demostrou que menos artellada dentro do
é posíbel ser tremendamente fir- BNG. Antes, os diversos partimes nos principios e, ao mesmo dos ou colectivos podían distempo, imaxinativos no xeito de crepar, pero existía unidade
expolos. Que moitas veces con- cara o exterior.
Non vexa a lista que competra os ataques e os insultos a millor arma é a ironía. Que o com- tiu coa miña polo Consello Napromiso co país ten que estar cional como oposición. Intersempre por encima de calquer preto a proposta deses compaoutra cousa... Ese é o legado de ñeiros como a intención de participar nos organismos de direcNunca Máis.
Falemos do proceso de re- ción utilizando o proceso demonovación interna do BNG. Pa- crático e que a militancia lle de-

‘E

Vaiamos ás relacións cos socialistas. Logo do ocurrido en
Vigo, vostede pensa que é posíbel unha alternativa conxunta co PSOE?
Comezamos unha nova etapa
política. Despois do acontecido
estas semanas, resulta evidente
que a partires de agora, para o
BNG, as relacións con outras
forzas políticas sempre terán que
ser en pé de igualdade e baixo o
principio de lealtade. Ou será
así, ou non haberá relacións. O
positivo desta nova etapa é que
serve para demostrar que o BNG
é unha forza política con principios pero, ao mesmo tempo,
dialogante, que cando existen
problemas coloca solucións enriba da mesa. Demostramos que
con nós pódese falar e pódese
chegar a acordos. Esa é a base
para que as relacións entre distintas forzas políticas teñen froitos positivos. Agora sí que, de
verdade, podemos falar de alternativa ao PP.
Como pensa enfocar as relacións institucionais co presidente Fraga?
Eu só entendo a política cun
estilo: o do dialogo e a participación. Sempre estarei disposto
a compartir con calquer responsábel político o que me queira
comentar. Pero unha cousa é o
diálogo e outra os acordos. Os
acordos, o BNG non os fai contra ninguén, fai acordos programáticos. Por iso, ao día de hoxe
nos resulta case imposíbel establecer acordos co PP pola diferencia programática e a interpretación de realidade. Iso non quita que, pola miña banda, o diálogo sempre será posíbel.
Afirmase que xa falou con
Fraga.
Só nos saudamos na visita
do Rei a Vigo.♦

O Principe
Valente
X.M. SARILLE

E

milio Pérez Touriño insinúa, ou parece insinuar
estes días, que Anxo
Quintana faltou á súa palabra
nas negociacións sobre o goberno de Vigo e da
Deputación da Coruña. Lendo
entre liñas parece querer dicir
que a cesión do PSOE en Vigo consistiría en presentar a
moción de confianza a
cambio de que o Bloque
votase a favor deles, tanto na
Deputación como na propia
moción sobre o alcalde.
Aínda que é mentira, poida
que o farol vaia a máis. Ás veces parece que xa o usan
subrepticiamente os concelleiros socialistas de Vigo, cada
día máis arredados da realidade política. Máis mariñeados
pódese dicir, considerando que
o mariñismo é a expresión pública do pronto e do capricho,
do orgullo estéril e dunha chulería sen límites. Unha chulería
infundada, porque Mariño
nunca demostrou ser nada en
política. Máis ben demostrou
dúas veces non ser nada. A primeira con Felipe González,
que lle colleu rapidamente a
agulla de marear e o descartou
de imediato, antes de que lle
rompese a vaixela toda; e a segunda agora. Mais desta vez
viuse que non todos son Felipe
González. Xosé Blanco e Touriño fan o que poden. O
primeiro fichando puras razas
como este e o de aquí
dirixindo a orquestra de norte
a sur. Moito menos de norte
que de sur.
O outro día dixo Ventura I
que el tería sido un bo alcalde
se non fose polas circunstancias. Emulaba a Felipe II cando a galerna lle ciscou as naves. O carallo das circunstancias! Crerá o Gran Ventura
que hai algo previo máis importante que a virtude do gobernante para dominar as circunstancias? E unhas circunstancias que ademais o
político non elixe, porque daquela non seria un gobernante
senón o xenio da lámpada
maravillosa, ou o delirante
Ventura Pérez Mariño.
Mariño naceu para
triunfar. El é un elexido pola
natureza, pero as
circunstancias non o deixan.
Mariño é como o cativo
instruido polas avoas sobre o
seu talento extraordinario. O
neno actúa como un príncipe
valente, até que lle rompen a
cara no segundo envite e
entón decátase de que o mundo está infestado de pésimas
circunstancias, demasiado feas para os seus altos voos.
Nese momento decide retirarse, porque ve a enorme
distancia que vai desde o seu
harmonioso interior até a crúa
realidade mundana. Mariño é
un home imaduro. Mais el
non ten a culpa de todo isto.♦
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O Tempo Aberto

A autonomía,
A Coruña e Vigo
SUSO DE TORO

A

causa do fracaso histórico da Galiza, da súa
situación de postración en todos os eidos, é sen dúbida o non ter unha clase dirixente. E ese é o signo
característico de calquera país atrasado e sometido, porque
a vida odia o baleiro e se non hai quen dirixa un país desde
dentro ese país será colonizado e dirixido desde fóra. Así
que o non ter clase ou grupos de dirixencia nacional é consecuencia da nosa historia, nomeadamente da derrota de
dona Joana por Isabel de Castilla, e tamén é causa actual
de que sexamos un territorio que non se dá transformado
en país, que non dá saído desta penosa situación.
Na vez de ter unha clase dirixente galega temos intereses locais. O que sen dúbida é o lobby de intereses
locais mellor organizado, ou o único, é o grupo coruñesista, que actúa cunha verdadeira estratexia e que ten o
seu campo de acción nos negocios, especialmente na
especulación inmobiliaria, e na política, a través dun
discurso que pretende desactivar a autonomía,
enfrontando intereses locais cos intereses colectivos do
país. Os seus intrumentos son a política localista e
algún medio de comunicación.
O coruñesismo é o signo máis claro dunha frustración
local, mais que tivo consecuencias para toda a sociedade
galega. Nace cando os dirixentes e algúns poderes locais
coruñeses se negan a entrar na fase histórica da autonomía
política. O rexeitamento da autonomía, debido a que a
abrumadora maioría dos deputados escolleu a Santiago
como sede das institucións e como capital simbólica, con-

duciu a esta frustrante situación política e social que vivido as Cíes e o coruñesismo conspira sen descanso.
mos, a esta parálise. Porque, tristemente, persoas que
No tristísimo episodio vivido en Vigo os pasados días
podían ser cadros dirixentes do país, que tiñan ambición e
concorren moitos factores para explicalo. Está a historia
certa preparación, e medios de comunicación e intereses
local anterior de Manuel Soto, Carlos González Príncipe,
económicos coruñeses que deberan xogar un papel fundaLois Pérez Castrillo, e desde logo o factor particular da
mental na construción da Galiza, apartáronse deste procepersonalidade característica de Ventura Pérez Mariño. A
so colectivo. E, mesmo, levan anos traballando para
isto habería que sumarlle a situación que vive o PSOE,
rebentaren a autonomía desde dentro.
onde José Luis Rodríguez Zapatero malvive atrapado por
As nacións e os países constrúense desde as
José Bono e Juan Carlos Rodríguez Ibarra, e que ten un
cidades, e Santiago non tiña nin ten nin terá forzas nos
reflexo no PSdeG, atrapado entre Francisco Vázquez e a
próximos tempos para ser o motor dun país. Só temos
executiva madrileña, e que o deixa sen autonomía nin escidades pequenas, a maior, Vigo, vive ensimesmada, e
pazo para moverse. Está a característica diversidade e
a seguinte, A Coruña, vive desafiando a realidade histófragmentación social viguesa. E tamén está unha
rica da autonomía. O único que estamos a conseguir é
manobra para que o localismo coruñesista, esa corrente
perdermos o tempo, as enerxías.
organizada que ten dimensión empresarial, comunicacioSen dúbida, a nosa autonomía, por diversos
nal e política, entrase en Vigo pola porta falsa.
motivos, naceu mal e,
Isto podería ter ocorrido.
mesmo, non ten as bases paDe ser así teríase iniciado un
ra existir. Mentres non consiperiodo especialmente convullobby coruñesista pretende so nunha cidade convulsa, pois
gamos un eixo que articule
todas as nosas cidades,
tamén existe. É codesactivar a autonomía, enfrontando omoviguismo
garantindo que Lugo e
un mamífero pachorrento,
Ourense se incorporen ao ritmais existe. E tería habido uns
intereses locais cos intereses
mo colectivo, e sufincándose
conflitos internos na cidade
colectivos do país”
especialmente no eixo A Coenormes, unha resistencia ao
ruña-Santiago-Vigo, non
dominio deses intereses que
existirá o espazo social, cíviactúan de modo tan conspiratico, que a propia autonomía
vo.
prefigura politicamente. Levamos perdidos vinte anos.
En termos históricos fainos falta tempo, mais un día
O acontecido en Vigo estes días ten moito a ver con
este paisiño de cidades illadas e enfrontadas terá unha
todo isto.
consciencia colectiva, nacional, e nese día os caciquiños
Vigo é unha cidade estraña, é a máis viva, a máis
locais que só entenden de politiquiñas miserábeis deixacreativa, vizosa, alegre das nosas cidades e con todo
ranlle paso a unha verdadeira clase ou grupo dirixente.
carece da madurez para ter un papel activo na vida gaPara aquela desaparecerán estes localismos tan penosos,
lega. É unha cidade ensimesmada. O viguismo é un locada un na súa maneira, e haberá un discurso nacional.
calismo tan nefasto como o coruñesismo, mais é de naHaberá a consciencia de que hai uns intereses colectivos
tureza contraria. O viguismo mira para o embigo da cie uns obxectivos que conseguir.
dade. Vigueses compracidos de ser quen son e de estaÉ preciso que o coruñesismo particularista se
ren como están; o coruñesismo é unha relación chea de
integre e se dilúa no galeguismo colectivo e que o
ansiedade co país, coruñeses que non queren ser
viguismo desapareza e naza unha nova consciencia dos
galegos e que, ao tempo, quixeran gobernar Galiza covigueses que se responsabilicen dos asuntos galegos.
mo un territorio particular. O viguismo adormece ollanMentres, só teremos conspiracións paifocas.♦

‘O

UXÍA E BRAIS

Guisa e Napo

Subliñado

Branca
PERO SI O PRESENTARON
COMO UN ALCALDE
DIFERENTE PORQUE NON
ERA POLÍTICO...

POIS APRENDE MEU,
“OU POLÍTICA OU
BARBARIE”

LOIS DIÉGUEZ
Doce anos de traballo representan unha parte significativa da
vida, e máis para quen se oferece ao colectivo. O colectivo,
neste caso, somos os galegos e galegas, luguesas e lugueses.
A do traballo, Branca, concelleira até hai uns dias na capital
das murallas. Foi intenso ese traballo, coerente, ás veces dificultado, sobre todo polos turiferários dos ráncios poderes.
Branca tiña duas pexas importantes: ser nacionalista e ser
muller. Nas sociedades dependentes, ainda estas características se combaten. Ambas bandeiras foron ergueitas, a pesar
de todo, por ela, e notou-se. A xente sensíbel, xusta, democrática, foi-se unindo baixo ese pequeño ceo de rosas e sorrisos. O noso orgullo nacional pasou outra páxina. E agora,
xuntos con ela, como sempre (detrás dun traballo de tan alto
cume hai un colectivo de homes e mulleres que o alimentan)
seguirá, seguiremos a sumar páxinas dun novo caderno ilustrado pola experiéncia e a sabedoria. Mágoa que as louvanzas que hoxe se amorean sobre Branca, tantas e tan distintas,
non enchesen cada dia deses doce anos. Daquela, a erva que
os cantores mediáticos segaron baixo os seus pés, seria hoxe
máis vizosa e verde, e ben máis alta.♦

Os reis de Galicia
Anselmo López Carreira
● Unha historia descoñecida narrada a través dos seus principais protagonistas.
● Textos breves e amenos, magnificamente ilustrados e ao día das últimas investigacións.
● Unha obra de gran formato a toda cor, en edición rústica e de luxo.

A NOSA TERRA
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O claustro, de maioría meilanista, non se cambia até dentro de dous anos

O renovador Barxa gaña
con folgura as eleccións ao reitorado coruñés
centaxe moi superior á que se rexistra habitualmente no conxunto das universidades do Estado.
Os profesores doutores e o persoal de administración e servizos
tamén se decantaron polo decano
de Informática. Só os profesores
non doutores apoiaron a Pazos e
non na porcentaxe agardada. Un
dato a ter en conta é que se produciu certa abstención que é atribuíbel a que Pazos concorreu en
nome de Int@ en lugar de facelo
Luís Pedreira, decano de Económicas e persoa de talante máis
centrista que Pazos. Así, parte
dos apoios de Pedreira terían votado en branco e outra parte
–maioritaria– a Barxa.

H. VIXANDE
O representante de Nova Luce e
decano de Informática, Xosé
María Barxa, resultou gañador
nas eleccións para elixir reitor
na Universidade da Coruña,
despois de que se xubilase Xosé
Luís Meilán Gil. O membro de
Int@, vicerreitor de Investigación e candidato meilanista Alexandre Pazos resultou perdedor.
A necesidade de renovación despois de trece anos con Meilán no
reitorado, a división entre os sectores que apoiaran a este último e
as irregularidades nas que incorreu Pazos ao outorgar unha praza á súa muller, facilitaron unha
victoria absoluta de Xosé María
Barxa nas eleccións a reitor da
Universidade da Coruña celebradas o martes dous de decembro.
Barxa conseguiu un 57,39% dos
votos ponderados sobre o 38,96
de Pazos e gañou sobradamente
entre todos os sectores da comunidade universitaria agás na área
de profesores non doutores. Este
último colectivo era o principal
apoio de Meilán, está fortemente
arraigado nas Escolas universitarias e contaba cun voto ponderado do 19% –o máis alto da universidade española–, aínda que o
censo estaba composto por só
599 persoas.
A victoria foi moi ampla. Era
a primeira vez que na Coruña se
elixía un reitor por sufraxio universal directo, polo que os resultados non son comparábeis coas
eleccións anteriores. De todos

Equipo reitoral

Xosé María Barxa é decano de Informática e pertence á formación progresista e nacionalista Nova Luce.
CARLOS PARDELLAS / La Opinión

xeitos, as eleccións en Vigo e en
Compostela deitaron resultados
moi estreitos, aínda que suficientemente sobrados, xa que un
punto representa unha marxe
moi ampla. Pois ben, na Univer-

sidade coruñesa a diferencia foi
de 18 puntos a favor de Xosé
María Barxa.
Os estudantes non só apoiaron masivamente a Barxa, senón
que acudiron a votar unha por-

O equipo de goberno de Barxa
está integrado por dez persoas,
das que cinco xa disputaran a reitoría a Meilán as últimas eleccións; outras cinco son novas incorporacións. O perfil dos integrantes deste equipo é progresista e nacionalista. O catedrático de
Psicoloxía Evolutiva Manuel Peralbo será vicerreitor de Calidade
e Harmonización Europea, o catedrático de Psicoloxía da Saúde,
Miguel Anxo Simón, vicerreitor
de Estudantes, o profesor titular
de Literatura Española, Luís Caparrós, vicerreitor de Extensión
Universitaria e Comunicación, o
profesor titular de Economía Financeira, Anxo Calvo, vicerreitor
de Estratexias e Planificación
Económica, o catedrático de Físi-

ca Aplicada, Luís Barral, vicerreitor do Campus de Ferrol e
Relacións Universidade Empresa, o profesor titular de Urbanismo, Xosé Lois Martínez, catedrático de Infraestruturas e Xestión
Ambiental, a catedrática de Microbioloxía, Concepción Herrero, vicerreitora de Investigación,
a catedrática de Escola Universitaria de Economía Aplicada, Pilar Uriz, vicerreitora de Organización Académica, o catedrático
de Universidade de Química Físca, Xosé Luís Armesto, vicerreitor de Profesorado, e a profesora
titular de Dereito Penal, Patricia
Faraldo, secretaria xeral.
A pesar desta victoria, o novo
equipo reitoral terá que convivir
cun claustro universitario de
maioría meilanista que continuará o seu mandado durante case
dous anos máis. Hai que ter en
conta que a Lei de Ordenación
Universitaria retiroulle ao claustro case todo o poder –só lle queda a posibilidade dunha moción
de censura, aínda que precisa dos
tres quintos dos seus integrantes.
Contodo, o novo equipo de goberno pretende impulsar o papel
do claustro e ten previsto que no
seu seo haxa cambios de atitude
que permitan a gobernabilidade.
Os restantes órganos representativos deberán renovarse en
breve. Antes, terán que aprobarse os novos estatutos, que están
no poder da Xunta para darlles
validez xurídica. Será misión do
novo equipo negociar que se
desbloqueen.♦

Pontevedra
O problema da separación rural/urbano é en Pontevedra unha
preocupación que vén dando que
falar ás institucións, asociacións
veciñais e especialistas en urbanismo e economía local. Na elaboración do novo PXOU preténdese integrar ambos os dous espazos; nas normativas para adecuación da lei do solo, búscase o
xeito de favorecer a instalación
de novas empresas no marco das
restricións que se presentan; o
conflito pola dotación de servizos, a participación veciñal, etc..
están na boca de todo o mundo.
Por iso, a Asociación Cultural “Maio Longo” pensou dedicar o número da súa revista, que
se presenta esta semana, a esta
realidade complexa, baixo o título “As nosas parroquias, compromiso activo co desenvolvemento de Pontevedra”.
Pontevedra quer maioritariamente ser como vila unha continuación do mar e da terra na que
está asentada, non vivir de costas
ao que a sostén. A manifestación
contra ENCE e o debate social
sobre a peonalización, deben encadrarse no confronto de concepcións diferentes da realidade
urbana e económica, unha visión
favorábel as industrias de enclave ou a ocupación dos espazos
públicos polo automóbil priva-

As parroquias e a cidade
X.C. GARRIDO COUCEIRO

As posibilidades de harmonizar o rural e o urbano no desenvolvemento económico e urbanístico póñense a debate.

PACO VILABARROS

do, fronte á defensa do desenvolvemento sostíbel pondo en valor
os propios recursos ou recuperar

as rúas para un uso compartido e
público. Certo que ambas as dúas opcións teñen custes e non to-

do son avantaxes, mais non hai
solucións intermedias e ao final
hai que optar.

Xosé Lois Lamazares, da
Axencia de Desenvolvemento
Local de Pontevedra, colabora
cun traballo no que fixa as liñas
dunha destas opcións, o desenvolvemento sustentábel, recoñecendo non só os aspectos positivos senón as pexas que existen. Entre as debilidades sinala
o abandono progresivo da actividade agrario-pesqueira, o monocultivo forestal en torno ao
eucalipto, escaseza de actividade económica relacionada co
turismo rural (non só as Casas
senón os servizos complementarios de ocio), presión urbanística sen planeamento, insuficiencia de dotación e centros
sociais, etc..
No apartado de avantaxas sinálase unha superficie agraria
importante (37 %), un mercado
local importante de produtos de
ciclo corto, certo volume de viñedo (700 ha. rexistradas converténdose no primeiro en superficie da provincia), mercado potencial de servizos turísticos, recursos paisaxísticos, históricos e
culturais e un importante tecido
asociativo.
Neste campo, tamén a liza política terá que dirimir o camiño
que embocará unha cidade entre
acurtar as distancias ou abrir máis
a fenda entre rural e urbano.♦

NCE

‘É unha catástrofe que liquiden o coléxio de cegos de Pontevedra para especular’
G.L.
Miguel Durán di que a ONCE, da que foi secretario xeral hai once
anos, vive “un momento tráxico de desmotivación, medo e falta de
liberdade” mentres a dirección salda o patrimonio e recorta os servizos sociais e salarios que son a razón de ser da Organización. Durán presentou en Santiago a Plataforma Unitaria de Encuentro para
la Democratización de la ONCE (PUEDO) e calificou de especulación a venda do único colexio público de cegos co que conta Galiza.
Que ten que dicir do peche do non poden facer obxectivamente
colexio de cegos de Pontevedra? outras cousas porque o mercado
Que é unha tolería catastrófica. de traballo non está tan aberto coPor máis que o Concello de Ponte- mo para admitir persoas cegas. O
vedra ou outras institucións se dis- proxecto político de PUEDO ten
puten despois esas instalacións, un obxectivo fundamental, case
como temos entendido, a min pa- único neste momento: a redemoréceme unha desfeita e esta é ta- cratización da ONCE que na acmén a opinión de PUEDO. É terrí- tualidade é unha ditadura. Alén dibel que se perda ese recurso para a so, temos un programa no que hai
formación. O que cumpría era re- moitos outros obxectivos como
forzar o centro e facer que servise por exemplo unha provisión de
para conviviren nel mestres cegos servicios moito máis avanzada.
e videntes e que, ao tempo, o cole- En tempos de Franco o fundaxio se abrise a rapaces videntes e mental era construír un mínimo de
non só cegos. A ONCE estaría condicións para celebrarmos unhas eleccións e
dándolle un servidespois entrar nun
cio á sociedade
proceso constitanto para o ensino
que cumpría
tuinte. Agora, na
dos cegos como
ONCE estamos
dos que, sen seren era reforzar
nunha mera excegos, poderían o colexio e que
presión formal de
acceder a un cenfuncionamento
tro público de cali- se abrise
democrático. O
dade. Eis unha
fórmula ben máis a rapaces videntes e que temos que
atinxir é a demoimaxinativa e crecracia real.
ativa ca de elimi- non só cegos”.
Na política
nar o centro de reou na arte unha
cursos para despois vender a propiedade, segura- persoa cega pode ver máis ca
mente a prezo concertado, a unha un vidente.
Ten outras percepcións.
administración a cambio de proNo mundo hai políticas pamesas incertas.
A Xunta vai converter o co- ra a cegueira que tentan abrir
lexio nunha residencia de an- estas outras portas.
O Estado de Benestar na Euciáns.
A nós parécenos que, se a ON- ropa acadou máis integración alCE quer facer unha residencia de ternativa a nivel laboral. Falamos
anciáns como se pretende, concer- de sociedades coma a sueca, a hotada con algunha administración landesa ou, nalgunha medida, a
pública, haille ben de leiras na Ga- alemá, algo a inglesa e a francesa,
liza que se poden comprar, permu- non tanto a italiana y case nada a
tar ou amañar con eses obxectivos. portuguesa. Falamos de sociedaPara facer unha residencia da ter- des que por teren unha parte dos
ceira idade non hai que liquidar un seus orzamentos destinados dende
hai anos a servicios sociais producentro de recursos educativos.
Cal é o resultado da actual ciron unha certa integración, pero
política de ensino integrado da tamén se localiza nelas un alto índice de pensionistas, de eivados
ONCE?
O índice de fracaso escolar no que simplemente perciben un saensino integrado, tal como agora o lario. Nos Estados do bloque soconcibe a ONCE, é moi alto. Nós viético mentres existiu a teoría do
defendemos un modelo de inte- pleno emprego afectaba tamén
gración con convivencia de alum- aos minusválidos. Así que caeu o
nos videntes e cegos e mestres vi- muro, os eivados ficaron nunhas
dentes e cegos. O que non se pode condicións precarias. No resto do
é acabar cos centros de recursos mundo hai unha relativa integraeducativos como está a facer a ac- ción das persoas cegas que verdatual dirección da ONCE para des- deiramente valen moito e o dan
pois facer especulación inmobilia- demostrado. As que non quedan
ria cos solares, como é o caso do simplemente pensionadas. En
América Latina os cegos viven no
colexio de Pontevedra.
PUEDO quer administrar ostracismo máis absoluto e non
mellor a ONCE pero non prevé digo de África onde a preocupaunha situación na que se poda ción central non é a cegueira senón a supervivencia. Neses paíprescindir da lotería.
O desexábel sería que non ses, curar certas cegueiras val cen
existise a cegueira. Que a ciencia dólares. Un dos asuntos que inavance tanto que un día a visión cluiremos no noso programa é o
artificial sexa realidade. A pesar de instar da OMS programas para
dos avances, ese tempo aínda está a prevención da cegueira.
Na súa presentación de
por vir. Eu, con toda seguridade,
morrerei cego. No de hoxe, a ON- PUEDO na Galiza criticou a
CE ten un instrumento fundamen- falla de investimentos para a
tal para atender os escasos servi- investigación específica de
cios que fornece, pero sobre todo axudas contra a cegueira.
Defendemos a creación do
para dar traballo a persoas que
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A.N.T.

CICO, o Centro de Investigación
Científica de la ONCE porque a
ONCE é a institución xenuína de
cegos e cegas pero tamén ten que
ser a institución xenuína de prevención da cegueira. Temos que
vertebrar a todos os oftalmólogos para que teñan a traveso da
ONCE o seu ID para a cegueira.
Moléstalle cando lle lembran que como secretario xeral
da ONCE tivera poder para facer algo de isto que está a prometer agora?
Non me molesta. De feito tivera un poder que non sempre usei
ben. Cando asumín a dirección xeral da ONCE tiña trinta anos e a esa
idade o mundo vese dunha determinada maneira. Daquela había
uns problemas concretos que tiven
que abordar e nesa angueira hai outros que se che pasan. No meu tempo avanzouse moito en moitas cousas: os afiliados da ONCE tiñan un
poder adquisitivo que agora non teñen. Se cadra centrámonos moito
en obxectivos materiais. Agora
queremos recuperar o benestar que
se perdeu e, ao tempo, loitar por
esese outros obxectivos que son a
obriga fundamental da institución.♦

GONZALO
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Miguel Durán, líder da plataforma de oposición da O
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Principais mudanzas nas normas do galego
XOSÉ RAMÓN FREIXEIRO MATO
A modo de preliminar convén lembrarmos,
antes de máis nada, que desde o día 12 de
xullo de 2003 o idioma galego posúe unhas
novas normas. Ou o que é o mesmo, que a
partir dese día as normas do galego foron reformadas pola autoridade legalmente competente, a Real Academia Galega (RAG), segundo dispón a Lei de Normalización Lingüística (Lei 3/1983). E tamén cómpre lembrarmos que tal modificación foi produto
dun longo e complicado proceso de debate
que finalizou coa consecución dun amplo
acordo por que moitos sectores sociais comprometidos coa normalización do galego viñan suspirando desde hai moito tempo. O
que resulta sorprendente é que, máis de catro
meses despois de se teren aprobado, esas novas normas sexan practicamente clandestinas, pois nin a RAG as editou polo momento nin, o que semella máis grave, a Xunta de
Galiza as publicou no DOG, como parecería
lóxico e natural, aínda que non sexa estritamente necesario para a súa plena vixencia. E
máis sorprendente inclusive resulta que, a raíz do último debate parlamentar sobre o chamado “estado da autonomía”, unha proposta
de resolución do BNG instando a Xunta a dita publicación no DOG fose rexeitada cos
votos en contra do PP e a abstención do
PSOE. E así como nos queren convencer de
que o galego non debe ser unha cuestión patrimonializada polos nacionalistas senón de
todos os partidos políticos? Que ten de facer
entón o BNG perante a desidia dos dous partidos estatais, ambos tamén interesados en se
chamaren “galeguistas”? Deixar que o galego continúe no proceso de perda de relevancia, sen facer nada por o deter para así non
ser acusado de monopolizar ou manipular o
idioma? Oxalá que, de verdade, o galego fose unha preocupación de todas as forzas políticas e sociais! Ou, de non ser así, oxalá que
a maioría dos galegos e galegas opten por
apostaren pola normalización do noso idioma dando o seu voto a quen mellor demostrar o seu compromiso con el.
Dito isto, a realidade é que o galego posúe unhas novas normas ortográficas e morfolóxicas (por tanto non teñen carácter lexical), que en boa lóxica xa se deberían estar
aplicando, moi especialmente por parte das
institucións oficiais. A seguir, gostaría de
glosar algúns aspectos delas que considero
relevantes. En primeiro lugar, hai que preci-

sar que estas novas normas son produto do ter gráfico están a eliminación do -c- nos
consenso posíbel entre posicións contrapos- grupos -ct- e -cc- precedidos de -i- e -u-, de
tas e, por conseguinte, para alén de non da- modo que só é correcto escribir ditado, conren satisfacción completa a todas as partes, duta etc., a deglutinación dos numerais na
manteñen algunhas duplicidades non dese- serie que vai de vinte e un até vinte e nove
xábeis, mais inevitábeis na consecución do (evítase así, como no caso dos signos de inacordo, como é o caso fundamentalmente de terrogación e admiración, un excesivo e incoller o libro/colle-lo libro e ao/ó, pola súa xustificado seguidismo do castelán) e a agluimportancia na visualización do modelo de tinación das formas acotío, decontado (que),
lingua e tamén pola carga simbólica que ad- decontino, decotío, deseguida (que), desequiriron durante o longo proceso de conflito guido, enseguida, apenas, talvez, acarón
normativo vivido nos anos pasados. Porén, o (de), amodo, devagar (varias delas por adcompromiso alcanzado fixa un modelo de mitiren sufixación apreciativa). Estas mudanzas van maioritariaescrita que se ve reflecmente na liña de refortido no propio texto en
que as novas normas
esulta sorprendente zaren a autonomía do
galego a respecto do
están redixidas e que
que, a máis de catro
castelán, reforzando de
consagra as dúas solupaso o sistema lingüíscións anteriores citadas
meses de se teren
tico propio.
en primeiro lugar, deUn aspecto moi imbendo ser o utilizado
aprobado, as novas
portante das novas nornos textos oficiais; en
normas sexan
mas é a eliminación
consecuencia, o DOG,
dunha serie de formas,
a produción escrita saípracticamente
normalmente palabras
da das diferentes Congramaticais de grande
sellarías, os libros de
clandestinas”
uso na lingua, moi
texto escolares etc. non
cuestionadas canto á
deberán reproducir as
variantes alomórficas do artigo (Ler o libro) súa lexitimidade como formas plenamente
e terán de representar a contracción coa pre- galegas e a incorporación doutras non admiposición a nas súas formas de masculino co- tidas con anterioridade. Sen dúbida é este un
mo ao(s), deixando tamén de se reproduci- dos trazos máis relevantes da reforma norren graficamente as contraccións có(s), mativa, talvez aínda non suficientemente
cá(s). Aínda que poida parecer que estas mu- valorado, pois estas palabras conforman padanzas teñen pouca importancia por xa figu- radigmas moi reducidos de que constanteraren dunha forma ou outra nas normas an- mente debemos botar man como instrumenteriores, porén alcanzan unha grande rele- tos gramaticais imprescindíbeis na construvancia ao se inverteren as preferencias e, por ción de calquera tipo de texto oral ou escritanto, consagraren na práctica un modelo di- to. Así, elimínanse os demostrativos esto,
ferente ao que maioritariamente se viña uti- eso e aquelo, os multiplicativos triple e cuádruple, e os adverbios ou conxuncións enlizando.
Outros dous casos importantes que se re- tonces, alomenos, anque, en cambio, nemsolveron co mantemento da duplicidade son bargantes, sen embargo, tamén marcadores
os dos sufixos -ble/-bel, equiparados na nor- discursivos de grande funcionalidade e esma mais coa utilización da primeira solución pecial frecuencia de uso. E incorpóranse o
na redacción do texto, e -aría/-ería, neste ca- relativo posesivo cuxo, imprescindíbel na
so a segunda solución claramente secundari- lingua culta, e os adverbios, preposicións ou
zada a respecto da primeira, que tamén figu- conxuncións, e as correspondentes locura no texto das normas. Mantense, así mes- cións, até (que), porén, a respecto de, alén
mo, a opcionalidade en casos como exaxe- (de), aquén (de), após, canto a, no entanto,
rar/esaxerar e permítese a utilización dos algunhas tamén de ampla funcionalidade
signos de interrogación e admiración só ao como marcadores do discurso.
Alén destas fórmulas gramaticais, tamén
final da cláusula. Entre as mudanzas non opcionais que teñen fundamentalmente carác- se incorporan palabras lexicais como o ver-
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bo ouvir e se adaptan outras cal estudo (e estudar, estudante, estudantil), vogal, pau, bacallau, chapeu, romeu, xubileu, ímpeto, tribo, reitor (e reitorado, reitoría, reitoral) ou
seita, todas plenamente documentadas, cando posíbel, na nosa tradición escrita. Como
tamén o están diferenza (e indiferenza), espazo (e espazar, espazoso), estanza, graza (e
desgraza), licenza, nacenza (e renacenza),
novizo, perseveranza, presenza, querenza (e
benquerenza, malquerenza), sentenza, servizo ou terzo (e terza feira), que pasan a ser as
únicas oficiais, completando así practicamente a serie das palabras terminadas en -zo,
-za que progresivamente se foron incorporando á norma (lémbrese os casos de xuicio>xuízo ou xusticia>xustiza en sucesivas
edicións, por exemplo), seguindo o acertado
criterio da súa autoctonía contrastada. Estas
deben ser, pois, as formas utilizadas, incluída a tan usual de agradecemento grazas, que
ben se pode converter para quen quixer en
graciñas, se isto lle resultar máis natural,
aínda que tampouco nada hai na norma que
impida utilizar a fórmula obrigado ou obrigadiño. Tamén non hai nada na norma a partir de agora que impida facer uso da forma
Galiza, “lexitimamente galega”, como nome
do noso país, independentemente de que a
denominación oficial continúe a ser Galicia.
Aínda se podería resaltar a reordenación dos sufixos e terminacións masculino án / feminino -á, -ana, e masculino -ón / feminino -oa, -ona, certamente necesitados
dunha revisión clarificadora que agora, a
meu ver, se levou a cabo con acerto, xuntamente con algún outro aspecto cuxo comentario deberá ficar para outra ocasión.
Só cómpre finalizarmos este breve repaso
das novas normas co desexo de que sirvan
para terminarmos cun conflito que restaba
forzas e vontades a prol da causa do idioma,
para fixarmos un modelo de lingua máis auténtico e menos dependente daquela que a
ameaza nas súas estruturas internas, e para
darmos un impulso esperanzador e ilusionante á súa normalización social. Para esta
tarefa precísase a acción decidida dos poderes públicos e o compromiso individual e
colectivo da sociedade galega.♦
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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A vixencia do Pacto
de Estabilidade
MANUEL CAO
A decisión do ECOFIN de 25 de novembro pola que se deixan
sen efecto as medidas deseñadas no Pacto de Estabilidade para aqueles países que sobrepasaran o déficit do 3 % ten sido
obxecto de vulgarización mediática e manipulada polo coro de
voces que alentan as posicións antieuropeas da maioría gobernante. A oposición política parece optar, tamén aquí, polo seguidismo ao encadearse á ficción do déficit cero e fuxir coma
do demo de calquera proposta que puidese incluír un mínimo
incremento da imposición para os grupos de especuladores,
cazarrendas, construtores e terratenentes beneficiarios dunha
parte importante da renda xenerada pola economía española.
Para un economista, manter o Pacto de Estabilidade no contexto político-económico vixente semella unha opción difícil de
entender dende a lóxica económica e que só é explicábel por liortas políticas que se superpoñen no debate da redefinición das institucións europeas. En efecto, a situación de crise nos principais
países europeos materializada en baixo crecemento e mínima creación de emprego, os bos resultados acadados no control de prezos, a consolidación e alta cotización do euro como moeda alternativa ao dólar e a instauración de reformas e recortes no modelo
de benestar europeo aconsellan claramente un intento de reactivación do ciclo económico mediante políticas públicas financiadas con déficits que, en calquera caso, están moi lonxe de supoñer perigos para a inflación e son moi modestos comparados cos
promovidos pola temeraria Administración Bush. Semella unha
fraude intelectual tratar de defender déficits públicos nos EE UU
superiores ao 5 % de PIB para financiar aventuras belicistas, reducirlles os impostos aos ricos e tratar de gañar as eleccións reactivando o ciclo a curto prazo mentres se postula para Europa unha disciplina fiscal estrita. Esta posición ten, no caso de España,
un agravante debido a que Alemaña, un dos países agora inmersos en déficit excesivo, é o principal contribuínte da Unión Europea, é dicir, o que sostén, entre outras, políticas fundamentais para España como os fondos de cohesión e estruturais e a propia
PAC. A guerra suxa contra a UE por parte dos gobernantes españois está a librar as últimas batallas na discusión sobre o modelo
de Constitución Europea e ameaza con cargarse por varios anos a
posición de cooperación, confianza e aprezo gañada polos gobernos democráticos anteriores colocando a España nunha situación
de illamento semellante á do período franquista.
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tope do 3% do PIB para
os déficits públicos é difícil de soster
en situacións de recesión e en países
con sistemas de benestar
historicamente asentados”
A evolución posterior da cotización do euro confirma o mínimo risco da redefinición do Pacto de Estabilidade sendo, iso si,
perceptíbel unha loita soterrada polo poder entre os diversos órganos que compoñen a UE (Comisión, Parlamento, Banco Central Europeo, estados). A decisión do ECOFIN foi máis política
que económica e ratifica a determinación do eixo franco-alemán
para reconstituír o deseño institucional europeo arredor de novas
claves orientadas a dotar de operatividade e eficacia a Europa como potencia política global. Aznar levou de novo decididamente a iniciativa contra o eixo franco-alemán, tal como xa ocorrera
coa Carta dos Oito, demostrando, unha vez máis, que a opción
estratéxica de España non pasa pola consolidación comunitaria.
O tope do 3% do PIB para os déficits públicos é difícil de soster en situacións de recesión e en países con sistemas de benestar
historicamente asentados. Os recortes en materia sociolaboral son
politicamente custosos nun contexto de demanda de rebaixas impositivas. En España, en troques, as reformas afectaron o sistema
de protección social e á estrutura institucional que sustentaba os
dereitos dos traballadores ao tempo que se realizaron rebaixas fiscais na imposición directa moi rendíbeis politicamente.♦

Os veciños participaron activamente na mobilización.

Rexeitan a súa localización en Lourizán e
reclaman o traslado do complexo de ENCE

Dez mil persoas contra
a nova papeleira en Pontevedra
A.N.T.
Oito mil persoas segundo a policía municipal e dez mil segundo os organizadores desafiaron o temporal de chuvia e tomaron parte nunha manifestación celebrada o venres 28 de novembro contra a instalación dunha papeleira en Lourizán. “Papeleira si, pero non aí”, dicía a pancarta que abría a mobilización.
Tratábase da primeira manifestación das convocadas contra a instalación dunha papeleira nas instalacións que Celulosas de Pontevedra ten en Lourizán. A mobilización partiu da praza da Ferrería
e rematou no concello e ao pasar
por diante da oficina principal de
Caixa Galicia –entidade propietaria da Empresa Nacional de Celulosas, Ence–, os manifestantes
proferiron berros e apupos.
A manifestación estaba convocada por asociacións ecoloxistas, forzas políticas e o sindicato
CGT. A marcha contaba co apoio
da organización nacional da CIG,
pero a súa sección sindical en
Ence e a súa organización local
non participaron, ao igual que
aconteceu con CCOO e UGT.
Entre os partidos asistentes
figuraban o BNG e o PSOE, coa-

ligados no goberno municipal,
que acudiu practicamente en pleno. Presidiron a marcha o alcalde
de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, e o de Poio, Luciano Sobral, ambos do BNG. Tamén estivo presente o portavoz
nacional do Bloque Nacionalista
Galego, Anxo Quíntana.
A manifestación coincide no
tempo cun reforzamento da pretensión da Xunta na súa tentativa
de supramunicipalizar a concesión
da licencia neste caso, o que significaría retirarlle esta potestade ao
concello e darlle esta facultade á
Consellaría de Política Territorial.
Hai que lembrar que a Xunta ten
manifestado que é proclive a aceptar a instalación da planta de fabricación de tisú en Lourizán.
A propietaria de Ence, Caixa
Galicia, argumenta que esta insta-

lación permitiría completar en
Pontevedra o ciclo do papel, xa
que de momento Celulosas só fabrica pasta de papel. Os opositores
á planta non rexeitan novas iniciativas industriais que dean valor engadido á actividade da papeleira,
pero reclaman que a súa localización non sexa á beira da ría de Pontevedra. Esta postura prefire que se
trasladen a un novo polígono industrial tanto Ence como a nova fábrica de tisú. Na argumentación
que esgrimen os opositores á planta lémbrase a fonte contaminante
que representa Celulosas –varios
dos seus directivos chegaron a ser
condenados por delicto ecolóxico.
Entre as razóns que dan para opoñerse tamén figura o feito de que
en 2018 os terreos nos que está instalada Ence en Lourizán deben reverter ao patrimonio público.
En calquera caso, os convocantes deste acto manifestaron
que proseguirán coas súas mobilizacións nos vindeiros meses no
caso de que persista a intención
de Ence de abrir en Lourizán a
factoría de tisú.♦

Agredido por fixar carteis da mobilización
H.V.
O militante do BNG de Vilagarcía Xosé Lois Leirós resultou
agredido na noitiña do luns 24
de novembro cando pegaba carteis chamando a participar na
mobilización organizada contra
Celulosas de Pontevedra. A
agresión tivo lugar na rúa da
Mariña da localidade de Arousa
xusto cando Leirós e outro militante nacionalista viñan de colocar o último dos carteis.
Nese momento, o tamén veciño de Vilagarcía, Xosé Ignacio Prego, leu o contido do cartel, achegouse aos dous nacionalistas e increpounos. Estes
evitaron o conflito e deron a

volta pero Prego persistiu na súa
atitude, arrebatoulles o pao do
escobón que levaban para pegar
os carteis e primeiro bateu no
acompañante de Xosé Lois Leirós, un home de 76 anos de idade. Cando Leirós intercedeu polo seu compañeiro, Prego foi a
por el e tamén lle bateu. Aínda
que nun descoido Leirós puido
facerse co escobón, Prego non
se calmou e continuou coa súa
conduta. Posteriormente a causa
dun dos empuxóns que deu ao
militante nacionalista este, ao
caer ao chan, rompeu o pulso.
Afortunadamente nese momento varios viandantes intercederon por Leirós e chamaron á po-

licía nacional, que ao chegar levou detido a Prego.
Xosé Ignacio Prego, duns 40
anos de idade, procede dunha
acomodada familia de Vilagarcía
e ten un pasado político vencellado á utlradereita, aínda que na
actualidade asiste con frecuencia
a actos do Partido Popular. Conta cun longo historial de detencións por motivos semellantes.
O agredido, que terá que pasar dous meses de baixa, interpuxo unha demanda diante da policía nacional. O caso xa está no
xulgado de Vilagarcia, de onde
foron chamadas a declarar varias
testemuñas. Todas elas confirmaron a versión de Leirós.♦
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Miles de explotacións agrarias poden rematar o ano sen regularizar

A nova lei de cortes de gando
fracasa por falta de tempo para se implantar
Problemas
coa burocracia municipal

XOSÉ GARCÍA
A ansiada lei de cortes nace
parcialmente inutilizada polo
prazo de execución das regularizacións. Moitas das explotacións entrarán no 2004 sen os
papeis en regra, pese ao traballo continuo de todas as partes.
O prazo dado pola Consellería
de Política Territorial (COPTOPV) para que as explotacións
agropecuarias de Galiza regularicen a súa situación urbanística
está chegando á súa fin. A data
fixada para adaptarse á nova Lei
de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural é o
31 de decembro de 2003. A conta atrás comezou a andar en
agosto. Se temos en conta que as
explotacións agropecuarias galegas poden roldar a cifra de
100.000, ese medio ano de prazo
antóllase un período tan cativo
que, dende o principio, se manifestou como insuficiente para rematar completamente o proceso.
A pesar de que as organizacións agrarias e o sector privado
–xestorías, peritos agrónomos,
etcétera– manteñen a súa actividade a tope, as estimacións
apuntan a que ducias de miles
de explotacións quedarán sen
obter a regularización por falta
de tempo para realizar os trámites necesarios.
Esta imposibilidade podería
traer consecuencias nefastas a
moitos profesionais da agricultura, pois a licenza urbanística será
necesaria para acceder a determinadas axudas oficiais e dereitos;
ou para realizar calquera obra de
reforma, mellora ou ampliación.
Dende o Sindicato Labrego
Galego, organización que participou directamente nas negociacións coa COPTOPV para

O proceso de legalización das cortes de gando foi reivindicado con éxito polo SLG.

posibilitar que as instalacións
agropecuarias se adaptasen á
nova Lei do Solo, considerouse
escaso o tempo concedido. Esta
organización agraria xa pedira
dende un principio que se con-

cedese un ano de prazo prorrogábel para dar tempo a realizar
todas as tramitacións; era o mínimo se pensamos que a porcentaxe de explotacións que estaban fóra da regulación urbanís-

tica na Galiza superaban o 90%.
Nestes intres, e cunhas poucas
semanas por diante, boa parte
dos labregos de Galiza rematarán o ano coas súas cortes e pendellos sen regularizar.

A reivindicación colleu forza na Estrada
O proceso de regularización das
cortes foi un dos máximos logros reivindicativos acadados
polos sindicatos, principalmente
polo SLG, que conseguiu reunir
na Estrada máis de 1.500 sinaturas esixindo a legalización das
cortes diante do Plano Xeral de
Ordenación Municipal que se es-

taba a promover dende o Concello. A reivindicación acadou escala nacional diante da promoción, por parte do ex conselleiro
Xosé Cuíña, da Lei de Ordenación Urbanística e Protección do
Medio Rural. Nese intre, o SLG
esixía que as explotacións agrarias fosen contempladas por un

proxecto de lei que se esquecía
delas e as deixaba na ilegalidade.
Tras un arduo período de negociacións a finais do ano 2002,
Cuíña accedía a modificar a lei
para contemplar esta problemática. O seguinte reto labrego será
acadar a licenza de actividade
para todas as cortes.♦

Pero non é este o único problema
xurdido neste proceso. Namentres
que os prazos se poden ampliar só
cun xesto de vontade da COPTOPV, antóllase moito máis difícil solucionar os atrancos derivados da diversidade de esixencias
para realizar os trámites burocráticos deste proceso. Todo depende
da administración municipal á que
lle corresponda facelos.
Así as cousas, aos labregos
cambiaralles moito o trato recibido e os requisitos esixidos dependendo do termo municipal onde
residen. Por exemplo, só na área
de Compostela temos casos tan
dispares como o de Val do Dubra,
onde as trabas burocráticas a organizacións sindicais e particulares obrigan a realizar os trámites
no sector privado; Arzúa ou Boimorto, onde se contratou unha
empresa para que realice todo o
traballo, reducindo ao máximo os
custos e facilitándolles o proceso
ás persoas interesadas; ou Melide, municipio onde a posición do
Concello foi a dun total laissez
faire, e onde moitos dos afectados seguen, a día de hoxe, sen saber que teñen un prazo para regularizar as súas explotacións e sen
coñecer as consecuencias que
lles traerá o non facelo.
As diferenzas na tramitación
tamén se dan no cobro de honorarios, con extremos que van da
gratuidade até a estafa. Isto último sucedeu con certas xestorías
que aproveitaron a ocasión para
cobrar por legalizar invernadoiros, un tipo de instalación que
non está considerada como construción se non se asenta sobre
alicerces e que, polo tanto, non
precisa ser regularizada.♦

Cara a unha nova economía rural
PERFECTO CONDE
Gonzalo Fernández, un economista de Ferrol afincado en Madrid dende hai moitos anos, é
calquera cousa menos un desleigado. Leva cinco lustros e tres
anos facendo “errequeerre” os
deberes de publicar anualmente
o seu voluminoso informe sobre
a economía rural e agraria de
Galicia, un compendio de abrumadora sabedoría estatística no
que esta vez o autor salienta a
aparición dunha nova economía
rural sustentada nun sector agrario en proceso de modernización
e en retroceso, e un componente
rural non agrario en expansión.
Fernández salienta, de todo o
que está a ocorrer no cenario rural, un intenso proceso de desagrarización económica, social e
cultural que ten, como consecuencia máis importante, a perda
progresiva e rápida de capacidade de ocupación e sostemento do
medio rural por parte da actividade agraria. En consecuencia,
despoboamento agrario do mun-

PACO VILABARROS

do rural, abandono produtivo de
terras, recursos, instalacións, vivendas e aldeas; falta de capacidade para conservar o espacio
tradicionalmente agrario e crecente forestación e selvatización
non sempre produtiva. Tamén,
abandono do patrimonio histórico e cultural. “Este é un proceso
en gran parte irreversíbel, e o
sector agrario non ten solución

para estes problemas, pero o
mundo rural si pode tela”, dixo
Gonzalo Fernández no acto de
presentación do seu libro en Santiago, ao que asistiron o presidente da Xunta, Manuel Fraga, e
o conselleiro de Agricultura, Xoán Miguel Diz Guedes.
A nova economía rural, segundo o autor, componse dunha
diversificación e ampliación de

actividades e funcións que van
máis aló das tradicionalmente
agrarias: actividades multifuncionais e plurisectoriais que conlevan unha nova fase do desenvolvemento rural interrelacionado co tradicionalmente agrario.
Os obxectivos básicos desta ampliación son dotar ao mundo rural dun volume de actividades e
de poboación que posibiliten o
seu sostemento e modernizar e
desenvolver o cenario rural que
sexa capaz de elevar o nivel de
vida da poboación a un ritmo similar ao dos entornos industrial
e servicios.
Fernández sostén que “o concepto de desenvolvemento rural
que se ven utilizando é excesivamente restritivo, xa que non engloba o conxunto da economía
rural non estritamente agraria. A
nova economía rural implica as
actividades agrícolas, gandeiras
e forestais; as industrias agroalimentarias e as de produción de
pensos e outros “inputs”; as industrias forestais; determinadas

industrias produtoras de enerxías
renovábeis a partir da biomasa,
residuos forestais e agrarios, pequenos aproveitamentos hidráulicos, etc.; o turismo rural e a satisfación doutras demandas de
ocio; a a caza e a pesca; a
acuicultura en augas continentais; a agricultura e a gandeiría
ecolóxicas; o aproveitamento do
bosco; a identificación, valorización e utilización de recursos e
instalacións de carácter agrario
que quedaron inexplotados; a
conservación da natureza e o patrimonio cultural; a conservación
da paisaxe; a creación de capacidade endóxena de desenvolvemento do medio rural; o remozamento e reprofesionalización da
poboación rural; a potenciación
do asociacionismo; a modernización como soporte e factor de
desenvolvemento; a prevalencia
da calidade sobre a cantidade como factor de competitividade e
as denominacións de orixe e as
certificacións de calidade e seguridade dos produtos”.♦

CiU e o PSC, máis perto
da idea de tripartito defendida por ERC
mudar o rumbo. Proba diso foi a
entrevista de Mas co lehendakari
Juan José Ibarretxe na que se
ofreceu para mediar con Madrid
na reforma do Estatuto vasco. Se
CiU asina o pacto con ERC, pode esquecer os populares durante os próximos catro anos. Esta
xogada parece máis arriscada do
que o é, tendo en conta que as
enquisas dan a Mariano Raxoi
como presidente español por
maioría absoluta e que os nacionalistas cataláns non estarían
tentados de volver soster a “gobernabilidade estatal”.

CÉSAR LORENZO GIL
Aínda que ERC segue sen explicar publicamente que fará
no Debate de investidura do
novo presidente catalán, desde
CiU e o PSC comezan a observar factíbel un pacto a tres. A
reforma do Estatut sería o gran
tema para esta lexislatura.
Xa ninguén pode prescindir de
ERC para facer goberno en Catalunya. A pesar de que segue
sendo aritmeticamente posíbel
un pacto entre CiU e o PSC, nin
Artur Mas nin Pasqual Maragall
queren marxinar a forza política
que máis subiu o 16 de novembro e que parece asumir o papel
de liderato nas reformas políticas que o país precisa para a presente lexislatura.
Por que con 23 escanos é Josep Lluís Carod Rovira o “líder”
deste novo escenario? Para CiU
e os socialistas, o programa de
ERC é o mellor instrumento para
reformar o Estatut e tomar de cara temas espiñentos como a inmigración ou o financiamento. É
preferíbel, pensan os dirixentes
de ambos os partidos, asumir
fórmulas alleas como entregas
precisas nunha negociación, que
facerse valedor de ambiciosos
cambios que poden rachar os
seus partidos. Isto significa na
práctica que ERC será protagonista e que fóra de Catalunya gañará máis titulares Carod que o
futuro president.
Para CiU, a mellor opción é

O exemplo do Plano Hidrolóxico

Artur Mas e Pasqual Maragall.

un pacto aberto, liderado por
Mas cun gabinete de coalición
con Esquerra de cara ao debate
de investidura, cunha opción para incluír consellers socialistas
se o PSC o considera oportuno
máis adiante. Esta aposta, a máis
arriscada de CiU nos últimos

anos, ten dúas vantaxes. Por unha banda, evita que os socialistas
cheguen ás eleccións xerais cheirando a perfume nacionalista e
libres das acusacións do PP de
“pactar con independentistas só
por ansia de poder”.
Por outra, obriga os conver-

xentes a variar o seu discurso
respecto ao modelo de estado.
Conscientes os herdeiros de Jordi Pujol que política e electoralmente se perdeu moito peso no
propio país por culpa da alianza
fundamentalmente economicista
con José María Aznar, é hora de

Outro aceno cara a ERC do goberno en funcións de Pujol é o
cambio de postura respecto ao
Plano Hidrolóxico. Se ben CiU
soubo navegar entre a desconfianza e o apoio ás obras impulsadas polo PP para trasvasar o Ebro,
agora decidiu asinar de feito unha
das reclamacións de Carod.
A Generalitat recorrerá o
trasvase nos tribunais para que
non se inicien as obras, aludindo a un problema de canle mínima e supostos danos medioambientais. En realidade, salvados
os argumentos técnicos para defender a demanda, CiU pretende
ofrecer máis contrapartidas ao
apoio republicano. O programa
de ERC é contrario ao Plano Hidrolóxico e o seu líder púxoo
ben subliñado nas primeiras negociacións.♦

Barcelona
Esta semana, o líder de Esquerra
Republicana de Catalunya
(ERC), Josep Lluís Carod Rovira,
viaxou a Madrid. Non é que non
o tivero feito nunca, senón que fixo o máis atinado e tiven o pracer
de presencialo. Canod na maioría
do resto do Estado aínda se ten
unha imaxe afastada do que realmente é Esquerra, cando se ve coma unha auténtica ameaza tanto
para a configuración do mesmo
estado como para a súa evolución
económica, cando aínda hai quen
ten as mans na cabeza polos 23
escanos que os republicanos obtiveron nas pasadas eleccións, Carod foi a Madrid a explicar “claro
e en castelán” cal é a súa proposta política para Catalunya e cales
son os alicerces ideolóxicos do
seu partido. Fíxoo perante máis
dun cento de empresarios convocados pola Confederación Española de Directivos e Executivos
nun hotel de Madrid aínda que a
súa audiencia era moito meirande
xa que o parlamento se seguiu a
través de videoconferencia en sete cidades españolas máis.
Carod quixo desmitificar a
imaxe de perigoso radical que a
miúdo se lle impuxo nos últimos
meses. “Que ninguén se asuste,
garanto que Esquerra será un
factor de estabilidade para Catalunya. Non estou a falar de pa-

Carod tamén fala claro
en castelán
A. MARQUÈS

Carod viaxou a Madrid para explicar que é ERC e que papel
quer xogar na política catalana. Usou a ironía e o humor para alonxarse dos espantos que anuncian La Razón e a COgarlle menos ao Estado nin de
abandonar o mercado español
para que Catalunya se centre só
no mercado europeo. O republicanismo de Esquerra é hoxe
máis unha cuestión de valores
que de política antidinástica.”
A verdade é que no Hotel Occidental Miguel Ángel de Madrid,
minutos antes da intervención de
Carod, vivíase con expectación a
súa intervención. Personaxes relambidos e traxeados ao estilo
máis neoliberal empezaron a escoitalo con incredulidade, sorrindo por embaixo do nariz cada vez
que Carod facía algunha alusión
ao catalán. Para que se fagan unha
idea rápida, un dos comentarios
máis aplaudidos polos seus ouvin-

tes foi cando explicou que a noite
electoral foi celebrar os resultados
de ERC con dous bos amigos, un,
dirixente do PSC e outro do PP,
como exemplo do bo facer catalán. “A pesar de que os convidei,
acabaron pagando eles”. Nese intre arrincou algunhas gargalladas
dos asistentes. Mais Carod sabía
que a maioría dos que foran escoitalo, tiñan unha imaxe del, do seu
partido e de Catalunya moi particular. Foi por iso que adicu os
seus primeiros cinco minutos de
intervención a explicar cal é a situación política, económica e social catalás, como se quen escoitase nunca tivese ouvido nada do
país mediterráneo.
Despois, Carod combinou a

ironía coa mensaxe seria para facerse entender. “Claro que querería que Catalunya saíse de España… O goberno actual obriga
as nacinalidades a renunciaren
ao que son”, espetoulle á audiencia. “Depende do xeito de actuar
do Estado que Catalunya continúe nel ou procure refuxio en solo europeo.”
Acabou o parlamento con outra frase rotunda. “Vaia para onde
vaia a Catalunya do 16 de novembro, só camiñará ‘á catalá’, é dicir,
nun proceso estritamente pacífico,
político e democrático”. Os seus
ouvintes deberon recibilo como
unha especie de ameaza, xa que
cando baixou do atril os aplausos
foron bastante forzados. Non obs-

tante, lonxe do que poida parecer,
a súa intervención en Madrid foi
todo un éxito xa que despois chegou a vez das preguntas e demorou case unha hora máis. Combináronse cuestións dos asistentes
de Madrid con intervencións a través da videoconferencia coas outras cidades. Preguntáronlle por
todo: pola inmigración –ámbito
no que reclamou competencias
exclusivas–, sobre impostos, déficit fiscal, igualdade entre xéneros… Durante este momento de
distensión, Carod sentiuse cómodo explicando o punto de vista de
ERC sobre diversos temas. “É que
acaso é de esquerdas ou de dereitas pensar que Barcelona precisa
un aeroporto transoceánico para
viaxar a todo o mundo? Frankfurt
ou Milano téñeno sen seren capitais de estado. Ou será que os de
dereitas nunca van a Nova
York?”, retrancou con naturalidade e dominio da lóxica.
A sesión remataba cunha pregunta do moderador do encontro.
“Os que votamos en Madrid, que
deberiamos votar?”, dixo en ton
case evanxélico. “Eu sempre
pensei que se votase en Madrid
tería un gran problema”, respondeu antes de suxerir que ERC tamén se presentase na capital española. Aí si que xurdiron aplausos de admiración.♦
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Socialistas e converxentes valoran o incluír todas as sensibilidades no Govern
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Barricada en Barcelona en xullo de 1936. Abaixo, represaliados da ditadura no acto das Cortes.

NAMUTH-REISNER

O PP ausentouse da homenaxe do Congreso

As vítimas do franquismo reclaman
máis fondos para combater o esquecemento
XOÁN C. GARRIDO / MADRID
Os partidos democráticos
quixeron resarcir os represaliados polo franquismo
após case tres décadas esquecidos. Só o PP se ausentou dunha homenaxe ancorada na memoria e no presente.
A memoria deuse cita no Congreso dos Deputados e chegou 25
anos tarde. O 1 de decembro, convidados por todos os grupos políticos agás o PP, interviñeron representantes de máis de 30 entidades
dedicadas a dignificar e defender
os represaliados polo anterior réxime. Moitas persoas levaban ao
lombo case un século de existencia e a pesar das escasas forzas, todos querían falar e o tempo limitado impediu que se expresasen todas as demandas e denuncias que
arrastraron durante unha vida.
Entre os representantes políticos, foi Iñaki Anasagasti, portavoz do PNV no Congreso, un dos
máis aplaudidos por que talvez tamén foi quen mellor se identificou
co sentimento xeralizado de que a
loita non acabara e que a extrema
dereita seguía a ocupar o poder.
Como dixo expresamente o representante de Amical de Mauthauser, non se botaba de menos o PP
na homenaxe, e lembraba que os
campos de concentración e exter-

minio contra os que eles loitaron
no pasado aínda seguen a existir
no presente, citando entre outros o
caso de Guantánamo.
Foi Francisco Rodríguez, o
deputado do BNG, o primeiro en
deixar patente que novas formas
de fascismo se estaban a aplicar
na represión e censura da disidencia política e alertou sobre a necesidade de manter alta as defensas
contra calquera rebaixa da democracia. Varias intervencións dos
representantes das asociacións
afondaron neste sentido. Déuselle
a volta á frase do portavoz do PP
para argumentar a súa ausencia
por canto o acto cheiraba a “naftalina” , alguén afirmou que esta
substancia se empregaba para
“protexer a ropa contra a couza” e
hoxe o caruncho estaba a amea-

zar as liberdades e era necesaria a
naftalina para evitar que se desfixera o alcanzado até o momento.
O exemplar da Constitución
agasallado e as intervencións do
PSOE, Coalición Canaria e CiU
non conseguiron evitar que o
acto, enmarcado no aniversario
da chamada Carta Magna, acabara converténdose nunha denuncia das concesións e traizóns que sufriron os combatentes antifascistas, e aproveitaban calquera ocasión para berrar “Viva a república!”.
O membro da Asociación
“Promemoria als immolats per la
libertat” comentaba polo baixo
que en Cataluña tivesen que pelexar máis co PSOE que coa dereita
para desenvolver a súa actividade,
e na súa intervención pública re-

coñeceu e valorou a proposta socialista de aprobar un decreto que
anule todos os xuízos sumarísimos e denunciou a actitude do PP
votando en contra disto, mais
lembrou que foi o PSOE –quen
gobernou 14 anos sen facer nada
neste asunto– o que no 1985 aprobou unha lei de defensa da intimidade das testemuñas que interviñeron neses xuízos, isto é, de encubrimento dos colaboracionistas.
Tamén foi moi comentado o
problema que todas as entidades
tiñan para traballar na defensa das
vítimas da represión e na súa dignificación, mentres o goberno
subvencionaba a Fundación Francisco Franco. Déixánse sen amparo as persoas que querían recuperar os restos dos seus familiares
das foxas comúns, ao tempo que
se financiaba un cemiterio en Rusia e a busca e repatriación de cadáveres dos membros da División
Azul. Moitos puñan coma exemplo o antifascismo cultivado nos
países Europeos onde sería impensábel conservar un monumento a Hitler ou a Mussolini, mentres que no Estado Español se
condonan entradas por miles de
euros para fomentar a visita ao
Val dos Caídos.
Enrique Farreny, da Asociación de Antigos Guerrilleiros
Españois en Francia, lembra co-

ma alí as autoridades civís e militares honran estes loitadores
póndolle o seu nome a prazas e
rúas e dedicándolles actos solemnes, mais no seu propio país
son desprezados e ignorados.
Galiza estivo presente a través da representación da Asociación “Memoria Histórica Democrática”, a Fundación Alexandre Bóveda e a Fundación 10
de marzo. Nominalmente é de
subliñar a asistencia de Camilo
de Dios, un dos derradeiros guerrilleiros que quedan con vida, e
quen encarnaba dalgún xeito o
espírito dun acto que lonxe de
ser un chamado á nostalxia, foi a
constatación de que os alí presentes non era pezas de museo
senón activos e conscientes cidadáns do seu tempo cando todos berraron “Non á guerra”.
De Dios, que coñecía Madrid
polos seus anos de prisión en Yeserías, mesturaba eses recordos
cos máis recentes da súa última
visita á capital do Estado, con
motivo da manifestación de
Nunca Máis en febreiro pasado.
As súas lembranzas da tentativa
de liberación de Seoane e Gaioso na prisión da Coruña, frustrada pola traizón dun dos membros da partida, solapábanse sobre as actuais mobilizacións contra a guerra colonial no Iraq.♦

O goberno británico négase
a restaurar a Asemblea de Irlanda do Norte
CÉSAR LORENZO GIL
Os resultados das eleccións en
Irlanda do Norte deixan un
panorama político tan complicado como a propia realidade do territorio. No bando
republicano, o Sinn Féin convértese na forza maioritaria.
Entre os unionistas, o partido
do reverendo Paisley ameaza
con rebentar os acordos de paz.
O goberno de Londres pretende
adiar o máximo posíbel a restauración das institucións autonómicas
de Irlanda do Norte co obxectivo
de que os principais líderes dos
partidos decidan convocar novos
comicios en seis meses, a opción
que defende o ex primeiro ministro norirlandés, David Trimble, o
gran derrotado nos sufraxios do 26
de novembro. Así o manifestou o
ministro especial, Paul Murphy,
que dixo que era imposíbel que os
partidos presentes no Parlamento
chegasen a un acordo “en seis semanas, o máximo prazo que concede a lei”, xustificou. Mais tanto
para o vencedor das eleccións, o
unionista Ian Paisley, do Partido
Unionista Democrático (DUP) e
para os republicanos do Sinn Féin,
cómpre respectar os resultados,
aínda que desde posicións radicalmente opostas.
Paisley considera que o seu
triunfo electoral (con 30 dos 108
escanos da cámara) é un paso
adiante do electorado contra o proceso de paz e reclamou de Londres
e de Dublín novas xuntanzas para
revisar os contidos dos Acordos do
Venres Santo. O reverendo Paisley
é un radical defensor dos dereitos
da Coroa británica na illa irlandesa
e repetidas veces defendeu a ilegalización do Sinn Féin e a discriminación entre aqueles que respectan

Reparto de escanos no
Parlamento de Belfast
Partido

Escanos

Unionista Democrático .......... 30 (20)
Unionista do Ulster ................ 27 (28)
Sinn Féin ................................. 24 (18)
Social Democrático Laborista 24 (18)
Entre paréntese, os resultados
das anteriores lexislativas.

A vía pacifista do Sinn Féin, liderado por Gerry Adams, na imaxe, deu bo resultado nas urnas.

a Londres e os que queren “a secesión do Reino Unido”.
Esta hostilidade parece non
importarlle a Gerry Adams, líder
do Sinn Féin, que dixo que pretende negociar co DUP unha saída
aos desexos dos norirlandeses.
“Estes resultados obrígannos a negociar, a buscar saídas a un conflito de maneira plural”, recoñeceu

Adams, logo de saber que o seu
partido medrou un 6 por cento nas
urnas (agora ten 24 escanos) e deberá asumir o liderato do bando
republicano no parlamento. O seu
lugartenente, o que fora ministro
autonómico Martin McGuinness,
foi máis aló e propuxo un goberno
de coalición presidido por Jeffrey
Donaldson (a cara máis amábel do

DUP) na que se integrasen os
principais partidos.
Mais un destas forzas, o Partido Unionista do Ulster (UUP),
que dirixe David Trimble, xa se
negou a esta fórmula. Vítima da
súa indecisión, o que parecía chamado a meter na canle democrática os unionistas menos dispostos
á paz, carece agora de fortaleza

para liderar o futuro do lealismo
no territorio. É por iso que Trimble avoga por obviar estes resultados e convocar novas eleccións.
Moitos altos cargos do seu partido, influídos por Tony Blair, reclaman a súa demisión, na procura dun novo rostro capaz de achegarse ao republicanismo e procurar unha saída a un proceso de paz
entupido pola negativa do
unionismo a permitir que a comunidade republicana se integre definitivamente na súa vida política.
Mais a cidadanía percibe ás veces
casos contrarios, como o do ex alcalde republicano de Belfast,
Alex Maskey, conseguiu acta de
deputado grazas a votos dos barrios unionistas.♦

Manifestación en solidariedade con Cuba en Compostela
A.N.T.
Diferentes colectivos de apoio
a Cuba celebran en Santiago
unha manifestación en solidariedade coa illa caribeña o
vindeiro domingo, 14 de decembro. Esta concentración
pretende denunciar o ambiente hostil contra a cidadanía

O Parlamento taiwanés aprobou a semana
pasada a lexislación reguladora dos referendos. A proposta gobernamental ía dirixida a definir os camiños para facer posíble unha consulta sobre a independencia do
país. Sen embargo, os lexisladores, de
maioría opositora ao presidente Chen Shuibian, descartaron a convocatoria en temas
sensíbeis como “o cambio de bandeira nacional, do nome do país, do himno nacional e do territorio así como a soberanía”.
En Beijing, Zhang Mingqing, portavoz da
oficina de asuntos de Taiwán do Consello
de Ministros, advertía, novamente, contra o
perigoso rumbo impulsado polos independentistas do Partido Democrático Progresista (PDP), asegurando que non permanecerán “sentados de brazos cruzados”, e que
a China adoptará accións para impedir “a
toda costa” a independencia de Taiwán.
Con todo, as restricións impostas á
normativa impulsada polo gabinete de
Chen ben poden satisfacer a China e aliviar os seus temores. De ser un proxecto
para contar cos medios legais para, chegado o caso, proclamar a independencia, a
consulta quedou reducida a un mecanismo para afortalar a democracia favorecendo a participación cidadá na toma de
decisións sobre asuntos de grande importancia. Foi con ese cambio de orientación
que o texto acadou o apoio da maioría

cubana. Os convocantes da
protesta critican o bloqueo
económico dos EE UU que xa
dura máis de 40 anos. “Esta
situación agravouse logo da
desaparición da URSS, coas
leis Torricelli e Helms-Burton, a adhesión da UE aos ditados de Washington e a feroz

campaña nos medios contra
Cuba”, explica o comunicado
da convocatoria.
Para os organizadores da
manifestación, vivimos tempos
de “feroz ofensiva” do imperialismo, que interveu no Irak
ou en Afganistán e que pretende accións directas contra Irán,

Aquí fóra

Referendo en Taipei
XULIO RÍOS
opositora, inicialmente inclinada a rexei- ca, que aspira a estabelecer en Taiwán untalo de plano. A pesar diso, o presidente ha democracia plena e non un acto para foChen advirte de que o texto aprobado au- mentar a independencia”, asegura. Tratantorízao a convocar referendos sobre asun- do de reducir a alarma, este alto funcionatos relacionados coa seguridade nacional rio facía pública unha enquisa do Centro
en caso de que Taiwán
para a Investigación
se sinta ameazado por
de Eleccións da Uniforzas
exteriores.
ase o 80 por cento versidade Nacional
Chen, que recenteChengchi, segundo a
dos taiwaneses aceptan cal case o 80 % dos
mente visitou os EE
UU, pensa en convo- a idea de manter o actual cidadáns de Taiwán
car unha consulta para
aceptaban a idea de
o próximo 20 de mar- status quo existente coa manter o actual status
zo, coincidindo coa
quo existente entre os
China, segundo unha dous lados do Estreidata de celebración
das eleccións presito. A enquisa tamén
enquisa”
denciais nas que aspirevelaba que soamenra a renovar o seu
te un 7,4 % dos entremandato.
vistados apoiaba a
Intentando quitarlles ferro ás propostas proposta chinesa de “un país, dous sistede Chen, o vicepresidente do Consello pa- mas”, rexeitamento reforzado cun sentira os Asuntos da China continental, Chen mento de percepción de hostilidade da
Ming-Tong, asegura que o aprobado en China cara a Taiwán que é valorado por un
nada afecta á política taiwanesa de cara a 69,4 % dos entrevistados.
Beijing. “Esta é unha reforma democrátiSemellante estado na opinión pública,

‘C

Siria, Corea do Norte ou a propia Cuba. Neste ambiente internacional, destaca a presenza
destacada do goberno español,
algo que consideran os convocantes unha agresión contra a
propia arela pacifista e antiimperialista da meirande parte da
cidadanía.♦

a modificación lexislativa e a proximidade das eleccións presidenciais auguran
uns meses complicados na rexión. Chen
Shui-Bian, ante o acordo electoral dos
seus rivais, o Kuomintang e o Partido Pobo Primeiro, precisa radicalizar o seu discurso a fin de gañar as adhesións que aínda conserva Lee Teng-Hui, ex presidente
que lle supera na vocación independentista. Os comicios de marzo serán decisivos
para o futuro da illa e das relacións coa
China. Cada vez máis nerviosos, en Beijing, as autoridades meditan a súa reacción, a sabendas de que a reiteración de
exercicios militares no pasado foi capitalizada polos seus rivais mais irredutíbeis.
A guerra fría que aínda se vive nesta
parte do mundo pode arrefriarse aínda
máis se a China non atopa vías de distensión que muden a imaxe que a súa actitude provoca na sociedade taiwanesa. A liberalización do transporte aéreo e marítimo entre os dous lados do estreito de Taiwán, prudente e gradual pero xeneroso,
abriría a esperanza dun cambio de rumbo
nunhas relacións bilaterais, sempre delicadas, e nas que cómpre incidir para evitar
desesperacións de graves consecuencias.♦
XULIO RÍOS é director do Instituto Galego de
Análise e Documentación Internacional
(IGADI), www.igadi.org

Nº 1.107 ● Do 4 ao 10 de decembro de 2003 ● Ano XXVI

O Sinn Féin, disposto a negociar co unionista Ian Paisley
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Aznar e a trama iraquí

Espías e
espiados
G. LUCA DE TENA

XOSÉ FERNANDO PÉREZ OIA
consciente de que neste mundo
É cun gran sentimento de indigemerxente o “estado mercado” está
nación, mais sen sorpresa, como
como Balakrishnan di (New Left
cabe responder ás cínicas, aboReview. Sept-Oct 2003) rexido por
minábeis declaracións de José
“unha serie de clubes moi exclusiMaría Aznar (do 30-11-2003)
vos, nos que as hierarquías se concando, cun absoluto desprezo caceden seguindo estritamente o prora á vida, verdade e intelixencia
tocolo que outorgan as influencias
dos cidadáns que o sufrimos, demilitares e financeiras”. É claro que
clara que as sete espías españolas
a família do sr. Aznar ten como obfalecidas no Irak foron inmoladas
xectivo prioritario acceder a estes
en defensa das “nosas liberdaclubes.
des”. Non, sr. Aznar, a brutal diA ineptitude e a mendacidade do
tadura de Sadam Husein só suscinoso político internacional encontran
tou a feroz resisténcia dunha poun correlato perfecto nas vacuas e reboación “antiamericana” e antitóricas declaracións do sr. Aznar soocidental despois dun imoral e
bre a democracia (goberno represenilícito bloqueo e da invasión do
tativo) e a Constitución. Semella obseu país. Verificouse que a suposvio, como sinala Balakrishnan, que
ta ameaza das “armas de destrueste modo de gobernar poderase conción masiva” fora tan só un burverter nun instrumento formal no
do pretexto para someter unha
que uns plebiscitos mediáticos lograexhausta aldea, como dixo
rán obter o consenso dunhas maioríRumsfeld, rica en petróleo. A esas crecentemente mediatizadas. Os
te primeiro intento seguiu o memodernos estados seguen de feito
galómano plano de Paul Wolfoesas estratexias de “información perwitz de mudar o réxime político
suasiva”, de corte para-feixista. Codo país (resolución do Consello
mo tantos outros, o noso goberno pode Seguranza da ONU de 8 de
dería, se non nos opomos a iso, adopnovembro do 2002) para, grazas
tar unha nova forma de gobernación
a unha “democrática” imposición
coherente cunha “adaptación constimilitar, inxerir un troco supostatucional” a este novo, universal sistemente favorábel para todo o
ma.
Oriente Medio. Non, sr. Aznar,
Os altermundialistas, (como o
sabe vd. que mente, nin Sadam
que isto escribe) tratan, a través das
nin o Irak supuñan un perigo armamentístico ou terrorista para A revista norteamericana Fortune publicou, no número do 2 de decembro de 2002, o suas traxectorias, as súas loitas, as
de Bill Powell reseñado en portada con este título: Despois de Saddam, se todo
súas reflexións etc., de prefigurar
os EE UU nin moito menos para artigo
vai ben, o petróleo correrá e a economía mundial prosperará. Se non, coidado.
unha nova orde social que sobarde
España antes de que o seu gobera, hoxe triunfante, “orde neolibeno convertese este país nun ridículo satélite dos EE UU. Recomendémoslles réxime de Vichy cualificaba os resistentes de ral”. A nosa aspiración é a de suplantar esta
aos que non están convencidos do anterior, o “terroristas”. O desfase dos “nosos” dirixentes orde triunfante baseada na desigualdade, a
demoledor artigo de Thomas Powers (New fica manifesto cando no mesmo exemplar de explotación, o dominio e a exclusión. Esta
York Review of Books, 4-12-1993) no que se Fortune podemos ler a advertencia de Ellen “orde” que hoxe nos atenaza é a “orde consdi: “A xustificación da guerra por parte da Laipson cando sinalaba que unha vitoria mili- titutiva”, do que Bobbitt fala, unha “orde” do
Administración non só estaba viciada ou era tar dos EE UU podería dar lugar a “desagradá- se afirma, con repugnante impavidez, que a
imperfecta e trabucada en case todos os seus beis sorpresas” xa que dela podería xurdir: “un “educación pública desaparecerá, a desigualdetalles senón tamén que estaba totalmente anti-americanismo e anti-ocidentalismo e non dade e o crime atinxirán proporcións brasierrada na súa esencia. Non existía un perigo sería nada fácil instalar un réxime pacífico e leiras e as liberdades deberán retrotraerse aninminente, e non só iso, non existía un peri- pro-ocidental.”. O mesmo xornalista e perito te recursos policiais antiterroristas. Esta
que asinaba aquel artigo (Bill Powell) afirma- ameaza das liberdades civís foi sinalada rego distante.”
centemente (New York
Tanto o señor Aznar como a sua ministra ba que, tras o fin de SaReview of Books, 6-11de Relacións Exteriores (a lamentábel Ana de dam e a vitoria, todo poPalacio) sinalan reiteradamente que os mem- dería converterse nunha
s modernos estados 2003) por Ronald
Dworkin, o eminente
bros do Consello de Seguranza (18 de outubro derrota na que: “as troseguen estratexias de
profesor estadounidendo 2003) refrendaron ex post facto a interven- pas de ocupación amerise de Lexislación, Filoción e ocupación estadounidense do Irak por canas se tornarían en fá‘información
persuasiva’,
sofia e Xurisprudencia.
aquel país e os seus acólitos. Dúas razóns pe- ciles brancos para os teNo seu luminoso artigo
recen intervir neste xiro en redondo. A primei- rroristas islámicos (code corte para-feixista,
sinala Dworkin a rápida
ra é que, como sinalaba Roy Bauman (ex pre- mo acontecera no Líbapara lograren vitorias
erosión dos dereitos cisidente de “Médicos sen Fronteiras”), a implí- no)”).
Non pretendemos
vis nos EE UU e dos
cita mais verdadeira razón desa decisión é evinos
plebiscitos
mediáticos”
numerosos perigos que
tar: “unha confrontación directa e duradoira instar a que José María
para os dereitos fundacoa potencia americana”. Non é este o lugar Aznar regrese a unha
mentais supón a deriva
para discutir o profundo e transcendental tema actitude idealista ou
da emerxencia dunha nova clase burguesa glo- moralizante no conflito do Irak, mais si de- do aparello do estado cara a unha situación
bal e mundial mais semella xusto supor que os beriamos solicitar que faga, en pro dun inte- na que as peticións de “seguranza en tempos
seus intereses entrelazados lle facilitan ao he- rese nacional sabiamente considerado, un pe- de guerra” e de “segredo e impunidade que
gemon o exercicio dunha especie de poder de queño e frío cálculo dos custos-beneficios do exclúe intervencións xurídicas” cadran coa
“chantaxe” que obriga os gobernos doutras labirinto en que nos mergullou. Semella cada sempiterna argumentación de “os Estados
burguesías a adoptar unha actitude de compra- vez máis evidente que o imperialismo “ame- policíacos” que erosiona “o máis fundamencente seguidismo. A esta razón, de tipo estru- ricano” pode estar a atinxir a fronteira desa tal de todos os principios morais; o dunha
tural, debemos engadir a xa vella observación “sobredimensión, sobre-extensión ou “overs- humanidade compartida”.
Como Dworkin, debemos conminar os node Stephen Roach (Fortune, 25-11-2002) de tretching”, ese exceso do que nos falan, xa
que unha guerra “limpa” podería facer descer hai longo tempo, os que mencionan as tenta- sos cidadáns a que vixilen máis o poder e a non
o prezo do “cru” e provocar: “a esperada, ime- cións dun superpoder. Mesmo se aceptáse- deixarnos dominar polo medo, tan favorábel
diata e rápida recuperación da economía mun- mos parcialmente os risíbeis e mesmerizan- para a opresión, lembrando o que nos din G.
dial” aqueixada desde os anos 70 dunha baixa tes engados de Jeb Bush: Non sería conve- Dumenil e D. Levy (Economie Marxisme et
niente para os mesmos EE UU non conver- Capitalisme, A Decouverte, Parides 2003): “ O
taxa de crecemento.
Como sinala Fortune, os iraquís pro-esta- ternos nunha submisa compaña neste dubi- que condenará o neoliberalismo está inscrito
dounidenses, Farid Abalfahti, Fahil Chalabi ou doso e escabroso camiño? A excesiva exten- na sua propia natureza: unha transformación
Zaab Sethna, repetían incesantemente as enor- sión da “orde liberal de mercado” (véxase estreitamente vinculada ao interese dunha mimes vantaxes dunha invasión para a nosa se- Philip Bobbitt: The shield of Achilles; Knopf, noría que impulsa a economía cara a un creceguranza, o entusiasmo democrático con que as Nova York, 2002) pode ser contraproducen- mento lento, excesos de especulación e inestamultitudes acollerían os seuss libertadores e a te, non só para os pequenos satélites inte- bilidade financeira (sen que mencionemos a
rápida recuperación da nosa artrítica global grantes do novo sistema senón tamén para os destrución do medio ambiente)”.♦
economia. Un ano mais tarde o noso ignaro e seus “indiscutíbeis paladíns”. É moi posíbel
XOSÉ FERNANDO PÉREZ OIA é economista.
reiterativo xefe de goberno segue obsequián- que todo isto non sexa do agrado do sr. AzTraballou para as Nacións Unidas en Xenebra.
donos cos mesmos tópicos. Tamén, sr. Aznar, o nar posto que, seguindo o belicista Bobbitt, é

‘O

C

ando a un país
ocupante lle matan
os espías é porque o
nivel básico de
información sobre o país
ocupado está errado. Vinte
quendas de réplica non
bastarían a Aznar para negar o que se ven aos ollos:
os sete espías mortos por
metralla buscaban
información sobre as
circunstancias da morte do
seu xefe, un tempo antes
en Bagdad, e morreron
por decisión dos seus
propios confidentes.
A relación evidente dos
dous feitos obriga a
concluír que o dominio da
información é dos outros.
O Mestre Sun resume os
consellos sobre espías na
súa Arte da Guerra, un texto que vai cumprir 2.500
anos, na seguinte máxima:
“Sempre que vaias atacar
e combater debes coñecer
antes os talentos dos servidores do inimigo”. Sun
Tzu engade outro
razoamento que de puro
obvio ten algo de cómico:
“Calquera asunto esixe coñecemento previo”.
Na precisión obxectiva
da matanza así como na
conseguinte profanación
dos cadáveres tamén se pode ler a mesma mensaxe,
non menos clara por moito
que se queira denostar
coma terrorismo: son
outros os que deciden
cando un axente de
información está queimado.
Thomas Powers, autor
de Guerras da Espionaxe:
a historia secreta de Norteamérica dende Hitler a Al
Queda reflexiona nun artigo de hai días sobre o moito que depende a política
exterior de Washington da
información da CIA. Un
sistema de espionaxe que
minte con demasiada
impunidade a prol dos
intereses da fabricación de
armas e da fracción máis
reaccionaria do Congreso.
A democracia toma
decisións transcendentes
sobre información reservada que nin é certa nin está
sometida a control
democrático como pasou
co famoso arsenal satánico
de Hussein ou no atentado
do Golfo de Tonquín, que
lanzou a escalada da
guerra do Vietnam.
De crer a Powers, ao
goberno de Bush non lle
cabe dúbida de ningunha
clase sobre a mentira básica que serve de alicerce a
guerra contra Iraq e por
iso delega a función da información nun aliado
menor. Seguindo a Powers
e a Sun Tzu, quen domina
a información decide
cando un confidente (ou
un pagador de
confidencias, para o caso)
♦
está queimado.♦
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Os mixiricas
A

‘PRESELECCIÓN’

GALEGA

Nacho Novo consegue brillar na liga escocesa no modesto Dundee FC

O goleador que non quixo o Racing
CÉSAR LORENZO GIL
Un dos nosos lectores máis boreal recomendounos reabrir esta sección algo esquecida co nome do ferrolán Nacho Novo.
Loxicamente, xa sabiamos do
bo papel que está a desenvolver
este dianteiro no Dundee FC da
Premier escocesa mais o que
nos decidiu a contar con el para o combinado galego é a madurez mostrada durante esta
tempada e a anterior, acadando
un gran nivel e as olladas do
poderoso Rangers de Glasgow.
Ignacio Gómez Novo é un deses
xogadores nados para xogar, incapaces de soportar a presión da suplencia ou o acomodo doutro traballo que os libre dos campos de herba rara, as duchas de agua fría e as
mazaduras dos cóbados dos defensas. A súa peripecia vital marca un
camiño totalmente oposto, un sacrificio a prol da súa vocación alí onde
lle pagasen para mostrar a súa valía.
Novo non tivo sorte en Ferrol.
Os técnicos do Rácing decidiron
que non era suficientemente bo
como para xogar no primeiro
equipo e abríronlle as portas cara
á emigración. Co fútbol galego
semiprofesional en crise profunda, Novo non encontrou escadra
onde xogar como dianteiro en
Galiza e acabou nun equipo pequeno pero “con bos contactos”,
o Huesca, no verán do 2000.
Alí foi observado polos moi-

FICHA

Nome:
Ignacio Gómez Novo.

Lugar e data de nacemento:
Ferrol , 26 de marzo de 1979.

Equipo:

Nacho Novo adaptouse de contado ao duro fútbol escocés.

Dundee FC

País:
Escocia.

Posto:
Dianteiro Centro, estremo
dereito.

Equipos anteriores:
Huesca e Raith Rovers (Esc.)

tos olleiros escoceses que introduciu en España o ex barcelonista
Steve Archibald e asinou un contrato por un combinado que case
ninguén coñecía entre os seus
amigos de Ferrolterra, o Raith Rovers. Animado polo exemplo do
seu compatriota David Fernández
e agarimado sempre pola directiva, Nacho Novo puido medrar como futbolista e alcanzar un nivel

futbolístico
atinado para
dar o salto á
primeira categoría.
Un ano
despois de aterrar en Edimburgo,
asinou novo contrato co Dundee
Football Club, un dos equipos da
cidade do mesmo nome, a terceira
máis importante de Escocia. Novo
(Noufo, din algúns xornalistas falando del) chegou antes do outono
do 2002 como grande esperanza
dun equipo ansioso por obter éxitos rapidamente.

Non defraudou o galego. Na
súa primeira campaña, na que xogou moitas veces de extremo dereito, alcanzou a cifra de sete goles en 36 partidos e entrou por dereito nas carteiras dos olleiros dos
dous grandes: Celtics e Rangers.
Mais aos seus 24 anos, este
explosivo dianteiro que destaca
pola súa velocidade, aceleración
e agresividade na puxa cos defensas rivais, aínda precisa máis
partidos para coñecer en profundidade a liga escocesa. Entre os
fans do Dundee xa gañou fama
de líder e moitos seareiros asumen a súa pronta marcha coma
un orgullo. “Teremos outro de
Dundee en Glasgow”, di un afeccionado nun foro non oficial do
equipo, en referencia á suposta
oferta que o Rangers xa fixo para
contar con el o verán próximo.♦

MANUEL PAMPÍN

H

ai poucos anos, o máis
profesional dos
futbolistas gregos traballaba nalgún pesqueiro case
toda a xornada, e xa de noite,
rendido e esgotado, tiña folgos
para ir adestrar. Tamén había
estudantes, carniceiros, dentistas e profesores de instituto.
Mentres, os rusos alternaban
labores militares, policiais e
mesmo de espionaxe –algún
internacional chegou a
traballar para o KGB– co fútbol, xa que moitos clubes eran
precisamente representantes
das forzas de seguridade.
Na actualidade, nin uns nin
outros pintan nada, pero xa saíron os choromicas españois
falando de que o grupo da Eurocopa é moi complicado, que
as seleccións son moi duras,
que teñen que desprazarse a
Faro, Porto e Lisboa… os laios
de sempre duns caprichosos,
privilexiados e excesivamente
pagos, que conducen un Porsche ou un Ferrari e cabréanse
cos xornalistas cando lles fan
unha pregunta incómoda ou os
critican.
Xa están estes nobres
tremendo diante dun posíbel novo ridículo internacional fronte
aos plebeios? Poñen a venda
antes da ferida? se tocasen en
sorte Liechtestein, San Marino
ou as Illas Feroe tamén dirían
que son grandes potencias e a
clasificación difícil…
Non valen as
lamentacións; todo iso son
escusas de mal pagador.
España ten que gañarlles a
Grecia e a Rusia cos ollos
pechos. Os portugueses xa
son outra historia.
Pero igual son conscientes
da realidade. Ao mellor
véndennos moito fume e non
é para tanto. Porque pode que
Raúl non sexa tan galáctico
como a prensa madrileña suxire, ou Valerón ten tanta fantasía como fraxilidade na
cabeza; algo así coma o boxeador de extraordinaria
esgrima, pero puños de cristal.
Lévoo dicindo desde hai
moitos anos: a liga española é
unha cousa e a selección española outra distinta. O nivel do
campionato dáno os estranxeiros. Antes eran Cruyff,
Kempes, Stielike,
Maradona… logo foron
Romário, Laudrup, Redondo,
Rivaldo, Stoichkov,
Zamorano… e ultimamente
Makaay, Ronaldo, Beckham,
Aimar, Zidane, Ronaldinho,
Nihat e compañía. Aí está a
pequena gran diferenza.
Por iso me fan graza os
grandes titulares da prensa
cando se achega algunha
competición importante, e sobre todo As e Marca fan alarde dun optimismo patriótico
desmedido; logo pasa o que
pasa, e os feitos demostran un
día si e outro tamén que España ten unha selección
acomodada e mediocre.
Os “valentes” españois xa
están entoando unha saeta;
prefiro o fado, pero como
agardo alegrías dos anfitrións
o vindeiro verán, quédome
con aquilo de “Ai Portugal
porque che quero tanto…!”♦

Bibiano Osorio Tafall.

A memoria
de Osorio Tafall

O F. Mantecón
con 450 deseños
Máis de 450 traballos presentáronse ao II
Concurso Internacional de Deseño de Cartelismo Publicitario Francisco Mantecón do
que resultou gañador o madrileño José Manuel Puga Molina. O certame, convocado por
Bodegas Terras Gauda, está dotado con 6.000
euros e o xurado estaba composto por Javier
Mariscal, o presidente de Terras Gauda, Xosé
Mª Fonseca Moretón, Siro López, Enrique
Costas, Pilar Barreiro, Paulino Novo e Modesto Martínez Vázquez-Prada, o deseñador
que gañou a primeira edición do certame.♦

Leopoldo Nóvoa
en Madrid
Do 9 de decembro ao 11 de xaneiro permanecerá aberta no Círculo de Belas Artes de
Madrid a exposición “De cinzas e luz” que
recolle arredor de medio cento de obras de
gran formato do artista Leopoldo Nóvoa.
Para a ocasión, a Revista Minerva da entidade inclúe no último número un texto de
Juan Carlos Onetti no que o escritor conta a súa relación co artista ao que chamaban “el gallego” a cabalo entre Montevideo e París. Leopoldo Nóvoa vive actualmente entre París e a súa casa de Armenteira, próxima a súa Pontevedra natal.♦
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Francisco Mantecón.

No Pazo de Mugartegui de Pontevedra está
aberta unha exposición na que se recolle a
memoria máis próxima do que fora alcalde
da cidade en tempos da República. A mostra está composta de documentos e obxectos que proceden da casa familiar de Bibiano Osorio Tafall e que foron coidados pola
súa muller, Josefina Arruti, finada recentemente na cidade, cando o alcalde marchou
para o exilio. Fotos da época, retratos como alcalde, exemplares da súa biblioteca,
instrumentos de laboratorio ou orixinais
de traballos científicos compoñen esta
mostra que pecha o ano do centenario.♦

BÓVEDA
SEMPRE
vecíñase tempo para reflexións e
o debate. Dos días 4 ao 7 celébrase en Narón o Congreso da
Memoria sobre a represión franquista, o día 6 en Lalín as Redes
Escarlata convocan unha xornada de debate
co título “Participación Política” na Casa da
Xuventude e para os días 13 e 14 a Plataforma contra a Burla Negra está a ultimar a
organización do Foro Negro da Cultura. De
alternativas se trata e, por iso, os responsá-

A

beis da Sala Nasa e Galán demandan un
maior compromiso económico por parte das
administracións públicas para que eles podan
desenvolver os seus programas, en especial o
próximo Festival Alternativa 2004. Tamén
cun carácter especial con respecto ao que
impera nos circuítos oficiais do cine celebrase Cineuropa 2004 que este ano premiou
a película de Lars von Trier Dogville e recoñeceu tamén As invasións bárbaras na sección chamada “panorama internacional”.♦
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Reclaman o recoñecemento oficial
para Alexandre Bóveda
MARGA ROMERO
Malia a importancia da figura de Alexandre Bóveda o congreso
celebrado en Pontevedra do 27 ao 29 de novembro foi o primeiro
que se dedicou monograficamente ao estudo da súa vida e obra e
ponlle o ramo á celebración do centenario do nacimento. Un congreso que suporá un significado especial cara aos estudos vindeiros polas achegas dos relatorios presentados que serán publicados.
Rematou o congreso A Galiza
de Bóveda desenvolvido en
Pontevedra nesta fin de novembro de 2003 e que contou cos
apoios do Concello de Pontevedra e a Fundación Alexandre
Bóveda como entidades promotoras, e a Universidade de
Vigo, a Asociación Sócio-Pedagóxica Galega e a Asociación
Galega de Historiadores, como
entidades organizadoras.
Desde declaracións de Ramón Villares, responsábel da
conferencia inaugural, Bóveda
defínese como unha figura incómoda do galeguismo, que
non pode ser atrapado polo
pensamento oficial actual,
afirmación que se vai confirmar ao longo das sesións. Despois de ser tratada a vida de
Bóveda, por Francisco Carballo e por Alfonso Álvarez Cáccamo, sentiuse a necesidade
dunha nova biografía desde
unha óptica máis actual e que
recolla todas as contribucións
anteriores. Especialmente acollida polo público foi a mesa
redonda coa presencia de Avelino Pousa Antelo, Mariví Villaverde, Isaac Díaz Pardo e
Gonzalo Adrio Barreiro, dos
tempos de Bóveda. Adrio era
un rapaciño que viviu a ilexitimidade dun xuízo e a criminalidade do fiscal. A sesión do
primeiro día remataba coa pre-

sentación dos estudios máis
actuais sobre o tema: (Re)coñecermos a Bóveda monográfico do Terra e tempo, os artigos xornalísticos de Alexandre
Bóveda en A Nosa Terra, compilados por E. Gutiérrez (Ed.
Laiovento) e A asemblea de
concellos de Galiza Pro-Estatuto da Fundación Alexandre
Bóveda.
O Contexto histórico da
República foi presentado por
Carlos Velasco, que se centrou
en Galiza; Xavier Castro, que
compuxo unha biografía social, e X. Enrique Acuña que se
responsabilizou da acción política e sindical en Pontevedra.
Baldomero Cores Trasmonte
analizou o estatuto do 36. Noa
Bergantinhos fixo unha análise
da cuestión da muller no nacionalismo galego que deu lugar a un interesante debate.
Bernardo Máiz, Aurora Marco
e Manuela Santalla ocupáronse
da represión en Galiza, Pontevedra e do caso Bóveda, respectivamente. Co tema da recuperación da memoria remataba o día 28: Bieito Alonso
analizou o papel do exilio,
Uxío-Breogán Diéguez a presencia de Bóveda no interior e
no exilio e Marga Romero a recuperación de Bóveda a través
da literatura.
O derradeiro día a cuestión

O congreso de Pontevedra púxolle o ramo ao ano do centenario.

relixiosa en Bóveda foi presentada polas emotivas intervencións de Engracia Vidal que
mostrou o seu perfil relixioso,
contextualizado na época, e por
A. Torres Queiruga que analizou
desde o cristianismo o proceso
de paixón e morte de Alexandre

Bóveda. Non podía faltar no
marco deste congreso a relación
entre Bóveda e Galeuzca que
presentou dun xeito especialmente clarificador Xosé Estevez, sen esquecer a súa condición de galego que vive en Euskalerria. Tamén era necesaria

unha análise do pensamento
económico de Bóveda que realizou X. Manuel Beiras, mostrando a actualidade, modernidade e
necesaria vixencia do proxecto
que Bóveda concibiu, en concreto a creación dun Banco Público Galego.♦

Memoria, liberdade e futuro
A celebración do centenario de Alexandre
Bóveda e, como actividade central, o
Congreso adicado ao estudio e recuperación da súa figura exemplar, forma parte
dunha xeira iniciada en Pontevedra no ano
1999, un ciclo político que ten un dos seus
eixos vertebradores na recuperación histórica, entendida como fundamento da
construción da identidade colectiva (...).
Porque temos a certeza de que a memoria é o maior patrimonio, a máis valiosa herdanza que recibimos. O exercicio
limpo, sereo e recto da memoria é a nosa
primeira tarefa, a principal causa que nos
compromete como representantes públicos. Nunca a posterguemos, nunca a adiemos pola urxencia doutras causas máis
cómodas ou máis rendíbeis (...). Naquel
ano 1999 iniciouse unha andaina que tivo
precisamente a primeira e fundamental
expresión no nomeamento de Alexandre
Bóveda como fillo adoptivo, na concesión
da Medalla de Ouro e na conmemoración
institucional do Día da Galiza Mártir.
Un recoñecimento a Alexandre Bóveda que se sustenta nunha dupla dimensión

LUIS BARÁ
da súa figura irrepetíbel: dunha parte a
za. Homes e mulleres cuxos nomes quedenuncia da súa morte alevosa, cruel, inremos recuperar e pronunciar con orguhumana, afrontada coa dignidade e a vallo. Recoñecemento e homenaxe aos enlentía de quen cría firmemente nas súas
carcerados, aos desterrados, aos expulideas e non estaba disposto a renunciar a
sados dos seus cargos e postos de trabaelas. (...) Doutra banda, Bóveda como rello; ás familias que foron vítimas do sipresentación da esperanza, dos proxectos,
lenciamento, da persecución e da aldrada ilusión dunha Galiza moza, animosa,
xe, que tiveron que engadir ao drama da
capaz de afrontar as maiores empresas e
perda dos seus seres queridos a dor perde facer realidade as máis difíciles arelas.
manente da memoria oculta baixo unha
Por iso hoxe constitue unha presenza neinxusta lousa de silencio oficial.
cesaria, en expresión exacta de Xosé MaSabemos que o exercicio da memoria
ría Alvarez Cáccamo, “para os desta banmolesta, incomoda, é causa de conflito.
da da ética, os que nunca levaremos as
Mais é unha actitude, un sentimento nececostas eslombadas polo peso da culpa, os
sario para sentírmonos dignos, para poherdeiros do seu pensamento, os admiradermos mirar aos nosos fillos, aos nosos
dores da norma humana e do rumbo enirmáns coa mirada limpa, cos ollos briteiro de Alexandre Bóveda” (...)
llantes de bágoas e de orgullo coa que nos
Queremos cultivar e ver florecer
miran Pilar Bóveda e Mariví Villaverde.
aquel sangue convertido en semente.
Por iso sentimos a obriga de seguir
Gardamos viva e limpa a memoria dos
promovendo encontros coma este Conmilitantes demócratas e republicanos de
greso Bóveda, impulsando iniciativas
todas as opcións políticas; dos obreiros,
de reivindicación permanente e teimosa
campesiños, comerciantes, empregados,
da lembranza, unha tarefa que se abre
mestres que morreron impunemente nas
paso superando tabús e medos de épocunetas, nos camiños e nas rías de Galicas aínda ben recentes; sobrepasando

atrancos e dificultades que se poñen
desde ámbitos institucionais, académicos e mediáticos.
É o mesmo motivo polo que saudamos e compartimos iniciativas como o
Congreso da Memoria promovido en
Narón pola Asociación Memoria Histórica Democrática, a primeira vez que se
encara un proxecto de estudio da represión e da recuperación da memoria desde unha perspectiva plural e que abrangue o conxunto da Galiza.Nesta mesma
laboura insérese a proposta xa anunciada polo Alcalde de Pontevedra de erguer
un Monumento á Memoria na beira do
río Lérez, como testemuño permanente
da brutalidade do terror xenocida, como
recordo imborrábel do sacrificio de
tantas vidas xenerosas e íntegras, como
símbolo dunha exemplaridade que ha de
pervivir como unha chama acesa ata o
final dos tempos (...)♦
Resumo do discurso de LUÍS BARÁ,
Concelleiro de Cultura de Pontevedra,
na clausura do congreso A Galiza de Bóveda
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Literatura e
compromiso
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MARTA DACOSTA

Un centro podería custodiar o seu legado
M.R.
En representación das entidades promotoras e organizadoras do Congreso na sesión de clausura deuse lectura ás conclusións do mesmo nas que se insiste no recoñecemento do
legado político herdado de Bóveda: democracia republicana, pluralismo, nacionalismo, dereito de autogoberno, internacionalismo solidario, dereito de autodeterminación,
defensa do pacto federal ou confederal ou defensa das potencialidades da Terra e dun desenvolvemento auto-centrado.
Nese documento final destácase
a importancia da recuperación da
memoria e o apoio a todas as iniciativas, nomeadamente o Con-

greso da Memoria sobre a Represión Franquista en Galiza, que se
ha celebrar a próxima fin de semana en Narón, e ao acto que ti-

vo lugar o día 1 de decembro no
Parlamento Español en homenaxe ás vítimas do golpe de estado
e da ditadura franquista, no que a
Fundación Alexandre Bóveda tamén estivo representada.
Finalmente, mostrouse a esperanza de que as iniciativas desenvolvidas ao longo deste ano
polo concello de Pontevedra, a
Fundación Alexandre Bóveda e
outras entidades e organismos,
contribúan a que as institucións
representativas da cidadanía ga-

lega (Parlamento e Xunta de Galiza) asuman e executen medidas
concretas que se reclamando desde hai tempo, o recoñecemento
oficial da figura de Alexandre
Bóveda e a difusión, polos medios máis asequíbeis ao grande
público, do seu legado ideolóxico fundamental. Reclamouse, tamén, o impulso ao artellamento
dun centro, sobre a base da Fundación Alexandre Bóveda, que
actúe como centro de investigación e difusión do seu legado.♦

Os papeis de Alexandre
MARGA ROMERO
Fardel da memoria gardado por
Amalia, ritual de amor a pousar
as mans nas cartas, soños e proxectos de futuro. Papeis de Alexandre herdanza da construcción
da familia, do país, tronzada. Carteira legada á Sempre Galiza de
Bóveda, descuberta. E coma sempre estiveron elas: Pilar Bóveda,
irmá de Alexandre, Amalia Bóveda, filla póstuma e Mariví Villaverde, exiliada e restauradora da
verdade. Elas, memoria, compromiso e ética, simbolizaron o máis
emotivo do congreso. As flores
para Pilar, para Amalia e para
Mariví, entregadas polo Alcalde
de Pontevedra, polo Concelleiro
de Cultura e pola organización do
Congreso foron a gratitude e o recoñecemento da razón e da sabedoría. Papeis que nos devolveron
a Alexandre na voz dos poetas,
desde silencio e compromiso, non
era posíbel outro remate: no Teatro Principal dábase lectura ao
primeiro poema publicado nun li-

Susana Trigo presentou o recital poético.

bro en Galiza, de Salvador García
Bodaño. Bernardino Graña e Manuel María iniciaron a conexión
co público nesa convocatoria feita por Alexandre. E seguiron pomas pensados para a ocasión de:

Adolfo Caamaño, Ana Romaní,
Antía Otero, Cesáreo Sánchez,
Darío X. Cabana, Emma Couceiro, Kiko Neves, Lucia Novás,
Luisa Villalta, M. X. Queizán,
Marica Campo, Marta da Costa,

Fernán-Vello, Pilar Pallarés, Vitor Vaqueiro, X. Mª. Álvarez
Cáccamo, Vázquez Pintor, Xurxo Souto e Yolanda Castaño.
Momento de triste maxia foi a
lectura do poema que Xela Arias
dedicara a Rosalía, recoñecemento á poeta e amiga que xa
forma parte do futuro e que levou con ela coma tantos segredos un poema para Alexandre. E
logo Xosé Luís Bóveda, entregado na tarefa de restaurar a casa
común, arrombada por alleos e
alleiros, abre a carteira de Alexandre, remexe nos papeis, e le
unha carta de Armando H. Rodríguez, amigo vivo, logo, un soneto recente de Fernández Abella e, finalmente, un poema de
1928, autoría dun home namorado que tamén quixo facer poesía,
o Alexandre Bóveda que soñou
compartir vida e país cunha moza. A actuación musical da Maite Dono foi o ponto final dunha
xornada de tres días a favor do
progreso e da liberdade.♦

N

on acredito na arte pola
arte. Desde sempre considero e defendo que a
arte debe estar intimamente
relacionada e comprometida co
mundo en que nace. Entre as
súas funcións teño para min que
a interpretación da realidade e o
compromiso coa sociedade á
que se dirixe é fundamental,
pois é nin máis nin menos que a
esencia mesma da
comunicación. Mesmo cando
elaboramos literatura escapista,
estamos a adoptar unha postura
concreta no mundo, a da
negación.
Valoro inmensamente a
literatura comprometida, pola
súa carga comunicativa e, especialmente, pola súa dificultade.
Se é un misterio como a través
da palabra podemos facer vibrar
almas e estómagos, como podemos condensar nun conxunto de
sons a esencia mesma dos sentimentos, máis inexplicábel é poder conseguir conmover unha
muller, un home, un pobo, e
suscitar neles a necesidade de
pensar, de preguntar, de reaxir.
O compromiso en literatura é
unha das ferramentas máis difíciles de utilizar, pois entre a
literatura e o panfleto pode
haber só un paso.
O momento que estamos a
vivir demostra até que punto o
compromiso é necesario e tamén
a extraordinaria recepción entre
unha sociedade necesitada de
palabras de alento, de solidariedade, de tomar emprestada a expresións dos sentimentos que tamén son seus. Vivimos un
tempo neboento en que se
meden as palabras, calcúlanse as
mensaxes, considéranse as consecuencias, pois estamos sometidos a unha interpretación mediática disposta a levarnos ao paredón da crítica estabelecida, un
momento histórico en que a
liberdade de expresión xa non
significa o mesmo e as
ferramentas do sistema para impornos unha determinada
realidade están a pleno
funcionamento. Son as horas do
eufemismo e da revisión da linguaxe, o diccionario perdeu o
seu valor.
Por iso nesta néboa determinadas empresas culturais son os
fachos que nos abren o camiño,
ese camiño que vén do pasado,
que nos trae a memoria,
elemento fundamental para
costruírmos o futuro. A recuperación da memoria foi o tema
fundamental do Galeusca, un
encontro contra a guerra; a memoria das catástrofes inmediatas
está en Salitre, a obra de teatro
de Volta e Dálle, ou en Sempremar, a homenaxe que a
Plataforma contra a Burla Negra
realiza ás xentes da cultura.
Na memoria levaremos a
Martí e Pol, poeta do seu país e
do seu tempo. E na memoria levamos a Bóveda, sempre, e exerceremos o noso dereito a
reclamar que se revise o xuízo
ao que foi sometido, que se
restaure a súa memoria.♦
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De piratas

Lendas de inspiración celta para o nadal
Suso de Toro e Francisco V. Chantada
presentan dúas novelas de mitos e heroes
Título: Morgún / Crónica de Ofiusa.
Autores: Suso de Toro / Francisco Vázquez

Chantada.
Edita: Xerais / Sotelo Blanco.

Houbo un tempo que fixo historia, mais ao que a Historia
non dá moito creto. O tempo
das lendas, ao que o racionalismo case sempre desprezou.
Tempo que, porén, pervive
agochado no espírito humano,
ensinándolle que todo puido
ser doutra maneira. Heitor Mera fixouse recentemente, nestas
páxinas, no valor simbólico da
historia escrita por Suso de
Toro. Shakes- As lendas
peare ou Ho- apréndenno
mero, tan uni- s a ver que
versais, tamén todo pudo
beberon con
frecuencia e ter sido
fortuna destas doutra
fontes, as len- maneira,
das.
Aínda que
lendas e mitos acotío se presentan invariábeis dunha cultura a outra, tamén conteñen certos indicios que as caracterizan
e dan personalidade propia.
Entre elas achamos, as condicións e traballos que Morgún
debe enfrontar para deixar o
círculo protector da nai adoptiva, unha convención para que
os heroes demostren a súa verdadeira categoría e personalidade. Tamén hai referencias á
lenda do caldeiro da abundancia e tampouco se pode asegurar que esta sexa exclusivamente celta. O mesmo que as
covas encantadas, que tamén
aparecen. Ou o barco máxico
(aquí hai referencia ao barco
máxico de Mananan). Ou a espada invencíbel. Ou o mito da
xigante fermosa, representando
o feito de que forza e beleza
gañan valor se van xuntas. Ou
a importancia da cabeza. Ou o
druidismo (aínda que non todas
as sociedades celtas contaron
con esta institución) e a inmortalidade da alma. Se se pode
afirmar que Morgún quere remitirse ao mundo mitolóxico
celta, non é tanto pola presencia dalgún elemento determinado, senón pola harmonía que
compoñen entre todos. Logo, o
castro de Baroña ou Breogán
estan aí como suxestións dunha
xeografía determinada.
Xeralmente estes motivos
teñen tamén a virtude de funcionaren como convites á reflexión, axudando a construír un
discurso sincrético e integrador
de base poliédrica. O mundo
das profecías, da predestinación (que non é unha condena),
o mundo da maxia, non se exclúen mutamente coa razón.
Non é unha acumulatio fácil e
forzada (realmente non hai

Caldo de mares para homes
libres, de J. A. Xesteira, é unha historia de pirataría, no
sentido romántico de gremio
de xentes
libérrimas
que fan do
seu barco a
súa patria.
Na procura
dun tempo
de piratas serodios, xa no
século XIX,
tres
personaxes de
novela: o
capitán portugués Nuno de Aléncastre,
Amaro Piñeiro e Padiola,
navegan polo Mar Caribe a
bordo do Santa Lilaina. Entrecrúzanse as historias de Pedro
Blanco, o negreiro de Cádiz;
de Benito Soto ou de Henri
Christophe, rei de Haití. Edita
Xerais.♦

Biblioteca
de tradución

Suso de Toro. Á dereita, a portada de Crónica de Ofiusa, de Francisco Vázquez Chantada.

aquí nada forzado, que non sexa o totalmente prescindíbel
capítulo final), para relatar
aventuras disparatadas, o feito
de que Morgún sexa á vez muller e home, esposa e irmán (ou
irmá), lobo, humano e xigante
(de orixe divina). Nin casualidade que o mar estea así recuberto dunha substancia que impide o navegar pola súa superficie, obstáculo que non deterá
a figura do Desexado, o novo
Artur, Morgún.
Presentada en capítulos breves que permiten unha lectura
moi intensa dunha aventura na
que a maxia ten moito protagonismo, Morgún, pode lerse só
como unha aventura máxica.
Mais a súa lectura será máis rica de non devestirmos o discurso de todo o emblematismo que
posúe e que o redimensiona. Un
emblematismo que non é tan
acusado en Crónica de Ofiusa,
outra novela tamén edita en colección para lectores mozos
(Morgún de Fóra de Xogo, Crónica de Ofiusa en Doce por Vintedous), mais que fará disfrutar
tamén os adultos. Conta, con todo, con características diferentes á de Suso de Toro.
Crónica de Ofiusa segue
sendo unha aventura épica e nela o heroe ten que superar unha
serie de probas para lograr o seu
propósito. Mantense tamén o
engado, a fascinación do numérico e do esoterismo, nunha viaxe iniciática na procura do amor
e do coñecimento. Mais é palpábel nela unha traidora compracencia no narrado, sobre todo nos primeiros capítulos.
Cousa que condiciona o léxico e
o ritmo, pexando a andadura

épica máis do desexábel. Aínda
que certamente non se pretenda
unha aventura épica estritamente pura, pois velaí a introducción de pasaxes humorísticas
que dan variedade (de rexistros,
pero sobre todo de personaxes e
atmósfera) ao discurso e van
avisando de que non será fácil
que se instale nel a traxedia, tan
propia deste xénero.
En Crónica de Ofiusa seleccionáronse con especial coidado tanto os nomes das personaxes, como os topónimos. Comezando mesmamente por
Ofiusa, que, como é de agardar,
nos remite tamén a épocas re-

motas, posibelmente celtas a
xulgar pola profusión con que
nesta simboloxía é posíbel atopar representacións da serpe e
sabendo que se trata dun topónimo que significa precisamente iso. Unha Ofiusa, tamén,
que, sorpresivamente, non manifesta alá moitas ocorrencias
nas nosas letras, a aparece rescatada nesta novela de Francisco Vázquez Chantada. Novela,
ao igual que Morgún, que chega nunhas datas nas que comunmente se di que este tipo
de discursos teñen especial
aceptación.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. TRECE BADALADAS.
Suso de Toro.
Xerais.

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

2. CASA SKYLAB.
Jaureguizar.
Xerais.
3. IRMÁN DO VENTO.
Manuel Lourenzo González.
Xerais.
4. MORGÚN.
Suso de Toro.
Xerais.
5. O ARMIÑO DORME.
Xosé A. Neira Cruz.
Galaxia.

2. A MORTE DAS LINGUAS.
David Crystal.
Galaxia.
3. NO PAÍS DO NUNCA MÁIS.
Xurxo Lobato.
Galaxia.
4. RETRATOS VOLUNTARIOS.
José Luis Abalo.
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).

Sotelo Blanco vén de editar
dúas obras mestras da literatura
universal
na nosa
lingua. Xavier
Queipo traduce Tifón,
de Joseph
Conrad, novela de
aventuras no
mar, na compaña do capitán McWhirr
á espera dun golpe de infortunio
procedente da
natureza. Luís
Fernández traduce para o galego
O proceso, de
Franz Kafka, a famosa
historia, culmen da literatura
do absurdo, do gris
empregado Josef K., culpado
sen saber por que.♦

Un xogo macabro
Agatha Christie escribiu no
1939 And then there were none, traducida agora ao galego
por Eva Almazán como Dez
negriños, para a biblioteca
da autora en Galaxia. Dez
personaxes son convidados a
unha casa situada nunha illa
deserta.
Pouco a
pouco
airearanse
os seus segredos e
recae sobre
cada un a
sospeita de
que asasinaron alguén
no pasado.
A única pista
para saber quen é o culpábel
é unha canción infantil, que
fala de dez negriños, cuxos
versos valen de guión para
saber como morrerá o
seguinte, nun xogo que mantén en vilo o lector.♦
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Guía
dos libros novos
Nº 3. Novembro-decembro 03. Prezo 3 e.
Coordina: Moisés R. Barcia.
Edita: RdO Comunicación Cultural.

Inclúe un informe sobre a
literatura científica e a orixe de
tópicos hoxe tomados como reais. Tamén poemas de Gonzalo Navaza
e un relato, Balas
dende o
ceo, de
Anxos Sumai.
Moisés
Barcia
entrevista a
Henrique
Harguindei.
Antonio Capelán repara na
relación entre Xosé Luís Méndez Ferrín e Compostela. Paula
Gómez dá unha visión sobre a
literatura checa actual.
Ademais, inclúense críticas das
principais novidades literarias
aparecidas en galego nos
últimos meses.♦

A Caramuxa
Nº 11. Ano 2003.
Dirixe: Colectivo Sacou.
Edita: Toxosoutos.

Conde de Paço Tristão escribe
A deusa fenicia, un relato
inzado de referencias
históricas, literarias,
mitolóxicas
e militares.
Manuel Lôpez, Óscar
Sendón, Ramón Blanco,
María do
Cebreiro e
Estíbaliz Espinosa inclúen poemas.
Inclúese a
primeira parte
dunha entrevista do Colectivo
Sacou con Xosé Luís Méndez
Ferrín.♦

Bululú
Revista dos títeres

Seis días de ira
Título: Destrucción.
Autor: Xavier López Rodríguez.
Edita: Xerais.

O escritor estremeiro Xavier López Rodríguez, narrador avaliado por unha xa dilatada obra ás
súas costas, comeza a publicar
en galego no ano 1992. A novela curta O anano enredador é a
súa estrea no mundo edirotial,
cun bo manexo da lingua para
quen apredeu a soletrear en español e abeirarse ao galego por
sentimento e compromiso. A esta obra arraina hai que sumarlle
o ano seguinte Outros heroes,
novela entre a reportaxe xorna-

lística e a crea- Nada hai
ción. Seguirán de
A citación, Co- delicado,
ma unha plulene ou
ma liviá, Días
de desterro, poético
Linguas lon- no retrato
gas, Brumoso, da Galiza
O neno que profunda
matou a Deus, que fai
Noitebra, Un López.
burro hippy,
Catro pitas,
Amigo medo, Castiñeiro e compaña… Fai agora a sua presentación no mundo da literatura
para adultos da man dunha novela firmemente chantada na re-

guez, tan lonxe daquel Balbino
que nos mostraba o país a través da mirada dun neno.
Xavier López Rodríguez
sacha na realidade, arrincando
terróns que salferen pola súa
crúeza, o realismo é de onde tira o autor a inspiración. Destrucción ten na linguaxe o seu
mellor valedor para nos mergullar no abafante e rexeitábel
submundo no que se desenvolven os feitos. O lector vese sometido á tiranía de tomar partido, de erguer a vista e tomar
alento para seguir lendo.♦
XOSÉ FREIRE

Emma Couceiro, a salvación pola palabra
Título: (Cito).
Autora: Emma Couceiro.
Edita: Xerais.

Cito é o terceiro poemario, en
realidade único poema, de Emma Couceiro. Antes de nada,
aviso para navegantes e outras
especies lectoras: fuxan da contracapa. De verdade. (“Texto e
pretexto e co texto e paratexto e
intertexto e metatexto”, uff, e
onde queda o arquitexto?)
Bromas aparte: non lea
vostede este “texto” como un
poema, conduciríao á mesma
frustración que se o lese como un relato, “porque non
imos contar isto, ou porque
xa sabemos que algunha palabras/ sempre abandonan o texto”. Non lea esta búsqueda como un poema ou como un relato: palabra a palabra aprendín
a salvarme. Non; nin poema,
nin relato: a historia dunha salvación pola palabra, mesmo

Emma Couceiro.

cando non hai suficiente para
inventalas todas.
Emma Couceiro entrega un
libro rigoroso, empeñado na
palabra e coa palabra, dominando o ritmo, sabendo que o
ritmo é procura dunha media-

Nº 5. Outono de 2003. Prezo 4,50 euros.
Dirixen: Mar Nogueira e Xurxo Rei.
Edita: Xunta de Galicia.

Lorena Rei investiga a orixe da
palabra títere. Alfonso Plou
conta a experiencia de teatro
público que vén de xurdir en
Aragón. Gonzalo Cañas dá
conta das relacións entre o teatro de monicreques e
as vangardas literarias. Iolanda López
explica as
referencias
aos títeres
no cinema.
Fátima Rodríguez lembra o
desaparecido
titiriteiro chinés Iang Feng. Camilo Franco fai a crónica de
Galicreques 2003. Carmen Domech entrevista a Hugo Suárez,
membro da ‘Compañía de Hugo e Inés’. Amabel González
recupera a presenza de Maruxa
Mallo entre bambolinas.♦

alidade, actual pola temática
central da violencia de xénero,
novidosa polo seu tratamento. A
vinganza, o odio, os axustes de
contas veñen ser os eixos centrais sobre os que xiran os seis
días nos que transcorren os feitos, que corresponden á media
ducia de capítulos en que está
dividida a obra.
Destrucción é unha novela
contrapuntística onde o real é
perseguido polo monologo interior, a reflexión, os remorsos
e as dúbidas da protagonista.
Nada hai de delicado, lene ou
poético no retrato da Galiza
profunda que fai López Rodrí-

Stursky & Hutch
á ourensá
Título: The past to come.
Grupo: Cinnamon gum.
Edita: Zouma Records.

Empezaron facendo funki
nunha piscina. Un baixo, un
hammond e unha batería aos que
se lles foi unindo o ex-batería de
Carlos Núñez, Marcos Vázquez;
o ex-saxo de Budiño, Nine Ces;
e a palestina Najla Shami, para
formar Cinnamon gum. Veñen
de presentar o seu primeiro

traballo, The past to come, con
temas de accid jazz sinxelos e
algo bailábeis, un disco pouco
orixinal que recorda ás melodías
das series norteamericanas
Stursky & Hutch, Magnum ou o
coche fantástico.♦

O chill out
de ‘Zouma’

ción, mediante a poética, do
ético e do político. Un libro caracterizado por unha afirmación da subxectividade (e vai
ser imposible explicar cánto
me doe compartir este verso),
pola función referenciadora da
linguaxe, pola resolución do
enfrontamento
poético-pro- É esta unha
saico mediante o recurso a poesía
un coloquia- cargada de
lismo... e ás vida, unha
citas e autoci- poesía
tas. Todo isto, que non
e outros ele- inventa,
mentos e ca- pero
racterísticas,
levan a unha que di.
poesía cargada
de vida, de existencia, unha poesía á que lle falta unha auténtica e verdadeira procura estilistico-formal (nunca quixen
saber o valor exacto das palabras), xa que é unha poesía que

publicar o primeiro disco de
chill out galego e en galego.
Baixo o título Galician chill
out, compílanse as creacións de
Fasero, de Maestro Pacheco,
Iván Salgado, Guillerme
Ignacio, José de Liz e Fátima
Gómez, nas que se mostra unha
visión distinta deste estilo
musical. Fasero, Mutenrohi,
Beladona, Quempallou e a
Factoría do Son veñen ser os
grupos que se encargan da
interpretación dos temas, entre
eles Dond’has de ir a herba,
Pink(blue), Despedida remix ou
Entre as pallas.♦

O longo
de Medusa
Título: Larga duración.

Título: Galician chill out.

Grupo: Medusa.

Grupo: Varios.

Edita: Dro East West.

Edita: Zouma Records.

Zouma Records vén de

Despois de dous Eps, o grupo
vigués Medusa edita o seu

non inventa, mais di. En fin,
unha poesía na que as palabras
se converten en cousas, en situacións. Unha poesía que foxe
da afasia e o silencio á que conduciron certos experimentos
aleatorios levados a cabo por
diletantes da palabra poética
–Facía trampas para o silencio. E xa ves,/ e así como escribo estes días, ensaiando a fuxida e cerrando os ollos con forza (...)/ Trampas, para salvar
as únicas palabras que nunca
escribiría (porque estas son as
xoias do reino, o tesouro). Unha poesía que lle enuncia aos
versos a posibilidade de entrar
nas cousas que é necesario dicir. Unha poesía inzada de memoria e de dor. Non sei se sabendo ou non o valor exacto
das palabras, non sei se facendo trampas ou non; non me importa. Grazas, Emma.♦
X.G.G.

primeiro traballo longo
chamado Larga duración. A
formación, que xa fora
teloneira de Oasis, e que está
formada por ex-membros de
The Killer Barbies, Foggy
Mental Breakdown e
Superbudú, saca a rúa trece
temas de pop, nos que se conta ademais coa colaboración
de Carlos Raya, coa súa mandolina, nunha das canción.
Na producción nótase a pegada de Javier Abreu, en varios
temas moi próximos a grupos
como Lombardi, Os Piratas
ou Niños Mutantes.♦
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Xaime Cabanas, un canteiro medieval no século XXI
Título: Cabanas 03.
Lugar: Galería Ana Vilaseco, P. Feixóo 5, A Co-

ruña. Do 13 de novembro ao 16 de decembro
Autor: Xaime Cabanas.

A galería Ana Vilaseco, que recolle o feito por Trebellar aínda
que en lugar máis céntrico, abre
a sua andaina na Coruña expoñendo a obra dun artista de longa
traxectoria. Aposta por un artista
local como é Xaime Cabanas, (A
Coruña, 1953) pero cunha gran
proxección no
mundo da arte Será o trazo
e pertencente a groso
unha xeración
que tivo que in- o que o
ventar case to- afastárá de
do para pintar. todo lirismo
A Coruña, co- para
mo Galiza, nos denotar un
anos setenta pintor con
comeza a des- sentimentos
preguizarse
artisticamente, fortes.
e grazas ás galerías
que
abren as súas portas, e a vocación dos máis novos, comeza a
nacer un novo mundo no eido da
arte. Xaime Cabanas vese como
un artista en movementos como
Sisga, A Carón, A galga, e xa a
nivel galego, no movemento
Atlántica. Aínda que coste recoñecelo, Atlántica fora pura mercadotecnia, pero quedará coma
un fito na historia da arte galega,
que marca un antes e un despois.

Peite, peixe, roda. Á dereita, Bodegón.

Cabanas pertence a esta xeración, e participou nun principio
de tal movemento. E a obra que
está a facer ten moito en común
con outros artistas de entón.
A obra de Cabanas chama a
atención, primeiro, pola utilización de dúas cores como son o
negro e o vermello. Digamos
que son cores esenciais. Marcan
a esencia das cousas. Non distraen na lectura do cadro. Pero tamén nas paisaxes o branco é a
cor sobre da que Xaime coloca
os trazos que nos suxiren algo. A
textura xoga un papel forte nalgúns. E será a súa grafía, é dicir
o trazo groso o que o afastará de
todo lirismo, para denotar un

pintor con sentimentos fortes.
Non está de máis lembrar a
querencia e a súa aprendizaxe
no deseño, o que o leva a valorar
a liña, que ensaia de mil xeitos.
Unhas veces definiranos uns límites e noutros suxírenos unha
paisaxe, un barco, un serviola...
Cabanas fala, no estupendo
catálogo editado pola galería,
de que se sente coma un canteiro medieval dos que fixeron as
catedrais. Eu aínda o fago fámulo daqueles artistas que, a
falta de pinceis, gravaron os
petroglifos nos rochedos dos
montes galegos, deixando
constancia de mapas, abstraccións de animais, do sol... Que

fai senón Xaime? Os seus cadros son abstraccións do mundo que o arrodea. E se, ás veces, nos desvela o que pinta,
outras emprega unha linguaxe
esotérica que habería que estudar, sobre todo cando inventa
un alfabeto novo para nos falar
das Aghonías dos afoghados.
Asume a tradición que dende o neolítico, e pasando pola
Idade Media cando os canteiros deixaban a súa pegada, na
pedra, por medio de sinais e
simbolos que nin tan sequera
quererían dicir algo. Só lles interesaba deixar a súa sinatura.
A arte deste noso artista, vai
polo mesmo camiño, pero na

linguaxe actual. Pintura a caneiro cheo, sen retoques, directamente. Dicindo algo con toda
esencialidade. Esencialidade
nas formas expresadas con toda
a forza da materia e empregando cores esencias, como son o
negro o branco e o vermello.
Cabanas, coma outros artistas da súa xeración como Menchu Lamas ou Xulio Llamazares, utiliza a liña na súa pintura,
pero mentres estes debuxan seres imposíbeis. Cabanas traduce
a pintura o mundo que o rodea,
devolvéndonos uns cadros que
non nos deixan impasíbeis.♦
XESÚS LÓPEZ PIÑEIRO

Unha miúda fenda de aire fresco
A TVG desterra o seu debate Vidas á madrugada
Programa: Vidas.
Canle: Televisión de Galicia.
Horario: Luns á noite.

A TVG tiña anunciado para o
luns 1 de decembro o comezo da
emisión dun programa de debate, apoiado pola emisión dun filme sobre o tema para tratar, que
co nome de “Vidas” irá abordando diversos asuntos de “contido social”, segundo a promoción do espazo. Do primeiro que
cómpre falar non é do programa
en si mesmo, que na primeira
entrega xiraba arredor dos erros
médicos, senón á inusitada manobra da TVG, que podería cualificarse de “auto-contraprogramación”, e que acabou desprazando un espazo previsto para
as 22.30 para as “horas do lixo”
televisivo, onde só catro insomnes e algún comentarista televisivo de garda podían velo. Así,
“Vidas” comezou sobre as
00.15, e rematou nada menos
que ás 3.30 da madrugada.
As razóns de cambio de programación, sen máis información que o observado nesa noite
na tele galega, non se entenden
moito. Sobre todo tendo en conta que un dos espazos non previstos que a fixo mover na grella

horaria foi a enésima reposición
de Mr. Bean. Polo tanto non queda máis remedio que intuír como
razón do desprazamento a horarios imposibles deste debate, un
suposto carácter “polémico” ou
incómodo do programa.
“Vidas”, apresentada por Pemón Bouzas e que vai contar coa
presenza de varios xornalistas de
continuidade no programa, coma o redactor deste xornal Perfecto Conde, formúlase un tanto
ao estilo da clásica “La Clave”,
cun telefilme que aborda específicamente o tema para tratar e
tras do cal comeza o debate, que
neste caso durou unha hora e
cuarto, aproximadamente.
A escolla dun telefilme producido “ad hoc” para abordar
un tema ou preocupación social
concreta ten eivas e vantaxes. E
útil en tanto que enfoca e expón
moitas cuestións de xeito explícito para o seu desenvolvemento posterior. En contra ten o seu
menor atractivo para o espectador (en comparación coa fórmula de Balbín, que permitiu no
seu día acceder a moitos clásicos do cine, se ben non sempre
tiñan que ver ao cento por cento
co tratado despois). O seu carácter semidocumental faraos

válidos na medida do interese
do caso máis que da súa factura,
que tampouco aspira a algo
máis ca á corrección. Trátase de
producións da FORTA, da serie
na que se inclúe a inspirada en
Ramón San Pedro, e da que xa
foron emitidas varias na TVG.
Neste caso, foi emitida a chamada O meu fillo Arturo, asinada polo veterano Pedro Costa, e
onde se contaba un caso real
cun final relativamente “feliz” a
diferenza do
acontecido na A actitude
realidade, onde a nai dunha de corporavítima mortal tivismo
dunha fraude na
médico
su- profesión
cumbiu ao te- médica
cido médico- denunciada
xudicial, se- no telefilme
gundo
se
apunta no pro- repetiuse
case
pio filme.
A actitude mimeticade corporati- mente
vismo na pro- no debate
fesión médica posterior
denunciada no
telefilme, que
fai case imposible acadar peritaxes profesionais e testemuñas
á hora da denuncia penal, repe-

tiuse case mimeticamente no
debate posterior, por parte dos
varios galenos alí presentes e
unha funcionaria do Sergas,
que gañou puntos diante dos
seus superiores coa apaixonada
defensa do sistema sanitario e a
perfecta información que lles
presta aos usuarios, segundo
ela.
Claro está que os profisionáis da medicina alí presentes
non estaban acusados de nada,
pero deseguida pecharon filas,
con algunha excepción, e atrincheiráronse nunha armadura
“deontolóxica” que non fixo
máis que confirmar a idea do
gremialismo a ultranza atribuída á profesión.
Na outra banda, había uns
cantos representantes das vítimas de erros ou neglixencias,
que puideron contar os seus calvarios particulares. Tamén un
avogado que defendeu os intereses de quen representa nunha
asociación de afectados por estes casos; unha xuíza que se
mantivo neutral aínda que, sendo algo malpensados, parecía
“abalar” algo para o estamento
médico. Os xornalistas “de oficio” do programa, en especial
Conde, puxéronlle ben logo al-

go de picante ao debate, cun
cruzamento verbal cos representantes do stablishment sanitario
que os puxo algo nerviosos.
As críticas déronlle ao debate un carácter vivo, pouco
usual nesta e outras canles.
Tampouco se dixo nada do outro mundo, pero hoxe hai que
celebrar calquera manifestación de libre expresión nas ondas. Quizais a discusión se dispersou por momentos coas
moitas intervencións, cousa
habitual polo demáis neste tipo
de programas, e as posturas finais quedaron resumidas na actitude excesivamente defensiva
dos representantes médicos.
O interese destas “Vidas” dependerá noutras entregas de
manter a variedade dos participantes, sen medo a polemizar e
confrontar pareceres, dándolle
así un ton fresco que tivo este primeiro. O medo semella estar na
propia TVG, que ao inserilo en
semellantes horas inutilizouno,
facendo unha clara censura encuberta cuxas causas, por máis voltas que lle deamos, seguimos sen
albiscar, ainda nunha canle tradicionalmente timorata.♦
GONZALO VILAS
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Maite Dono
‘A poesía é unha forma básica de falar’
CARME VIDAL

Con De silencios Maite Dono ven de facerse co Premio Esquío de
Poesía. O libro naceu de seguido, case imparábel, coma un río, e é
a obra máis persoal e íntima desta autora que é tamén cantante e
actriz. Ela di que nesas páxinas móstrase espida ao completo pero
que é así como hai que estar na arte, onde é necesario “dalo todo”.
De silencios será o terceiro libro
de Maite Dono, despois de publicar Manta de Sombra e O mar
vertical (Espiral Maior), un título que tempo despois levaría tamén o segundo disco da autora,
logo do inicial Corazón de brief.
Arredor destes catro títulos ató-

panse os tres libros e dous discos
que forman a obra desta particular artista que mestura linguaxes
e que defende unha especial entrega diante do proceso da creación. Pero malia coñecer escenarios e salas de concertos, Maite
Dono considera que o silencio é

unha opción que, en certa medida, define a súa forma de ser.
Desde os seus inicios como poeta, a propia palabra aparecía repetida en infinidade de ocasións.
“O título é elocuente. Dentro do
silencio cabe de todo, amor, berro, desexo, natureza... O libro

ten moito de cápsula, dunha introspección que se transmite a
través da comunicación dos sentimentos intensos que tiven pero
que deixa o campo aberto para
que a xente pense” afirma Dono.
O silencio permítelle tamén á
autora mostrarse, segundo di,
completamente sincera. “É a forma máis adecuada de non mentir. O que máis me gusta é observar, son unha voyeur, e cando
máis escribo é cando miro” di a
escritora. Pero non só sincera senón tamén espida aparece en De
silencios. “O máis que son capaz, aínda que por iso poda sufrir, na arte é necesario dalo todo.
Dentro desa cápsula de silencio
estou eu soa, mirando, espida, a
flor de pel” comenta. Por todo isto, Dono sentiuse nalgún momento case desbordada despois
de coñecer que era gañadora do
Premio Esquío, concedido pola
Fundación Caixa Galiza e a Sociedade Cultural Valle-Inclán de
Ferrol. “As persoas que dalgunha maneira nos pechamos tamén
sentimos medo cando nos temos
que mostrar. Existe unha certa
contradición niso, eu podo cantar diante de miles de persoas pero logo non atreverme a facelo
para unha soa” explica. A muller
que decide deixar de falar na película Persoa de Ingmar Bergman ou a entrega vital á poesía
de Emily Dickinson son algúns
exemplos que ela mesma pon
dese silencio do que fala.
De silencios naceu de corrido, a autora di que coma un río,
sen parada. A súa xénese está nun
proxecto conxunto no que Maite
Dono traballou xunto ao escultor
Carlos Rodríguez para unha intervención artística no Ateneo de
Madrid. O libro non sae tanto desa proposta creativa de xuntar as
dúas especialidades artísticas senón que é máis debedor das conversas previas que mantiveron o
escultor e a poeta. “Para min a
linguaxe da escultura era lonxana
e el tiña tamén esa sensación coa
poesía. O que falamos entre os
dous foi fonte de inspiración e o
que ía ser un texto comezou a
converterse nun libro de poemas.
Abandonei o proxecto literario
no que estaba para meterme de
pleno neste que naceu como un
poema continuo” comenta, desa
orixe coa que tamén ela se sorprendeu. As imaxes do escultor e
as súas propias propostas abríronlle un mundo novo a Maite

Dono que admira aínda daqueles
diálogos a impresión que lle causou falar da forza das mantas molladas ou a proposta de experimentar cos sons nun silo.
Versos de nenos
Para Maite Dono a poesía é a
“forma máis fermosa e íntima de
comunicarse e dicir algo, a forma
máis básica de falar. Os nenos
din poesía”. Afirma por iso que a
súa poesía débelle moito ao seu
cativo fillo, a expresións que
crea, a asociacións que el fai. Defende neste mesmo sentido que
este xénero literario dista moito
de ser “unha lectura difícil e para
intelectuais”, ben ao contrario, a
sinxeleza permítelle estar á beira
de quen consiga achegarse a ela.
“Síntome orgullosa de ter descuberto a poesía pero tamén é certo
que non foi gracias aos profesores e o sistema de ensino porque
non lograron comunicarme a
emoción dun poema” sinala, xa
que foi na escola de arte dramática á que asistiu onde aprendeu a
ler doutra maneira a poesía. Recomenda, pois, contaxiar o gusto
“pola poesía a través da propia
lectura e botando man da súa
musicalidade, que pode facela
máis atractiva mesmo para a mocidade”. A música é, de certo,
fundamental na obra poética de
Maite Dono. Ela di que “pensa
en música” e que está sempre
presente cando escribe poesía.
Contra o que pasou con algunhas
das composicións de O mar vertical que logo formaron parte do
CD do mesmo título, en De silencios non hai cancións pero iso
non quita a que a musicalidade
estea especialmente presente en
varios dos poemas do libro.
Maite Dono chegou a Madrid hai once anos. Despois de
vivir alá catro, regresou a Galiza de onde marchou tres anos
máis tarde para volver a instalarse naquela cidade onde aínda
reside. Como proxectos inmediatos quere rematar o libro que
quedou interrompido polo ímpeto de De silencios e prepara
un disco do que non quere falar
pero que presenta como un proxecto moi acariñado por ela.
Nesta edición do Premio Esquío
quedou finalista o libro de Oliver Escobar A última bengala e
gañou en lingua castelá o libro
de Luís Artigue presentado co
título El lado feminino.♦

Premios, presentacións e novas coleccións poéticas
A.N.T.
Nace a colección Poesía de
Xerais con títulos de Enma
Couceiro e Marilar Aleixandre.
En Bueu presentan os gañadores do Johán Carballeira, os libros de Carlos Negro e Alexandre Nerium e en Santiago danse a coñecer os novos títulos de
Eduardo Estevez e David
Creus, tamén gañadores de certames literarios, mentres que
para a segunda semana do mes
se saberá o nome do segundo
trunfador do premio Caixanova-Pen Clube. Decembro
anúnciase como un mes completo para a poesía.

As cidades mergulladas de
Marilar Aleixandre e (Cito) de
Enma Couceiro inician a nova
colección literaria de Xerais
presentada co título xenérico
de Poesía. A nova serie nace
antes de que desapareza Ablativo Absoluto, a colección da
editorial dedicada á textos poéticos con ánimo renovador. O
libro de Enma Couceiro preséntase na Coruña o día 4 no
Barrio das Flores coa participación de Fran Alonso, Yolanda Castaño e Lino Braxe e música pinchada por Madi+Bita.
Novidades editoriais son
tamén os libros dos dous gaña-

dores da séptima edición do
premio Johán Carballeira que
se presentaron en Bueu o pasado sábado día 29 de novembro.
Héleris de Carlos Negro e Vogar de Couse de Alexandre Nerium saen publicados baixo o
selo de Espiral Maior e co
apoio do Concello de Bueu que
decidiu repartir catrocentos
exemplares entre os socios das
catro bibliotecas do concello
co ánimo de darlle un novo impulso ao certame e achegar os
veciños á lectura da poesía.
Héleris é o terceiro libro de
Carlos Negro despois de as laranxas de alí baba e Far-west

e Vogar de Couse preséntase
como o primeiro título de Alexandre Nerium, poeta que participou no desaparecido Batallón Literario da Costa da
Morte. O libro preséntase cun
limiar de Francisco Fernández
Rei no que destaca a riqueza
semántica e a presencia do mar
na obra de Nerium.
Non serán estes os únicos
libros premiados que se presenten neste inicio de mes. O día
10 de decembro os poetas
Eduardo Estevez e David Creus
xúntanse na Galería Sargadelos
de Santiago para presentar os
seus poemarios con galardón.

Estevez presentará o Caderno
apócrifo da pequena defunta co
que gañou o Eusebio Lorenzo
Baleirón e que agora publica
Edicións do Castro. Yolanda
Castaño e Belén Constenla serán as encargadas de dar a coñecer o libro que o autor creou
como homenaxe á poeta Alejandra Pizarnick. No mesmo
acto presentará tamén David
Creus Palabras para un parque
hidraúlico, o gañador do premio convocado pola asociación
Afonso Eanes e que agora publica a editorial TresCtres e
contará para iso coa intervención de Marilar Aleixandre.♦
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Monterroso honra
o poeta exiliado Lourenzo Varela
DANIEL SALGADO
Vintecinco anos logo do seu pasamento, o concello natal dos pais
de Lourenzo Varela, Monterroso, trouxo a memoria do exilio a unha intensa xornada cultural. O luns 29 de novembro coñecedores
e estudosos de Varela fixeron ecoar a xeración perdida de Galicia.
“Hoxe traemos a Lourenzo Varela o cesto de pombas e mazás que
el pediu nun poema para os compañeiros da súa xeración mortos
ou asasinados”. Con estas palabras comezaba o catedrático Xesús Alonso Montero a conferencia que inaugurou en Monterroso
a homenaxe a Lourenzo Varela
organizada polo Concello o 29 de
novembro. O profesor, amais de
dedicar a súa intervención ao
“trompetista australiano que tocou o Himno de Riego”, situou a
persoa e a obra de Lourenzo Varela no “discurso universal contra
a inxustiza”.
Rafael Dieste, amigo insubornábel do poeta de orixe monterrosina, falou unha vez do “bambán
desesperante do exilio”. A esgazadura do home exiliado sobrevoou a mesa redonda que ocupou
a tarde da xornada e arredor da
que se axuntaron os máximos especialistas nos traballos e nos días de Lourenzo Varela. O profesor da Universidade da Coruña
Xosé Luís Axeitos, editor da case
que obra completa do poeta, lembrou a Carmen Múñoz, dona de
Rafael Dieste, quen dicía que “a
vida e a morte de Lourenzo Varela cáusanme un gran desacougo”.
Unha biografía atormentada, tal o
título do libro sobre o escritor do
xornalista Fernando Salgado,
que, segundo Axeitos, discorre
“da esperanza fraternal ao desa-

sosego existencial no que morre
un Varela derrotado”.
O poeta Claudio Rodríguez
Fer declarouse “militante da
memoria” e “daquela, interesado no caso Varela”. Valeuse de
dous versos do cantautor arxentino Atahualpa Yupanqui
para definir a vida de Lourenzo
Varela: “Lo primero es el hombre / y luego poeta”.
Da imposibilidade de afastar
o home do seu tempo e dos seus
lugares falou o xornalista e biógrafo de Lourenzo Varela, Fernando Salgado. Salgado, asemade, relatou os avatares do opúsculo do poeta Elexías españolas
–para o xornalista, “na mellor
tradición da poesía satírica”–
que o fillastro de Varela, Fernando Scornik Gerstein, agasallou
en edición orixinal ao Concello
de Monterroso e que tanto celebrara Pablo Neruda tras unha
lectura do propio Varela no departamento do cónsul de Chile
en México. A escolma de textos
que presentou Xosé G. Ferreiro
Fente amosa precisamente as
valoracións que, co Varela e os
seus poemas como paisaxe, realizaron escritores de aquí e de
acolá. O profesor Carlos López
Bernárdez incidiu no ollar sobre
as artes plásticas do poeta. Bernárdez considerou os ensaios de
Varela –“quen mellor escribiu
de arte nas nosas letras”– verbo

Retrato de Lorenzo Varela realizado por Luís Seoane.

da pintura como “unha crítica
non académica e comprometida
politicamente”.
Fernando Scornik, tamén exiliado da Arxentina meses antes do
golpe militar de 1976, pechou a
rolda cunhas palabras serenas e
emocionadas nas que pretendeu
achegar “o outro Varela, meu
pai”. Para Scornik, os vinte anos
que Lourenzo Varela viviu na Arxentina con Marika Gerstein re-

sultaron “os máis satisfactorios da
súa vida”. “Caeu de novo na bebida cando, de volta a Madrid, a
miña nai enfermou de Parkinson”. O fillastro do poeta dixo
que “Lourenzo Varela era reservado, de poucas palabras, pero,
asemade, un gran conversador”.
Scornik perfilou politicamente a
Varela no “comunismo antidogmático” e, na memoria, “o que el
dicía eran puntos de guía”.♦

O galego, a mulata e o negro
no II Festival de Teatro Afeccionado
A.N.T.
Por segundo ano consecutivo
vaise celebrar en Compostela o
Festival de Teatro Afeccionado
Agustín Magán coa participación
de grupos dramáticos non profesionais. Do 9 ao 14 de decembro
estrearanse no Salón Teatro as
seis obras seleccionadas para o
encontro, unha mostra variada
que abarca dende o clásico até o
teatro máis reivindicativo.
Metátese, Noitebra, Porta
Aberta, Achádego, O trasno novo e a compañía Palimoco participarán nesta edición do Agustín Magán, que naceu o pasado
ano ao abeiro do IGAEM e a
Federación Galega de Teatro
Afeccionado, co obxectivo de
“dar a coñecer un teatro moi rico e a calidade”, como explica o
director do grupo O trasno novo, Xaime Costas.
A mostra abrirase o martes 9
coa estrea da obra Silencio do
grupo de Palas de Rei Metátese
Teatro, na que se reflexiona sobre
o silencio e o medo a relembrar
os instintos primarios incompatí-

beis cos ruídos do mundo moderno. Dirixida por Alfonso García
Penas e Xesús Xabier Souto Bragado, e unha obra reivindicativa
que conta coa actuación de Óscar
Varela Casal, Mónica Pérez Souto e Xosé Manuel Pérez.
Unha compañía que debutará
neste festival será Noitebra Teatro, o mércores 10 coa representación de Pero... ¿quen colleu o
tren? Dirixido por Andrea Bayer
o grupo de Marín presenta unha
obra de impacto onde o protagonista, Antón, empregado da estación de ferrocarril, vai tecendo
historias, froito da súa imaxinación, sobre as persoas que baixan
e que soben do tren que teñen como eixo central o ritmo, a musicalidade e a acción.
O xoves 11 Porta Aberta presentará O galego, a mulata e o negro, comedia chea de escravos
africanos, emigrantes, mulatas
que practican idiomas, soldados
do 98, “Mamá Iné”, gángsters,
“revolucionarios”, xoieiros, telefonistas, prostitutas e contrabandistas. Quince personaxes que se

O Trasno, Novo Teatro.

resumen en tres, como o propio título da obra indica, interpretados
por Pablo Fernández, Lucía Martínez e Roi González. Baixo a dirección de Froíña García Abalo e
o texto de Gustavo Pernas Cora,
Porta Aberta presenta a súa particular reconstrucción do pasado
galaico-caribeño.
Versionando clásicos
Quince anos despois da súa pri-

meira representación, a formación Achádego Teatro ofrecerá
unha versión da Mandrágora de
Macchiavelli, ambientada na
Florencia actual e na que se critican os modos de vida dos diferentes estamentos. A planta da
mandrágora, á que se lle atribúen poderes máxicos e curativos
da esterilidade, será o motor da
obra que dirixe Antón Sampaio
e que se estreará o venres 12.
A partir de textos de Michael Ghelerode, Baudelaire e Carlos Ruíz entre outros, xorde a
comedia sarcástica Vixía, onde
os actores da compañía O trasno novo se atopan en situación
surrealistas. A obra, dirixida
por Xaime Costas, presentarase
o sábado.
A adaptación dos Miserábeis
de Víctor Hugo, realizada e dirixida por Paloma Lugilde, pechará a mostra. Representada pola
compañía Palimoco, recolle as figura de Jean Valjean, Fantine e
Cosset para afondar nas dualidades presentes na vida, as miserias
e as virtudes.♦

Carmiña
de Casal
XERARDO PARDO DE VERA

T

iña a pel branca (nacarina, diría eu) e o cabelo
mouro en belido
contraste. Tamén grandes
ollos escuros –¿marróns,
negros?; nunca me atrevín a
mirala fixamente. Seria e
amábel, cousas non doadas
de harmonizar, poñíanos
sobre o mostrador, sen bruido
algún, o boliche de laranxa e
un pratiño de aceitunas. Eu
axexaba para ela cando ela se
esquecía de mín ata que
remataba as miñas cativas
viandas, todo en dez minutos.
Nin sabía eu entón o nome
cristián daquela núbil fada
–¿catorce anos, dazaseis?– do
Camiño de Santiago. Despois
recollía a miña bicicleta (que
coma un can vixiante, ergueitas as orellas, agardábame á
porta do bar, compañeira en
tantas felicidades e algún sofrimento) e voltaba, costa do
Amenal arriba, cara a
Compostela, estrada vella e
estreita entre a fraga. Tal me
sucedeu unha ducia de veces
–¿serían máis?; non é fácil
levar a conta no canto dun
mirar enaxenado– porque
quería que me sucedese, madialeva, namentras compría
coas miñas obrigas de
estudante de preuniversitario
en Peleteiro e no primeiro
curso de Facultade. Cando
despedín Galicia dende a
estación do Hórreo, non soubera a gracia da muller de
Arca. Foi sempre a fada do
Camiño.
Andei polo mundo. Dúas
voltas ao Planeta. En Madrid
escribín versos, non sei se
poesía. En Londres fixen modesto teatro e tiven unha
¿noiva? que se asemellaba á
fada. En Navarra acometín o
primeiro estudo afouto de
don Ramón María del ValleInclán: a Fada antoxábaseme
a princesa Rosalinda, na beira
do Bidasoa. En París
contáballes aos pelegríns que
partían que en Arca de
Galicia había alguén que podería ser unha Virxe-nena nos
pinceis de Urbano Lugrís.
Acordábame dela en
Pekenikes co Lady Pepa.
Regresei á patria. Cando
levamos os fillos á miña Universidade ensináballes o
pequeno bar, pechado dende
non sabía canto tempo, e contáballes: –Aquí había unha fada que cos seus ollos inspirou
aos físicos a teoría dos
buracos negros, eses que
atraen e engulen canto hai ao
seu redor. A miña muller dí
que son un pesado e coarenta
e dous anos despois, nun
casual, dime Moncho, un bon
amigo do Pino, que se chamaba Carmiña e que aínda podo
desexarlle, bendita, toda a
ledicia que eu tiven mentres
tomaba, ben pampo, un
boliche de laranxa a carón
dunha princesa do Reino
Antergo.♦

De esquerda a dereita, o segundo e terceiro premio, xunto con dúas das xerras participantes.
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Cervexa con Arte
H. VIXANDE

Barry Lyndon é o título da xerra de cervexa que gañou o primeiro concurso deste tipo de pezas cerámicas que
se celebra na Galiza. Claro que a ver quén pode rematar cos dous litros e tres cuartos que libran nesta xerra, un
contedor de gres cocido a alta temperatura. O seu autor é o ceramista e escultor Xesús Dobao Aval, de Moaña.
“Non contabamos con tanta
participación”, explicou César
González, propietario do pub
Ardora de Vigo, que foi o que
organizou o premio, xunto coa
revista especializada Bar&Beer. Os cincocentos euros prometidos ao gañador animaron a
oitenta persoas a concursar, aínda que o xurado, posteriormente, seleccionou 35 das obras para expolas no local. “Este era o
primeiro ano, pero temos vocación de continuidade –asegura
César–; hai outro tipo de concursos, literarios, pictóricos,
etc., mais non de cerámica, polo visto os máis ceramistas están moi esquecidos. Ademais,
chegaron xerras de todo o Estado, o que nos sorprendeu foi
que non houbese ningunha procedente de Portugal, aínda que
é certo que non demos moita difusión ás bases do concurso”.
Nun pub, por razóns obvias,
a escolla da peza de cerámica a
participar nun concurso é a xerra
de cervexa. Incluíronse ademais
os requisitos de que tivese unha
altura máxima de trinta centímetros e como moito un diámetro
de quince.
“Valoramos a parte funcional, pero tamén a plástica”, asegura Miguel Vázquez, profesor
de cerámica da Escola de Artes
e Oficios de Vigo e membro do
xurado. “Pero non podían concursar aquelas que se fixesen
por procedementos industriais”,
engade.
En concreto, a xerra de Xesús Dobao gañou o premio porque “apártase da tradición na tipoloxía das xerras, dando valor á
plasticidade e á calidade dos materiais, en perfecto equilibrio entre tamaño, capacidade e ergonomía”, asegura Miguel Vázquez.

A xerra gañadora. Á dereita, o gañador,
Xesús Dobao, facendo uso dela.

“A parte de que me guste a
cervexa –indicou o gañador–,
adoito presentarme aos concursos de cerámica e este en particular engadía o reto de expresarme plasticamente cun obxecto
que debía cumprir unha serie de
particularidades como é unha xerra de cervexa”.
Aínda que só estaba previsto
un premio, en vista da boa calidade das obras presentadas a
concurso, o xurado decidiu outorgar dúas mencións especiais.
A primeira delas recaeu sobre a
malagueña Pilar Bandrés, pola
xerra “Auga”, e a outra á viguesa Susana Lago, que presentou a
obra “Agárraa suavemente”. A
primeira delas é unha xerra de
gres cocida a alta temperatura e a
segunda é barro negro de baixa
temperatura.
“No caso de “Auga” –explica
o representante do xurado-, elixímola porque partiu do clasicismo na elaboración de xerras de
cervexa e modelou unha peza
que ademais entronca co significado da palabra Ardora [que ta-

mén é nome do pub que organizou o premio]; no que se refire a
“Agárraa suavemente” elixímola
porque a asa substitúese por unha unidade táctil entre a man e o
contedor”.
A gañadora da segunda
mención –a da primeira non
chegou desde Málaga– aclarou
ao recibir o diploma que “buscaba algo diferente, fixen varias probas, pero non foi difícil
elaborar esta xerra, aínda que
levaba tres meses sen traballar
no torno”. Susana Lago tamén
lembrou que “todo o mundo sabe que a cervexa ten moitas
substancias que son moi boas
para a saúde”.
“Despois de elixir a xerra gañadora e as dúas mencións, probámolas todas e podo asegurar
que non nos trabucamos, sabe
ben a cervexa no interior delas”,
asegurou Miguel Vázquez en nome do xurado.
O pub Ardora quedará coa
xerra vencedora pero devolverá
as restantes. Aínda así, permanecerán durante uns días expostas no local. Moitas delas teñen
asignado un prezo –decidido
polo seu autor– por si alguén
quere mercalas. Pode incluso
que alguén caia na tentación de
adquirir a elaborada por Isaac
Posada, pero nese caso terá que
abonar nada menos que ¡seiscentos euros!♦
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Nenos na porta do covento de Poio. Francisco Zagala, ca. 1890

Home nunha fiestra. Eugenio Lanelongue, ca. 1870

DECIMONÓNICAS
CARME VIDAL

Centos de fotografías colgan en dous espazos nobres de Compostela. O Pazo de
Fonseca e a Igrexa da Universidade prestan as súas históricas paredes para unha
mostra tamén histórica. A que o Centro Galego de Artes da Imaxe en colaboración coa Universidade de Santiago titulou Fotografía en Galicia no século XIX.
Un mar de fotos para facer memoria e unha selección das imaxes
máis sinaladas dos homes e mulleres que fixeron da fotografía
oficio e arte. Dous espazos que
serven para especializar facetas e
son crónica diferenciada do quefacer fotográfico. Fonseca reúne
baixo o epígrafe de “A luz universal” as imaxes necesarias para representar iconicamente o devalar
dun século tan afeito ás renovacións e os inventos como foi o
XIX. Pola súa parte, a Igrexa da
Universidade, e baixo o título de
“Galería de Retratos” ofrece unha
panoplia de retratados e retratadas
desde o que impresionar un lenzo
colectivo da sociedade galega daquel tempo. Desde imaxes dos
precursores da nosa cultura como
Murguía, Pondal ou Curros a autorretratos de fotógrafos como

O ciclista Cordero. Pedro Varela, ca. 1895

Juan de Haz, Carlos García ou
María Carderelly, pioneiros os
tres, dos gabinetes fotográficos da
década dos sesenta.
A mostra que, segundo o seu
comisario X. Enrique Acuña, é
“unha das grandes asignaturas
pendentes do proceso de restauración histórica da nosa cultura”,
repara nas grandes figuras da fotografía como Zagala, Pedro Varela, Lanelongue, Sellier e Andrés Cisneros de quen se expón
un álbum de vistas de Santiago
realizado en 1858, que se consideraba perdido.
Acuña artellou unha selección desde a que se poden visualizar nidiamente os enormes
cambios que se foron producindo
no noso país entre 1843, data dos
primeiros sinais fotográficos, e
ano 1900. A chegada do ferroca-

rril, a guerra carlista, as obras públicas, o mundo dos pazos e a
omnipresencia da igrexa e o clero. Tamén o desenvolvemento urbano das principais cidades, o
mundo da milicia e a universidade ou a relación da fotografía coa
ciencia e a medicina.
A exposición vese acompañada dun repertorio de publicacións e libros que explican o esforzo dos fotógrafos en dignificar e divulgar a súa obra aproveitando o progreso dos procesos de fotogravado.
Masóns, evanxélicos, rexionalistas, zapateiros, músicos, mendigos, banqueiros e cardeais, protagonizan un discurso expositivo
que comparten coa fotografía de
mortos, das visitas reais, do excursionismo e o deporte ou a chegada
dos feridos nas guerra coloniais.

No balneario do Carballiño. José Pacheco, 1900

Os fotógrafos afeccionados ocupan un espacio que queda ligado á
aparición das primeiras revistas
gráficas e os artistas foráneos que
fotografaron Galiza destacan desde a obra dos franceses Laurent e
David. Pola contra, do frade tudense Santos Salvado, amósase a
súa experiencia de 1875 como fotógrafo entre os aborixes de Nova
Nursia en Australia . Unha das
sorpresas da exposición.
A mostra “Fotografía en Galicia no século XIX”, que permanecerá aberta até mediados do vindeiro mes de xaneiro, reúne fondos dos principais museos, arquivos e bibliotecas galegas e conta
así mesmo coa cesión de orixinais
por parte de numerosas coleccións
privadas que a converten no máis
intenso esforzo por sistematizar a
imaxe da Galiza decimonónica.♦

Emilia Pardo Bazán. E. Lanelongue, ca. 1870.

aría del Carmen Rodríguez (Mugardos),
Antonia Borja Borja
(A Coruña), Erika (O Carballiño), Cándida Fervenza da
Concepción (Moaña),
Carmen Amado González
(Ames), Luz María Castillo
García (Lalín), D.J.V.C.
(Fuengirola), Rocío Martín
Céspedes (Barcelona), Olimpia San Anastasio (Segovia),
Zoria B. A. (Tenerife), Maite
L. (Terrasa), S.S.G. (l´Hospitalet de Llobregat), M.P.H.
(Logroño), E.S.T. (Pinos
Puente), María Angels Ribot
(Badalona), Maite de Riego
(Badalona), Gloria Sanz
(Tarragona), Encarnación
Santiago Malla (Granada),
M.A.V.F. (Zamora), C.G.I.
(Tudela), Elena Martelo (Linares), Matilde Callejota
Maldonado (Almería),
I.M.R.R. (Alxeciras), María
Dolores R.O. (Madrid),
Silvia B. V. (Barcelona), Yaiza R. (Gran Canaria),
Dolores A. (Reus), M.J.R.A.
(Aldaia), Patricia Maurel
Conte (Teruel), María
Rosario Toro (Zaragoza),
F.N.C. (Beniaján), Ana Mª
F.E. (Barcelona), Idrissi
Zahara (Almería), Francisca
Martín Malmierca
(Guijuelo), Ana Mª C.A. (Toledo), Carmen M.G.
(Palma),; F.P.R. (Santander),
Mª del Mar Miñana
(Barcelona), Mª Teresa G. V.
(Valladolid), Mª Asunción
L.G. (Palma de Mallorca),
Margarita V.B. (Colonia de
San Jordi), Emilia del
Carmen de Balas Albert
(Madrid), Alexandra
(Alzira), Gertrudis G.A.G.
(Jaen), Francisca L.R. (Sevilla), Rocio Pereira Arrojo
(Salas), Ana Vanessa Roque
González (Arona), P.N.P.
(Almería), M.G.P. (Alacante),
M.C.M.R. (San Vicente de
Alacántara), Ana Mª c.C.
(Xixón), M.J.P.G. (Barbate),
Dagmar S. (Lanzarote),
M.J.R.G. (Alxeciras), Cecilia
Guerrero Martínez
(Mallorca), Mª Rafaela D.M.
(Córdoba), Mª del Carmen
M.C. (Dos Hermanas), R.S.J.
(Salamanca), e moitas máis
das Sen facilitar nome en:
Palafrugell (Xirona), en
Alcala de Xivert, en Tenerife,
en Guisona (Segarra), en
Ciempozuelo (Madrid), en
Sevilla, en Barcelona, en
Lleida, en Barcelona, en Boadilla del Monte, en San Juan
de La Rambla, en Valencia,
en Torre Pacheco, en Canals
por toda a xeografía e
colonias, tamén en Ceuta... E
MATÁRONAS ELES:
padrastos, maridos, exmaridos, compañeiros
sentimentais, excompañeiros, noivos, xefes.
Tamén a Sonia Carabantes en
Coin Málaga e non se sabe.
Séguese a vella lei: malla nela, malla no seu. Esixamos
responsabilidade e
dimisións.♦
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Rosa Álvarez
‘Vese que non se
precisan moitos
espellos’
A.N.T.
Acaba de ser galardoada co
premio Maruxa Villanueva
por toda unha traxectoria
adicada ao teatro. Considera que esta arte está suficientemente recoñecida?
Non son moi partidaria
dos premios, nin de aumentar o seu número. Coido que
deben existir na medida que
recorden a figura destacada
que lles dá nome e cumpran
a súa función principal,
achegar o teatro a sociedade,
se é que existe o teatro.
Por que o dubida?
Porque se distribúe pouco teatro para a cantidade de
obras que se producen. Non
se debe tanto a unha falta de
profesionalización, senón a
que as institucións e os diferentes colectivos non potencian ese arte que sempre se
considerou espello da sociedade. Vése que non se precisan moitos espellos.
O seu traballo dende
Abrente foi importante na
profesionalización do teatro.
Que significou este paso?
Un salto moi importante,
porque o teatro afeccionado,
que era o que se facía, tiña
un público limitado. Coa
profesionalización proxectouse o teatro a todo o país e
fóiselle pedindo cada vez
máis a unha profesión que
tomou conciencia do que realmente era.
Como lle inflúe ao teatro que a televisión sexa un
medio masivo case colonizador?
Aínda é unha análise que
está por facer, pero póñome
no plano positivo. Coa televisión déronse a coñecer moitos actores e actrices e a xente foi consciente de que existía unha profesión. Ademais
estase a ver que as caras famosas de televisión atraen a
máis público cando representan obras teatrais, sen esquecer a cuestión económica,
porque gracias a pequena
pantalla poden dedicarse exclusivamente a súa profesión.
Que momentos destacaría da súa traxectoria?
Estar nos momentos
puntuais de cambio.
Despois do premio, que
proxectos ten?
O luns comezamos os
ensaios de Fobias, do director José Luís Prieto, que se
estreará en xaneiro.♦

FÍA NA ROCA,
dez anos en directo
MAR BARROS

Con tres discos ás costas, moito escenario pisado no país, novas incorporacións e recoñecemento internacional Fía na roca cumpre dez anos de andaina. Para celebralo
gravará o disco en directo, Dez anos ao vivo, este fin de semana en Compostela.
Foi na Praza da Quintana onde se
soubo por primeira vez dun dos
grupos que daría moito que falar
dentro da música folk. Eran catro
rapaces que viñan de formacións
tradicionais e presentaban un traballo que esquecera o purismo no
camiño para deixarse influir polo
jazz e mesmo polo rock e polo
funk. Titulábase precisamente como eles deran en chamar ao grupo, Fía na roca, e sorprendeu
porque Xavier Bueno, Xosé Vázquez, Quico Comesaña e Quim
Fariñas ofrecían unha música novidosa que atravesaría fronteiras
con pasaporte propio. Dez anos
despois, como unha volta aos orixes, volve ser Compostela o marco do seu novo proxecto musical,
a gravación dun disco en directo
o 7 e 8 de decembro para celebrar
o seu décimo aniversario.
Baixo o título Dez anos ao vivo presentarase o resultado, un
compacto no que Fía na roca mostra a súa instantánea tras dez anos
de rodaxe polos escenarios do país, a súa personalidade sen maquillaxes, fiel ao facer do grupo.
Partiron no 93 cun estilo diferenciado, cun pé no folk e outro
naquel caixón de xastre que se
deu en chamar novas músicas ao
que ían parar, entre borralla e algo de boa música, as propostas

difíciles de clasificar. “Queríamos
darlle un novo enfoque ao que estaban a facer naquel momento outros grupos, queríamos unha música con raigames galegas pero na
que se fundisen as nosas personalidades e os nosos gustos musicais”, comenta o acordeonista de
Fía, Xosé Vázquez. “No folk purista xa tiñamos traballado, vimos
de abaixo, da música tradicional.
Ademais neste eido xa había grupos que o facían moi ben como
Milladoiro, e pouco se podía dicir
nesa liña”, engade.
Publicaron así no 93 Fía na
roca, baixo a producción de Luís
Delgado, co que conseguiron
chamar a atención da cadea británica BBC, que escolleu un dos
temas para promocionar o Xacobeo 93 en Europa a través do Eurochannel. Sen embargo, pouco
tempo tería que pasar para que o
grupo atravesara un dos momentos máis difíciles coa marcha de
Quim Farinha e Quico Comesaña que formarían xunto con Anxo Pintos o grupo Berrogüetto.
Sen esquecer a etiqueta de
folk contemporáneo que os
acompañou durante os primeiros
anos, despois da marcha de dous
dos fundadores e a incorporación
de novos músicos, Fía desempoa
os instrumentos no 97 coa grava-

ción do traballo Agardando que
pase algo, no que incluían versións de temas tradicionais e novas composicións máis jazzisticas. “Foi un álbum de transición,
no que nos estabamos a recolocar. Con el cambiamos algo e fixemos cousas que agora poden
sonar raro, pero que respondían
naquel momento ao que queriamos facer, sen importarnos a comercialidade”.
Coa principal novidade de incluír a voz feminina de Sonia
Lebedynski, como sétima compoñente, sae a rúa no 2001 o seu
último disco até o momento,
Contravento, cun título significativo do seu estilo peculiar, no
medio de boas críticas e varios
premios. Case por casualidade o
disco cruza o continente e non
pasa desapercibido no Xapón.
Unha televisión, Aichi TV utiliza o traballo como banda sonora
da serie baseada na obra do escritor Paulo Coelho “O relato
dun mago”, no que se relata a peregrinaxe do autor ao longo do
Camiño de Santiago. O galardón
ao Mellor disco galego por Radio Ecca no 2001 e varias compilacións que rodarían por Europa e Estados Unidos completan a
discografía do grupo.
Despois de dez anos de discos

de estudio, este fin de semana, o
grupo botará man dunha das súas
armas máis potentes, o seu directo, para “cerrar un ciclo” dentro
da súa carreira. E farao entre troula e boureo, con moita festa a través de catro concertos que terán
lugar no Teatro Principal. Repasarán os temas máis aclamados polo
público e presentarán un par de
pezas novas e algunha versión sen
máis colaboración que a dos seus
instrumentos porque como aseguran, séntense “moi seguros así”.
Sen embargo, ademais de fotografar un momento, este novo
traballo preséntase como unha
volta de torca na vida do grupo.
“Con el ábrese unha nova etapa
de Fía -asegura Xosé Vázquez-.
Cambiamos aquela óptica máis
instrumental dos inicios. Agora
concibimos os temas doutro xeito, nos que a voz de Sonia Lebedynski cobra moita máis importancia”.
Xosé Vázquez contesta rapidamente non saber nin lle importar
cantos anos máis vai cumprir Fía
na Roca. “O grupo ten que vivir
mentres haxa ilusión e os membros estean cómodos. Fía durará o
que dure a súa creatividade”. De
momento xa están a traballar noutro disco de estudio posterior ao
directo, “pero sen presas”.♦

Nº 1.107 ● Do 4 ao 10 de decembro de 2003 ● Ano XXVI

Poesía e
circunstancia

Soños Eléctricos

César Lorenzo

LUÍSA VILLALTA

D

e seu a poesía suscita
tanto adhesións como fobias confesadas e inconfesábeis. Meio de expresión libérrimo vale, con todos os degraos intermedios, tanto para a
práctica do onanismo verbal
como para a síntese nemotécnica e pasional de calquer
ideario, con ou sen ideas, nas
fórmulas que van do himno ao
xénero panfletario agora caído
en desuso grazas, non aos
avanzos aparentes dunha
democracia que canalizaría esta expresión, senón á ausencia
de maior necesidade de panfletear. Desta liberdade, unida ao
triunfo dunha especie de lei da
selva canto a estilos e contidos,
sumado isto á escasísima reflexión (pública) das xentes da literatura sobre a propria literatura, xorde a patente desconfianza actual sobre o xénero,
engastallada mesmo nunha
herdada sublimación que non
nos atrevemos a finiquitar.
Gosta pero non vende,
coliximos con perplexidade das
declaracións dos editores. O
certo é que “non vende”
porque non se vende nas escolas, que é o único ao que cuantitativamente na nosa precaria
industria literaria podemos chamar “vender”. E non se vende
nas escolas porque... en fin,
porque xa non hai propriamente literatura nen nos plans de
estudo nen nos mínimos de supervivencia da tradición cultural permitidos como adorno intelectual da neoburguesía
currante do neocapitalismo.
Sen embargo, e o último ano é
proba diso, parece que cando
todo falla, o que máis e mellor
resiste é a poesía. Entón as
olladas, os ouvidos e até os petos dos bons e, sobre todo, xenerosos, converxen novamente, como en tempos bárdicos e
heroicos, nese estraño modo
de expresión, que nunca se entende de todo, máis que, precisamente por iso, dá cabida non
só ao que din en por si as palabras, senón á circunstancia e
ao que quen as di e quen as escoita queren e precisan
comprender. Este estiramento
da linguaxe, resulta ser, ao
final, unha función que, considerada antisocial e
antieconómica nos prosaicos
momentos de fartura, de pronto se converte en válvula de
emerxencia e até de economía
expresiva, por canto é capaz
de resumir o informe e o sentimento, a noticia e a desesperación. En tal emerxencia
debemos andar, pois que aí vai
indo un ano de nuncamaises,
nonásguerras e bóvedas da
memoria en recitais e libros
colectivos, cos que a poesía
certamente pouco pode
resolver, pero si transformar a
circunstancia en monumento
intemporal, a impotencia no
poder da palabra criativa.♦

O gran negocio do fútbol virtual (II)
Hai quince días falabamos da
necesidade de se sentir estrela para gozar do fútbol na
meirande parte dos videoxogadores. A saga Fifa, co seu
impecábel traballo de edición
gráfica na recreación de futbolistas, equipaxes e estadios, logra namorar aqueles
que pulan polo cuarto lembrando os catro goles que
Diego Tristán a Iker Casillas.
Mais non vai ser todo recreación das principais ligas, nunha estensión de Digital Plus a calquera hora do
día e baixo o noso mando.
Para outros xogadores, o interese está en facer fútbol,
en converter os mandos da
Playstation 2 nunha caixa de
cambios coa que facer que
cada xogador na pantalla faga todo aquilo que enriquece o deporte.
Esta porción do negocio
ten unha complicación: o traballo de programación é inxente e ocupa tempo de máis

como para pensar logo en
mercar as licenzas dos principais equipos. Por iso o
mercado está esgazado. Se
queres facer rabonas, cabezadas, paradas espectaculares, kodrazos e demais delicatessen, o teu xogo é Pro
Evolution Soccer 3.
Este título, desenvolvido
por Konami e alleo ao mercado europeo durante moito
tempo, entrou con forza na
PS2. Din medio de brincadeira nos principais distribuidores de xogos que as siglas
PES son as máis procuradas
no catálogo de xogos. En realidade, este é o xogo para os
futbolistas frustrados, incapaces de dominaren o balón
como lles gustaría. Mercé ao
mando da videoconsola, este
título ofrece horas e horas de
xogo total, cun realismo e espectacularidade até agora
descoñecidos.
A cambio diso, o xogo é
purista: nada de detalles, na-

da de concesións á realidade. O problema das licenzas
acaba sendo simpático. O
Madrid chámase Chamartín
e o Barça, Cataluna, por
exemplo. Noutros ámbitos, é
contraditorio. Na capa do xogo aparece o famoso árbitro
italiano Pier Luigi Colina,
mais na visualización dos
partidos non hai nin colexiados nin adestradores. Iso si,
hai bancos, baleiros e fantasmais.
O PES 3 apuntou alto na
súa estrea en pc. Aparece só
en formato dvd, para aproveitar a maior capacidade deste
formato e non recorrer a dúas
versións demasiado diferentes para o computador e para
a Playstation.
Todos estes atrancos teñen unha boa contrapartida
no editor que inclúe a nova
versión. É moi completo e
permite que o xogador corrixa na casa os despropósitos
na base de datos. Se Donato

Meu Santo, Miña Santiña

aínda aparece no Deportivo
e consideramos que, a pesar
do moito que lle queremos
ao “preto velho”, precisamos o seu posto para Jorge
Andrade ou Pablo Amo, podemos eliminalo do xogo,
crearmos un substituto e finalmente compralo como
“xogador libre”.
Para ir quecendo motores
de cara á terceira e última entrega desta serie sobre o fútbol, temos de dicir que o Pro
Evolution Soccer 3 permite
que fagamos carreira como
adestradores-presidentes
(managers) durante varias
tempadas. O mellor deste sistema –moi precario en relación aos títulos Championship Manager 4 03/04 e Total
Club Manager 2004, dos que
falaremos en dúas semanas–
é a posibilidade de descubrir
novas perlas da canteira e ir
pulíndoas a base de partidos
para que acaben rendendo ao
♦
máximo nivel.♦

francisco a. Vidal

Lenha à madeira!
De um tempo a esta parte, cansados das cousas normais e boas,
há umha moda de buscar os
amantes do vinho, algo diferente, que se tém por melhor, de
“madeirizar”, tentar criar ou fermentar em carvalho os vinhos en
geral, e os galegos como mimetismo ou cópia.
Antigamente, quando os vinhos se guardavam em pipas de
castinheiro ou carvalho, dava-selhes umha mau de parafina aos
bocois de branco, para que nom
colhessem o sabor ou recendo da
madeira. Agora, muitos adegueiros estám fazendo o contrário,
oxidando os seus vinhos em casco, e vendedo-os muito mais caros, como que se fossem melhores, mais distinguidos e elegantes.
Há em marcha umha polémica sobre se realmente som melhores ou nom os brancos madeirizados ou fermentados em barrica, e a Irmandade tem tomado
postura generalizada, e reco-

menda fuxir destes caldos, pois a
maior parte, o único que fam e
aumentar o prezo, estragando a
qualidade e frescura dos aromas
primários.
Um grande vinho branco é
um milagre de equilíbrio e harmonía entre o álcool, a acidez e a
gama aromática, e se ainda lhe
acrescentamos a madeira, tem
que ser em harmonía, e isto é o
mais difícil. Há variedades como
o Chardonnais, que compaginam bem, mas as nossas variedades mais bén passa-lhes o contrário, já que estragan o equilíbrio com notas de baunilha e às
vezes toques de lenha, tan acusados que parece que estás mordendo umha pata de umha mesa.
E nom só som piores, em geral, os vinhos galegos madeirizados, senom que ainda acima
som mais caros, pois se apela ao
esnobismo-papanatismo-badoquismo, que muito temos na tribo galega. O adegueiro está fe-

liz, pois tem um jeito de fazer
umha marca mais cara, e os
bebedores, de regalar umha coisa
que pensan excelente e requintada, que para nós, é muito pior.
E nom só o dizemos nós, senom que apelamos á autoridade
de Andrew Catchpole, do Daily
Telegraph, ou a Gerry Dawes,
crítico americano, que comentam o erro de madeirizar vinhos
tam frescos e delicados.
Há outra prática enológica
em marcha, que para nós sim dá
melhores resultados, que é o
Bâtonnage. Consiste em remover com um garabato ou aparelho, as lías do fundo cada poucos
dias. Con isto consegue-se umha cremosidade, um caarcer
gordo e untuoso, que lima os
ángulos do tartárico, cítrico e
málico, e redondea a sensación
do vinho na boca, engadindolhe ademais umha melhor defesa como antioxidante.
Esta técnica esta-se já a em-

pregar por adegas como a de Fillaboa e Pazo San Mauro, no Alvarinho, ou Viña Guitián com o
seu godelho. Estám a conseguir
magníficos resultados, que bebemos agradecidos e som apreciados polo mundo enteiro.
O mundo pula e avança, e o
progresso e melhora dos nossos
vinhos e imparável, mas ás veces
registramos intentos errados,
provas fracassadas e desvios no
mercado, que temos que criticar.
Nom gostamos dos vinhos brancos madeiriçados, e ainda as provas que temos experimentado
dos tintos galegos em casco, faltam-lhes alguns anos de experimentaçom e paciência, que
acompanharemos celosos, tentando e desejando que a criatura
que promete tenha umha boa
criança e educaçom, para que
podamos presumir de ter nível
mundial, como o temos nos
brancos frescos e aromáticos
(nom madeiriçados).♦

Boveda,
autorretrato
FRANCISCO CARBALLO

O

Congreso Bóveda, celebrado entre o 27 e 29
de novembro é un fito
a ter en conta na historia deste
tempo. As actas para publicar
proximamente conteñen investigacións de primeira man e
valoracións fundadas en datos
firmes. A figura de Alexandre
Bóveda queda no seu lugar de
preeminencia política do sexenio republicano.
Contamos con numerosas
fotografías de Alexandre Bóveda Iglesias, 1903-1936: talla
baixa (mediano-baixa para
aqueles tempos), robusto, de
equilibrio e viveza. A
descrición tipolóxica que lle fixeron para o servizo militar
coincide coa observábel nos retratos da época. Alexandre Bóveda non agachou en nada a
súa maneira de ser: pulso firme,
rapidez intelectiva, memoria.
Mantivo desde moi axiña un
horizonte vital, a saber: responsabilidade moral segundo a
perspectiva cristiá, servizo á
Galiza nación, loita diaria a
prol da xustiza: que ninguén
pase fame ou menosprezo. Tres
textos para o seu autorretrato.
É preciso que nos
aprestemos a loitar para
conquerir, en harmonía cos nosos afáns, a confianza do pobo
e a súa representación nos organismos públicos, que tanto
están precisando de
depuracións e de modos novos.
Pero a nosa tarefa é moito máis
ampla. Temos que traballar pola diñificación da nosa lingua, e
dos nosos costumes... Temos
que axudar a exaltación da nosa
arte e da nosa cultura, protexendo as súas institucións, as editoriais, a prensa autenticamente
galega, etc. Temos que erguer
no noso pobo o sentido da propia estima. Temos que
estimular a defensa da nosa
economía... traballar en todo lugar i en todo intre por Galiza”
(ANT, 23, II, 1935).
“Hai oito anos fun consultado por primeira vegada para
vir a Madrid. Renunciei, porque xa fixera propósito firme
de consagrar os meus esforzos
á causa da nosa Terra.
Voltouse a me consultar
en varias ocasións i en todas
elas ía renunciando, non sin
certa extrañeza dos
compañeiros de carreira que
me siguen no escalafón”
(ANT, 6, VII, 1935).
“A nao do futuro galego en
que nos embarcou o noso amor
a Terra, empulada polo noso fervor patriótico e pola nosa firme
decisión, chegará felizmente, pese a todalas treboadas. Chegará,
porque rema nela a nosa espranza, inflan as súas velas os nosos
azos redoblados a cada dificultade, e vai de timonel a nosa fé
conscente do seu deber”. (ANT,
25, VII, 1935.)
Se a estes textos superponemos a exactitude e valentía do
seu proxecto fiscal e financieiro
para Galiza, podemos ollar ao
Bóveda timonel e “motor de
explosión” do nacionalismo galego dos anos 30.♦
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Memoria de Ferro

Antón Patiño Regueira

O armeiro da abadía
Por onde andará o don Mauro.
Aquel que, como era de coidadoso, era de medido. O que nin levantaba a palabra nin a baixaba.
O que falaba por fóra e falaba
por dentro.
Pero do don Mauro chegouse
a saber que entendera e moito de
fusís, balas e cerrollos e que, polas súas mans santas e monacais,
pasaron os primeiros máuser
usados pola Falanxe de Lugo.
O mosteiro no que enseñoreaba de abade mantivéraos agochados desde había tempo. No
seu dicir, para os tempos que tiñan que chegar. E chegaron.
Os ferroviarios de Sarria andaban co ollo revirado de tanto
carrete de caixas con Samos de
destino. Fusil tras fusil que foron
almacenados e resgardados, entre
maitíns e rezos varios, desde tres
anos antes do 36. Ben os souberon embozar para a asonada e
abeirar baixo os seus hábitos.
Co Alzamento, don Mauro
gañou a súa terríbel fama. E a sona déronlla os fusís e o teléfono.
Exercendo como un frade privilexiado quen de facer as chamadas que tiña que facer. Aquelas
de salvar ou non salvar. Ou aquelas que, despois da orxía de sangue, valerían para soltar: “salvou
a fulano”. E mais tamén para
lembrar os que non arrebatou dos
falanxistas, ou mesmo os que,
tras morte violenta, abenzoara.

Franco con Mauro Gómez Pereira en Samos.

Unha chamada de don Mauro
ao goberno civil de Lugo podía
salvar unha vida cando derramaba polos fíos o seu “é dos nosos”. E tiña faculdade sobrada
para non evitala. “O que colléchedes no rueiro de Caneda, roxo e infiel”. Sabíao o abade e o
segredo de confesión tamén.
O reitor dos benedictinos caeu baixo. A súa veciñanza administrada en fe veríao caer máis
baixo que a lama. Emporcado.

O acarrexo de fabas e patacas
foi o seu novo oficio agachado.
Pero tiña outro máis secreto co
nome de estraperlo. Os seus lugartenentes na rapina eran dous
irmáns policías armadas que xa
foran gardas de asalto na República. Pagáballes cos años e cabuxas dos que fregreses e veciños agasallaban obrigados e sumisos no mosteiro.
As ánimas perdidas do mitrado Mauro non sei por onde an-

O Bardo na Brétema

dan xa. Pero elas saben de certo
quen lles deu aos falanxistas matachíns de Lugo os fusís. Quen
converteu nun armeiro un lugar
sagrado gobernado por encargo
do noso Xesús Cristo.
O “Recalcado” tirou cun deles e fixo dano. Moito. Como o
Borrego e o Pedrosa unha noite a
caza de homes de ben no chalé
de Morín en Monforte. O chumbo almacenado en Samos para
algo era.♦

Rudesindo Soutelo

Jacobeu musical
1Estamos em vésperas dos grandes fastos jacobeus e, segundo a
propaganda oficial, isto vai ser o
milagre da multiplicação dos
peixes. Não obstante os marinheiros, que ainda têm o piche nas
redes, já não crêem nos milagres
e menos nos do governo.
Os compositores galegos
também tornamos descridos. Tão
cépticos nos volvemos que vou
permitir-me fazer um augúrio do
que vai acontecer no 2004 coa
programação da música culta nas
pomposas celebrações do ano
que dizem santo. Irmos ter o de
sempre, acaso algo mais carregado de bombo.
Vai suceder como no “Festival Internacional de Música de
Galicia”, donde “Música de Galicia” é uma retórica política que
nada tem a ver com a Galiza e
muito menos coa sua música.
Este ano escrevi, uma vez
mais, a Fraga para lhe transmitir
a profunda decepção que produz
aos compositores galegos actuais
a política musical patrocinada
pelo governo que preside. Na
resposta, o senhor Presidente
faz-me uma exaustiva relação de
formações musicais galegas
–seis orquestras sinfónicas e
uma cheia de grupos de câmaraque “programam assiduamente
música culta galega”(?!). Também inclui na relação os concertos que oferecem os alunos dos

Conservatórios “em cujo reportório predominam as obras de
autores galegos”(?!). E ainda
acrescenta com projectos de investigação e divulgação.
Pasmado estou de tanta eloquência retórica, e da sinuosidade dos argumentos para evadir-se
da questão inquirida. Admira-me
a capacidade de apropriação indevida, como se a titularidade da
moreia de formações musicais
que relaciona fossem da Junta.
Assombram-me as artes de berliques e berloques que empregam
os assessores musicais do Presidente, inventando a realidade da
música culta galega, para fazerlhe crer que está a governar Utopia. Podem acreditar no que digo
pois a carta está assinada pelo
mesmíssimo senhor Fraga.
Cada vez que lhe escrevo ao
Presidente sob esta questão, ao
seguinte ano programam alguma
obra de autor galego, assim que
o próximo ano toca ao menos
uma. Mas o que sim podo pressagiar é que os turistas que visitem a Galiza, em ano tão santo,
não vão ter a oportunidade de assistir a um ciclo de concertos que
mostre a música dos compositores galegos vivos. Vamos ter
muitos concertos com figuras internacionais, os mesmos concertos de tounée que visitam as cidades de origem dos turistas.
Mas aos compositores galegos

há que os manter a margem.
Semelha que os turistas venham a Galiza a saborear os vinhos da Rioja, ou de Bordéus, e
que nos restaurantes só degustaram centolas francesas, perceves
marroquinos, ou lagostas tropicais. Daí que os responsáveis da
programação musical deduzam
que tampouco devem oferecer

música culta galega, e ainda menos se é de autores vivos.
Na fala popular galego-portuguesa o termo “jacobeu” é sinónimo de hipócrita, beateiro ou
jesuíta. Tudo em minúscula e
sem ânimo de ofender como corresponde à existência dos compositores galegos que temos a
ousadia de estar vivos.♦

Pequenas Obras Mestras
da Nosa Literatura
Manecho
o da rúa
Meis
Xosé Lesta
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Un relato sen
s comezos
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a
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do século XX.
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chegaron a tra
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“ingenios” da

A NOSA TERRA
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O Trinque
Humor con historia
O Museo do Humor de Fene
abre este xoves 4 de decembro
a exposición ‘A memoria do
humor’, na que se amosarán
20 debuxos de humoristas galegos contemporáneos, que

dan a súa ollada sobre a Guerra do 36 e a represión franquista. Tamén se reproducen
os álbumes Galicia Mártir e
Atila en Galicia, de Castelao.
Até o 18 de decembro.♦

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O

derán ollarse na Casa da
Cultura até o 19 de decembro.
■ MÚSICA

GARDENIA
Cuarteto feminino cubano
de boleros, que oferecerá
espléndidas
interpretacións dos temas máis coñecidos do xénero, o sábado 13 ás 22:30 h. na Casa
da Cultura.

Cangas
■ EXPOSICIÓNS

LOS NIÑOS
DE LA GUERRA
As fotografías de Gervasio
Sánchez estarán no Auditorio
Municipal até o sábado 13.

A mostra
fotográfica
de Gervasio
Sánchez
sobre os
nenos da
guerra
encóntrase
no Auditorio
Municipal
de CANGAS.

Cee
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CAAMAÑO
No Salón de Plenos municipal pódese admirar a súa
obra fotográfica, até o 4 de
xaneiro.

Baiona
■ CONFERENCIAS

TERTULIAS DO IEM
O venres 12 ás 20:30 h, X.
M. Beiras Torrado, profesor, escritor e dirixente político, impartirá unha charla
no hotel Bahía que presentará o escritor e profesor
Carlos Meixome.

Cedeira
■ TEATRO

■ CONFERENCIAS

DA TRADICIÓN ORAL
Á LITERATURA

ACTO IMPREVISTO
Representación de Pífano
para este sábado 6 ás 20 h.
no Auditorio Municipal.

O escritor Luís García Mañá impartirá esta charla para estudantes de bacharelato
e secundaria. O xoves 11 ás
12 h. na Casa da Cultura.

A Coruña

O Barco
Barco

■ EXPOSICIÓNS

YOLANDA FERRER

■ ACTOS

ESQUECIDOS POR NOÉ

REVISTA ALUVIÓN
A asociación cultural deste
mesmo nome presenta o
número 2 do seu voceiro o
venres 5 ás 19:30 h. na Casa da Cultura. Haberá un
recital-concerto de Carlos
Cañas, con algúns temas
do seu disco Devala o sol.
■ CINEMA

NA CASA DA CULTURA

A pintura de
Tim Behrens
pódese
contemplar
no Quiosque
Afonso da
CORUÑA.

Michael Winterbottom,
proxectarase o mércores 10
e o xoves 11 ás 22:30 h.

Este xoves 4 ás 22:30 h. proxéctase El beso del Oso, fita
de Serguéi Bodrov. O venres 5 ás 22:30 e do sábado 6
ao luns 8 ás 17, 20 e 22:30 h,
pódese ver Underworld, de
Len Wiseman. A película
Última chamada, de Joel
Schumacher, poderá ollarse
o venres 12, o domingo 14 e
luns 15 co mesmo horario.
Party people, dirixida por

Organizada polo Museo
Nacional de Ciencias Naturais, a mostra céntrase nos
mamíferos poboadores da
península ibérica extinguidos hai 20 millóns de anos.
Reproducións de paisaxes a
grande escala, fotografías,
exemplares fósiles, videos
e reproducións anatómicas
tridimensionais a tamaño
natural. Na Casa Grande
de Viloria até o luns 15 de
decembro de 19 a 21 h.

BIENAL DE GRAVADO
CAIXANOVA
Esta entidade presenta ao
público, na súa sala, as obras
premiadas neste certame.

JESUSO
As últimas creacións do
artista trivés, que labra en
madeira escenas costumistas, paisaxes e figuras, po-

■ EXPOSICIÓNS

Las Moradas, mostra de
fotografía na galería de arte Atlántica até o 10 de decembro.

XAIME CABANAS
2003 é a mostra de pinturas
deste artista que se poden visitar na galería Ana Vilaseco.

TIM BEHRENS
Mostra antolóxica sobre este pintor no Quiosque Afonso até o 14 de decembro.

D E

C U L T U R A

E

E S P E C T Á C U L O S

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

EMILIA SALGUEIRO
Mostra de escultura na galería Pardo Bazán.

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

RICARDO SEGURA
Debuxos na galería de Papel até o 5 de decembro.

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

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

Transportes
ransportes Hernández & Sanjurjo
Após o increíbel éxito do disco Privilegios de tener una ocupación innutil, seguen en rota pola Galiza.
Levarannos co seu espectáculo nunha viaxe, na que non poden prometer, nen prometen, a felicidade eterna como final de traxecto, pero aseguran unha flota de cancións renovadas, que cumpren todas as normas viarias, amenizadas con paradas nos lugares con mellores vistas,

■ MÚSICA

THE NEDERBIETELS
Veñen desde Rotterdamm e
tocarán no Playa Clube este
venres 5 a partir das 00 h.
Prezo único 5 euros, información e reservas no telf. 981
250 063 ou conciertos@playaclub.net ou na billeteira.

AL AYRE ESPAÑOL
Baixo a dirección de
Eduardo López Banzo,
darán un concerto o próximo xoves 11 ás 20:30 h. na
igrexa de San Domingos.

A Estrada
■ EXPOSICIÓNS

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR

As obras do prestixioso

conversa intelectual das que xa non
hai e unha presenza física de impacto. Estarán o venres 5 na sala Clam
de XINZO ás 24:30; o sábado 6 na
Baranda do BARCO DE VALDEORRAS ás 23; na sala Casa de Arriba
de VIGO o xoves 11 ás 22:30; na
Barriga Verde de LALÍN o venres 12
ás 22:30; no Xilfo de CARBALLO o
sábado 13 ás 22:30; e no Vinilo d’O
GROVE o domingo 14 ás 22:30.♦

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.

Fene
■ EXPOSICIÓNS

A MEMORIA DO HUMOR
Vinte debuxos de humoristas galegos contemporáneos –Alexandre, Benlloch,
José Tomás, Kiko da Silva, Leandro Barea, Pereiro, Salas, Seijas, Tonisavski e X. Marín– para contemplar a guerra civil e a
posterior represión. Tamén
se exporán reproducións
dos álbumes de Castelao,
Galiza Mártir, Atila en Ga-

GRANDES MESTRES
DO MUSEO LÁZARO
GALDIANO

O grupo
holandés
The
Nederbietels
toca este
xoves 4 en
OURENSE
e o venres
5 na
CORUÑA.

Organizada pola Fundación
Barrié, poderá ser visitada
nas súas salas, até o 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.

Carteleira
Carteleira

☞

MATRIX REVOLUTIONS. Nesta terceira
entrega as máquinas ameazan
seriamente Sión e están a piques de entrar, de modo que
deben organizar a defensa
mentres Neo vai á cidade das
máquinas a negociar a paz.

☞

DOGVILLE. Grace
(Nicole Kidman) chega a
Dogville, pequeno lugar nas
Montañas Rochosas, fuxindo
dunha gavela de gángsters. Alí
terá tempo de coñecer a verdadeira pasta do ser humano. Fábula sobre a moral de Lars Von
Trier, que finiquita o Dogma 95.

☞

HEROE. Hai dous mil
anos, cando na China había sete reinos que se facían a
guerra, chega ao pazo real dun
deles un home coas espadas dos
tres perores asasinos do reino,
que pretendían matar ao rei. Entón, o seu executor, cóntalle ao
rei cómo rematou con eles.

☞

AS MULLERES DE
VERDADE TEÑEN

CURVAS. Patricia Cardoso dirixe esta película ambientada
entre a comunidade hispana de
California. Retrato realista. A
moda vista desde os talleres
subcontratados e a muller vista
desde un físico abundante. Boas intencións. Recomendábel
para as secretarías da muller
dos sindicatos e para adolescentes con nais moi retrógradas.

☞

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 docu-

mental 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.

☞

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.♦
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Maceda
Amadís de algures
algures
Nun afastado país un neno é depositado no mar dentro dun cofre, de
onde o recolle un cabaleiro, que o
coidará xunto coa súa dona. Aspira a converterse en cabaleiro, conseguíndoo pese aos atrancos, chegando a salvar o reino dos numerosos inimigos que o acosaban. Da

■ EXPOSICIÓNS

man de Artello - Teatro Alla Scala 1:5, será representada en DONOSTIA o xoves 4 na Amara Kultur
Etxea. O venres 12 estarán na Casa da Cultura do BARCO DE VALDEORRAS, para finalizar a xira que
están a realizar, o venres 26 no Fórum Metropolitano da CORUÑA.♦

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

Meaño
■ TEATRO

A mostra
Wildlife
Photographer
of the year
está na
ESTRADA.

CHÍMPATE, CHÁMPATE
Espectáculo da compañía
Spaguetti, o venres 5 ás 12 h.
na Casa da Cultura de Dena.
liza e Milicianos, en colaboración co Museu de Pontevedra. Ambas mostras estarán desde este xoves 4,
día que farán a presentación
Armando Salas e Xaquín
Marín, até o 18 de decembro no Museu do HumorCasa da Cultura.

Ferrol
Ferrol
■ CONFERENCIAS

A CONSTITUCIÓN
O venres 5 farase unha mesa redonda para debater sobre este tema no Ateneo.

ENVELLECER É VIVIR
Charla de Loles Díaz este
venres 5 ás 20 h. no hotel
Almirante.

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

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

O Grove
Grove
■ ACTOS

Love of Lesbian
Tocarán, xunto con Les Philippes, no Iguana Clube de VIGO o venres 12; e estarán no
Playa Club da CORUÑA o sábado 13.♦
■ EXPOSICIÓNS

MARÍA MANUELA
Até o 10 de xaneiro poderemos ollar, na galería Sargadelos, a súa mostra de pintura.

PINTURA NO ATENEO
Mostra da obra de Juán
Prieto, Ana Alberta e
Conchi Granullaque até o
martes 16.

OS MUNDOS
DE CARLOS CASARES
Mostra fotobiográfica sobre o escritor galego que
podemos ollar no C.C. Torrente Ballester.
María
Manoela
mostra a
súa pintura
na galería
Sargadelos
de FERROL.

EXALTACIÓN
DO CENTOLO
O Padroado Local de Turismo promove, até o domingo
14, estas xornadas para gozar
con este marisco e da oferta
de augas termais do municipio. Entre os asistentes sortearase 3 fins de semana nos
balnearios da Toxa.

Meis
■ TEATRO

MALSANGUE

Títeres & Gualtrapas levarán até o escenario do colexio este espectáculo o
venres 5 ás 13 h.

Nigrán
■ MÚSICA

OÍR NIGRÁN
Dentro desta programación, o
venres 6 ás 20 h, concerto da
Orquestra Clásica de Vigo
no templo Mar de Panxón.

Ourense
Ourense
■ CONFERENCIAS

ALIMENTOS E VELLEZ
O ciclo A terceira non é a
vencida, sobre a alimentación como xeito de evitar o
envellecemento prematuro,
acolle a charla de Mª José
Roselló este xoves 4 ás 20
h. na Aula Sociocultural de
Caixa Galicia.

Lugo

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

RICHARD SANTOS

SINFONÍA
Este é o título da mostra
que a artista visual Sabela
Baña ten aberta na Biblioteca Pública Provincial.
Até o 2 de xaneiro.

SARA LEMOS
Mostra da artista na galería
Sargadelos.

ANA MATO
Construción/destrución
do lugar, reunidos baixo
este título os seus traballos son expostos no Museo Provincial, até o 13 de
decembro.

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

ICONAS POP
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.

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

Aínda se
poden
contemplar
algunhas
das mostras
do Outono
Fotográfico
en
OURENSE,
como a de
Pacheco.

A FAMILIA

Mostra das súas pinturas no
Ateneo.

BUCIÑOS
Do 4 de decembro en diante poderán ollarse as súas
esculturas na Aula de Cultura Caixanova.

OUTONO FOTOGRÁFICO
Está chegando ao seu remate
a XXI edición. Oitenta e oito
exposicións que estiveron repartidas entre Ourense e outras cidades galegas. Aquí
aínda podemos ollar: Pacheco, a memoria dun tempo e
dun país, testemuña gráfica
da transformación de Vigo,
no C.C. da Deputación 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 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 até o 13
de decembro. Vodas nos 70,
a xuventude dos 70 no café
Catro Postes. Do I concurso
de fotografía Purificación
García estarán expostos, no
Museo Municipal até o 15 de
decembro, os traballos dos
galardoados Rubén Ramos,

Mario Ayguavives e Laura
Torrado.

artista até o 21 de decembro.

TUTANKHAMÓN...
■ MÚSICA

BEAT PARTY
The Nederbietels veñen
desde Rotterdamm e tocarán no Rock Clube este xoves 4 a partir das 21 h; no
pub Back Beat, a partir das
23:30, haberá pinchos, proxeccións e a actuación dos
pinchadiscos Juanki, Jorge
(Dr. Explosión); e, de volta
ao Rock Clube, a partir das
3:30, fin de festa co mellor
R&B, beat, soul e groovy.

MONTY ALEXANDER
TRIO

... 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.

Este venres 5 ás 21 h. no teatro Principal dentro do
programa Jazz en Outono.

Ribadavia

Padrón

GRABARKA...

■ EXPOSICIÓNS

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

El monte de las seis mil cruces. Pódense ver as fotografías de Cristina García Rodero, até finais de decembro
no Museo Etnográfico. No
mesmo lugar desenvólvese
a mostra fotográfica El camino de kumano. La naturaleza divinizada.

Pontevedra

Ribadeo

■ EXPOSICIÓNS

A PLUMA,
LINGUA DA ALMA

■ CONFERENCIAS

ALIMENTOS E VELLEZ

■ MÚSICA

CONCERTOS DE NADAL

O ciclo A terceira non é a
vencida, sobre a alimentación como xeito de evitar o
envellecemento prematuro,
acolle a charla de Mª José
Roselló este venres 5 ás 20
h. na Aula Sociocultural de
Caixa Galicia.

Comeza este ciclo de piano
o domingo 7 ás 21 h. na
igrexa de S. Pedro de Rinlo coa actuación de Santiago Matas.

■ EXPOSICIÓNS

Basada nos textos de Suso
de Toro, Ningures Produccións representará esta obra
o domingo 7 ás 20:30 no
Auditorio Municipal.

URBANO LUGRÍS
A Fundación Caixa Galicia
mostra no Café Moderno os
seus fondos correspondentes a Urbano lugrís. Até o 24
de xaneiro, poderemos ollar
25 cadros nos que “a auga e
soño celebran unha alianza
orixinaria na que a pintura
semella brotar dunha fonte
de ensoñación oceánica”, en
palabras de Antón Patiño.

FERNANDO AZEVEDO
O Museo de Pontevedra
acollerá unha mostra deste

■ TEATRO

Samos
■ EXPOSICIÓNS

RESTAURACIÓNS
DO MOSTEIRO

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

Santiago
■ CINEMA

8
Unha das fitas máis citadas
pero menos coñecidos de
Federico Fellini rodada en
1962 en Italia, proxéctase na
sala Yago o martes 9. O mércores 10 tamén poderemos
ver, deste mesmo director,
As noites de Cabiria (Italia,
1956 ) no auditorio de Xornalismo ás 20:15 e 22:30.
Ambas mercé ao cineclube.

PROMISES
Documental de Justine
Shapiro e B.Z. Goldberg
(Israel, EE UU, Palestina,
1999) que trata da viaxe de
Goldberg polas comunidades palestinas e os asentamentos da Beira Ocidental,
que podemos ollar no Yago
até o 8 de decembro ás 18 h.
Sang Woo e a súa avoa, de
Lee Jung-Hyang (Corea do
Sur, 2002) é un drama que
conta a historia dun neno de
cidade de 7 anos que fica ao
coidado da súa avoa aldeá.
Unha homenaxe a todas as
avoas do mundo. No Yago
até o 8 de decembro ás
20:15 e 22:30 h.

TIC-TAC
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES DA MÚSICA
A Casa da Parra acolle esta mostra de Rafael Úbeda.

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

Flowklorikos
Grupo zaragozano de hip hop, que
acaba de publicar o seu primeiro
traballo, Zerdos & Diamantes, con
rimas frescas e xuvenís e predominio do vacile, que estarán no Clavicémbalo de LUGO o venres 5 ás
23 h; no Mardi Gras da CORUÑA o

sábado 6 ás 22; e na Casa do Patín de SANTIAGO o domingo 7 ás
21:30. Venda de entradas (6 euros)
en Skoita e Clavicémbalo de Lugo; Portobello e Mardigras da Coruña; e Fat Fly e Tipo de Santiago.
Na billeteira costará 8 euros.♦

Nº 1.107 ● Ano XXVI ●
Do 4 ao 10 de decembro de 2003

ABISMO DEL AZUL
Estas son as obras de Pancho Rodiño que poden
ollarse, até o 9, na galería
Paloma Pintos.

CANTO CUSTA O AMOR?
Instalación de María Ruído e Xoán Anleo que podemos ollar, até o 4 de xaneiro dentro do ciclo Procesalia 03, no coro da Igrexa da
Universidade.

PINTURA GALEGA
Manuel Abelenda, Barreiro, Mª Antonia Dans,
Fran, Godoy, Garabal,
Laxeiro, Lugrís Vadillo,
Lago Rivera, Leopoldo
Nóvoa, Miguel Pradilla,
Xabier Pousa, Pailos,
Mercedes Ruibal, Sevillano, Seoane e Arturo Souto
son os integrantes desta colectiva que se pode visitar
na galería José Lorenzo.

FOTOGRAFÍA NA
GALIZA NO S. XIX
Poderemos ollala no Pazo
de Fonseca.

III PREMIO AUDITORIO
DE GALICIA
...para xoves artistas, que
poderemos ollar na sala ‘I.
Díaz Pardo’ do Auditorio
de Galicia até o 1 de febreiro de 10 a 14 e 16 a 19 h.

46 FRAGMENTOS
INSTALADOS
Instalación poética de Pablo Canedo, na Fundación
Granell.

Convocatorias
O CORPO INTELIXENTE
Do luns 8 ao venres 12, Guillermo
Weickert imparte, no teatro Galán de
SANTIAGO, este obradoiro de danza
destinado a bailaríns, actores e interesados no corpo como ferramenta de traballo e medio de expresión. O curso
tentará explorar e optimizar os recursos
persoais e activar e espertar a intelixencia do corpo. No mesmo lugar e datas,
Baltasar Patiño dirixe o curso de iluminación e espazo escénico Sólido-Líquido-Gaseoso, no que se reflexiona
sobre o concepto do espazo baleiro, entendido como “o espacialmente esencial, a xusta medida da que falaban os
arquitectos exipcios, un mundo onde os
obxectos e elementos escénicos poidan
chegar a, ou sexan nalgún momento,
personaxes ou figuras dun espectáculo”. Máis información no telf. 981 585
166 ou en www.teatrogalan.com

III PREMIO DE INVESTIGACIÓN
FERMÍN BOUZA BREY
Organizado polo Concello de PONTEAREAS, poderan optar a este premio aqueles proxectos, inéditos, de investigación
científica sobre historia, arte, arqueoloxía, etnografía, literatura ou ciencias sociais, que teñan como referente o municipio de Ponteareas, e que vaian acompañados dunha memoria onde figuren
obxectivos, metodoloxía, periodización,
recursos a empregar, temporalización do
traballo, etc. Serán presentados ou enviados, con carácter anónimo, por quintuplicado, cunha plica onde figurará unha
copia do DNI, datos persoais, enderezo e
teléfono do participante, ao Museo Municipal de Ponteareas (A Perillana 2,
36860 Ponteareas-Pontevedra) antes do
27 de decembro. Está dotado con 2.000

euros, entregándose un 25% unha vez fallado e o 75% restante unha vez entregado o traballo de investigación. Máis información no Museo Municipal de Ponteareas, Perillana 9-11, 36860 Ponteareas; no telf. 986 660 765 ou biblioteca.museo@ponteareas.org

CONCURSO DE CARTEIS
FEIRA DO GRELO
Poderán participar aquelas persoas que
teñan cumpridos os 12 anos antes do 31
de decembro e que non supere os 30 na
mesma data. As medidas do cartel serán
de 40 x 70 cm, como máximo, preferibelmente en formato vertical, de técnica
libre no que aparecerá, obrigatoriamente,
o texto: XXIV Feira do Grelo. AS PONTES 22 de Febreiro de 2004. Presentarase un só cartel por participante, que deberá ser inédito e orixinal, no Departamento de Cultura do Concello das Pontes, sito na Casa Dopeso, Rosalía de Castro 28, 15320 As Pontes, A Coruña, antes
do 12 de xaneiro de 2004, acompañado
dun sobre pecho no que se incluirá o nome, enderezo, fotocopia do DNI e teléfono de contacto. O premio será de 300 euros para o cartel gañador, que pasará a
ser propiedade do Concello, podendo ser
declarado deserto polo xurado.

CURSO DE CABARÉ
A Asociación de Actores, Directores e
Técnicos de Escena de Galiza promove
esta actividade, impartida por Jose Luis
Mosquera, que ten realizado prestixiosos estudos de interpretación e participado en multitude de espectáculos de
cabaret e music hall, do luns 15 ao venres 19 de 17 a 21 h. na sala Galán de
SANTIAGO, cunha representación aberta
ao público por parte dos participantes o

sábado 20. Os interesados poden matricularse, de seren membros da AADTG
até as 15 h. do xoves 11 cun custe de 60
euros; e os non socios até o venres 12 de
9 a 15 h. cun custe de 120 euros. Máis
información en telf./fax 981 584 171
ou consultar www.aadteg.com

PREMIOS ÁGORA
A Concellaría de Xuventude de LUGO e a
A.C. Ágora convocan un ano máis os certames de conto, cómic e fotografía, dirixido a mozos e adultos de todo o Estado, habendo este ano unha nova convocatoria, o
Ágora de pintura. Como bases comúns establécense as seguintes: nos certames poderá participar calquera afecionado, e dividiranse en dous grupos: A) menores de 14
anos e, B) maiores desta idade. O de fotografía divide as categorías doutra maneira:
A) con idades entre os 15 e os 30 anos e,
B) para todas as idades. O tema será libre
en calquera caso, e os traballos deberán
presentarse ou ser enviados ao Centro Sociocultural Uxío Novoneyra (OIX), Quiroga Ballesteros 1, 2º andar - 27001 Lugo
ou a Ágora Cultural, San Marcos 1, 2º dta
- 27001 Lugo, debidamente certificados,
do 2 ao 31 de xaneiro de 2004, ás 20 h. Os
traballos deberán remitirse acompañados
cun sobre co título do premio e a categoría
na que se participa, así como o lema ou título que os identifique, indicando no interior os datos persoais do autor e unha fotocopia do DNI. Hai un 1º e 2º premio –para o grupo A–, dotados con diploma, estancia para 4 persoas nunha casa rural e lote de libros. E un 3º que varía segundo o
certame no que se participa. Para o grupo
B, un 1º premio valorado en 400 euros, un
2º de 200 e un 3º de 120, así como dúas
mencións honoríficas de 60 euros. O Ágora conto, deberá ser inédito e escrito en ga-

lego. A extensión non poderá superar os 6
folios escritos a duplo espacio e por 1 cara. Cada participante poderá entregar dous
traballos, dos que só poderá ser premiado
un. Presentaranse 7 copias ou 3 nun disquete coa copia do conto en formato de
procesador de textos de Windows. No
Ágora cómic, cada participante poderá enviar unha serie de viñetas cun máximo de
6 páxinas e os textos serán en galego. Cada autor poderá entregar 2 traballos distintos, dos que só un será premiado. Poderá
utilizarse calquera técnica e non se presentarán copias do orixinal. Se o traballo é
mediante proceso de ordenador, a obra orixinal deberá ir acompañada de disquete ou
CD. Presentaranse en soporte ríxido, sen
marco nin cristal e sen datos que identifiquen o autor, aparecendo detras de cada
soporte: o grupo, técnica, lema ou pseudónimo, data de realización e título. No
caso do Ágora pintura, cada participante
poderá enviar unha obra en lenzo sobre
bastidor cun formato estandar. A técnica é
libre. Presentarase sobre soporte ríxido,
indicando os mesmos datos que no caso
anterior. No Ágora fotografía, as coleccións constarán dun mínimo de tres e un
máximo de seis fotografías, non precisando unidade temática, debendo ser inéditas
e non ter acadado ningún outro premio.
Poderase utilizar calquera recurso fotográfico, en branco e negro ou cor. Presentaranse en soporte ríxido, cun tamaño de
40 x 50 cm, non podendo ter as fotos menos de 20 cm a dimensión máis cativa.
Cada participante poderá entregar dúas
coleccións como máximo en cada apartado, que se presentarán sen datos que identifiquen ao autor, indicando detras do soporte: o lema da colección en cada foto,
formato, título, técnica, data de realización e identificación da imaxe.♦

POR ORDEN
DE APARICIÓN

Até o 14 de
decembro
podemos
ollar a obra
de Teresa
Hubbard &
Alexander
Birchler,
entre outros,
no CGAC de
SANTIAGO.

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 Trinta (Virxe da Cerca
34) 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.

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

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

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

lata e o negro; o venres 12,
A mandrágora, por Achádego; o sábado 13, Vixía,
por O Trasno Novo; e o
domingo 14, Os Miserabeis, de Víctor Hugo, por
Palimoco. As sesións son
ás 22 h. e custan 3 euros,
hai un bono por 12.

INSOMNIO
Teatro Cachuzo representa
este texto, de Rubén Ruibal,
da viaxe de dúas Alicias insomnes que decorre dunha
banda para outra do espello,
o próximo xoves 11 e venres 12 ás 22 h. e o sábado 13
ás 23 h. na sala Nasa.

10 ANOS DE CGAC

I FAGIOLINI

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

Actuará xunto con Robert
Jollingworth no Auditorio
de Galiza o xoves 4 ás 21 h.

Soutomaior

CUARTETO

DE ITACA A MANIATÁN

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

LUIS EDUARDO AUTE
Este xoves 4, o cantautor e artista multifacético toca no Pazo
de Congresos e Exposicións.

DE FLAMENCO

En torno ao cantaor galego
Delio Domínguez pivotan
moitos dos practicantes deste xénero na Galiza. Estará
na Nasa o sábado 6 ás 23 h.
xunto con Juan Ignacio del
Monte e Marcos Teira, guitarras, e Yuyo, percusión.

■ EXPOSICIÓNS

Pódese contemplar a obra
de Marina Pintos-Fonseca,
até o venres 5, no Castelo.

Tui
■ DANZA

VISTO Y NO VISTO

■ TEATRO

A compañía madrileña
Aracaladanza representará esta obra para crianzas,
que recibiu o premio ao
mellor espectáculo de danza Fetén 2003, o venres 12
ás 21 h. no teatro da Área
Panorámica.

HISTORIA DUNHA VIAXE

■ EXPOSICIÓNS

REAL FILHARMÓNICA
DE GALICIA
O vindeiro xoves 11 ás 21
h. baixo a dirección de Antoni Ros Marbà, toca no
Auditorio de Galiza.

Espectáculo de títeres, basado no Códice Calixtino,
que narra as aventuras do
apóstolo Santiago. Por Títeres Cachirulo este domingo 7 ás 12:30 no Yago.

II FESTIVAL AMADOR
A. MAGÁN
Organizado polo IGAEM
no Salón Teatro, comeza
coa representación de Silencio pola compañía Metátese o martes 9; o mércores 10 será Noitebra que
represente Pero... quen colleu o tren?; o xoves 11,
Porta Aberta subirá ao estrado con O galego, a mu-

VII COLECTIVA
DE NADAL
A galería de arte Trisquel e
Medulio organiza un ano
máis esta mostra na que
participan máis de 30 artistas. Até o 17 de xaneiro.
■ MÚSICA

CORO DA SINFÓNICA
DE GALICIA
Concerto de estrea, que vai
desde o clasicismo até o
máis puro modernismo, pasando pola música popular
e tradicional, este venres 5
ás 20 h. na Catedral.

■ TEATRO

de 12:30 a 14 h.

PINOCHIO

ARTE CON SENTIDO

O máis famoso monicreque
feito por Geppetto vivirá as
máis incribles aventuras
grazas á maxia de Títeres
Cachirulo no escenario da
Área Panorámica o venres
5 ás 21h.

Programa do MARCO para
achegar a institución á sociedade, a medio de actividades
didácticas. Os xoves 4 e 11 e
os venres 5 e 12 ás 17 h.haberá obradoiros plásticos para
crianzas de 3 a 8 anos. Os domingos 7 e 14 ás 12 h., as
crianzas de máis de 2 anos
que vaian acompañadas poderán participar no espectáculo e obradoiro O castelo dos
olores e no Obradoiro dos
sentidos: O gusto e o olfato.

Valadouro
aladouro
■ ACTOS

IMAXES
DA EMIGRACIÓN
Dentro das II Xornadas Culturais, o sábado 6 ás 20 h.
no Salón de Actos da Casa
da Cultura de Ferreira falará Fernando Monterroso
Carril sobre Os do Valadouro na Habana. Imaxes
da Emigración, a xeito de
prólogo da Exposición Fotográfica. O domingo 7, no
mesmo lugar e á mesma hora, haberá unha mesa redonda sobre O fenómeno migratorio, con varias persoas
que viviron o caso de perto,
con coloquio aberto.

Verín
■ MÚSICA

V CICLO SINFÓNICO
Alberto Conde e a Orquesta Sinfónica de Melide estarán o venres 12 ás 20 h. na
igrexa PP Mercedarios.

Vigo
■ ACTOS

DISCAPACIDADES
A Fundación ONCE organiza
unhas xornadas de portas
abertas na súa sede, dentro
das que se encadra o concerto da Coral Polifónica Cidade de Vigo, o martes 9 ás
20:30; a mesa redonda sobre
Deporte e discapacidade, o
mércores 10 ás 20:30; a representación teatral de Faragullas polo grupo Valacar o
xoves 11 á mesma hora; ou o
progama radiofónico Hoy
por hoy, Vigo, o venres 12

XXIV TORNEO
DE XADREZ
A asociación Máximo Gorki
organiza este encontro a 5 roldas que comezará o sábado 6.
Máis información, de 17 a 19
h, no telf. 986 224 457.
■ CINEMA

CICLO ADOLESCENTES
Cine e vídeo para/sobre mozas e mozos comeza o venres 12, coa proxección de
Lick the Star (1998), de Sofía Coppola; Air All I need
(1998), de Mike Mills; Architecture of Reassurance
(1999) e Paperboys (2000).
O sábado 13 proxectan, de
Helen Sickler, Stoked, The
Rise and Fall of Gator
(2003). O domingo 14, Plaid

Como todos
os anos a
galería
Trisquel e
Medulio de
TUI organiza
a Mostra de
Nadal, na
que
participan
máis de 30
artistas.

■ CONFERENCIAS

PORTUGAL E
O SEU CONTEXTO

Periferia artística? David
Barro analizará este tema,
dentro do programa de actividades parellas á mostra
Outras alternativas, o venres 5 ás 20 h. no MARCO
(entrada de balde). No mesmo lugar o xoves 11 ás 20
h. a Xefa do Departamento
de Obras Audiovisuais do
Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, Berta Sichel, presenta o programa
Adolescentes: cine e vídeo
para/sobre mozas e mozos.

A INMIGRACIÓN
AFRICANA EN ESPAÑA
Actividade enmarcada dentro da V Semana Grande
de AIDA que trae ao escritor e periodista guineano
Donato N´dongo Bidyogo
Makina como director do
Centro de Estudos Africanos da Universidade de
Murcia. O martes 9 ás
20:30 h. na sala de conferencias do C.C. Caixanova

A Rede

OLLADAS OCEÁNICAS
Máis de 40 artistas nacionais e internacionais
participan nesta mostra que
ten o mar como fío condutor. Antón Patiño, Isaac
Pérez, Mª Ruido, Montse
Rego, Longina, Francisco
Leiro, Carlos Rial, Coca
Rivas, entre outros, harmonizarán diferentes discursos
sobre o mar. A heteroxeneidade dos artistas permítenos ollar a variedade da
criatividade dos últimos 20
anos, empregando todo tipo
de soportes. Até o 18 de xaneiro no Museo do Mar.

BIZARR@S
Sexta e derradeira mostra
da serie Malas Artes 03 que
poderemos ollar na Sala
dos Peiraos até o 11 de xaneiro. Desta volta é o mundo do xénero e a identidade
sexual o que nos trae as
obras de Fran Miguéns
Ferro, Camino Vidales,
Álex Mene, Rebeca López
Cierto, Félix Fernández e
Carlos Latorre. Malas Artes tamén se pode ollar en
www.vigo.org/malasartes.

PINTURAS SILENCIADAS
Mostra colectiva de mulleres que se poderá ollar na
Casa das Mulleres (Romil
20) de 18 a 21 h. até o 21 de
decembro.

ISAAC PÉREZ VICENTE
Poderemos ollar as súa pintura na galería Ad hoc até o
15 de xaneiro.

XULIO RODRÍGUEZ
Até o 17 de decembro, poderase ollar esta mostra no centro de arte Vicus (www.centroartevicus.com).

Anuncios de balde
■ Eskakeo, grupo rock de Ferrolterra,
precisa vocalista. As persoas interesadas poden escoitar a nosa maqueta en
www.eskakeo.com e, de vos ir a nosa
música, chamade ao 699 336 270.
■ Portuges hiztunak, portuges eslolak edota elkarrizketak elkartrukatuko lituzke Euskarazko eskolak hartu
eta elkarrizketetan parte hartzeagatik.
Telefonoa: 645 207 868 (Xavier) Eposta: xavier@kaixo.com.
■ O organismo popular anti-represivo Ceivar envia a todas as pessoas e colectivos interessados os seus
informes anti-repressivos periódicos.
Pomos a disposiçom o correio denuncia@ceivar.org para aquela informaçom, contrastada, sobre a repressom espanhola na Galiza. Página
electrónica www.ceivar.org; correio
ceivar@ceivar.org; telf. 679 533 749.
■ Casa de turismo rural en Pontecaldelas, con capacidade para 8 persoas, alúgase enteira para fins de semana ou semanas completas. Máis
información no telf. 606 343 527.
■ Véndese baixo comercial na rúa
Espedrigada (Balaidos) de Vigo, de 65
m2 por 54.000 euros. Telf. 667 357 056.
■ Informática. Aulas particulares:
windows, office, internet e visual basic. Tlf. 617 784 692.
■ Se buscas recursos educativos e
programas informáticos en xeral,
visita a miña páxina persoal “En galego”: http:www.engalego.tk con centos
de utilidade e aplicacións.
■ Merco violonchelo de segunda
man, en bo estado, tamaño 1/2. teléfono ou mensaxe no 630 708 731.
■ Mércase zanfona. Chamar ao teléfono – contestador 986 227 039.
■ 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
Alvite, Bretoña (Lugo). Telf. 982 349
157, 645 155 008.

■ EXPOSICIÓNS

COLECCIÓN
CAIXANOVA
Mostra permanente de 120
obras na que se ofrece unha
visión clara e amena da evolución das distintas tendencias artísticas desenvolvidas
en Galiza desde o século
XIX até a actualidade. Obras
de Castelao, Lugrís, Granell, Maruxa Mallo, Maside, Colmeiro, Laxeiro, Seoane, Buciños, Sucasas ou
o grupo Atlántica entre outros, pódense contemplar no
Centro Social Caixanova de
luns a venres de 18 a 21:30
h. e os sábados, domingos e
festivos de 12 a 14 e de 18 a
21:30 h. Máis información
en www.coleccioncaixanova.com.

A OUTRA
CARA DE ÁFRICA
Este museo étnico, presentado por Ibrahima Niang,
presidente da asociacion AIDA, estará na Federación de
AA VV Eduardo Chao até o
xoves 18 de decembro de
18 a 21 h. de luns a venres e
o sábado 13 de 11 a 21 h.

NAVIGO
Mostra de modelos de barcos, de Santiago Signo López, no museo Liste.

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

■ 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 Canarias, busco traballo na Galiza: repartidor, peón, vendedor... calquer
cousa. Manuel 616 354 911.
■ Merco bicicleta estática de segunda man. Podedes chamar, á noitiña,
ao telf. 981 903 348, ou contactar conmigo en salvadorouteiro@virgilio.it.

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.

GALA E DALÍ, MÁIS
ALÓ DA INTIMIDADE

OUTRAS ALTERNATIVAS

■ Coidado e compañía de persoas
enfermas, minusválidos e maiores en
Santiago. Telf. 981 503 240 (ás noites).

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

Pegadas da natureza é unha
mostra de caixas coas que a
autora quere facer unha homenaxe á natureza. Até o 19
de decembro na sala de exposicións da Alianza Francesa, R. da Arxentina 22, 1º.

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.

■ RST, grupo gay-lésbico (Raras Somos Todas), buscamos asociacións
para compartir local en Vigo. Telf.
655 996 742.

■ Vendo camisetas negras de Nunca Máis coa bandeira galega ou a
vasca; tamén insígnias. Camisetas a
15 euros; insígnias 3. Información no

MARISA MAICAS

Páxina electrónica que vén de poñer en
funcionamento o Movemento polos Dereitos Civís e na están a disposición dos
internautas os documentos importantes
que publica esta organización de defensa
dos dereitos fundamentais, así como noticias das súas actividades e denuncias
por agresións a dereitos básicos.♦

■ 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.

■ No Valadouro, a peña deportivista Pardo de Cela organiza viaxes a
Riazor e xestiona a compra de entradas. Local social: Bar San Pedro,
Mor-Alfoz. Telf. 982 558 411.

A súa pintura pode ser ollada na galería Sargadelos
até o xoves 11.

http://mpdc.blogspot.com

■ Libroteca21, catálogo de libros de
ocasión, especialidade en lingua e literatura galegas, filoloxía e historia. Inclúe, tamén, revistas e discos. Cosúltanos en http: //es.geocities.com/libroteca21/index.html

■ 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.

DOLORES GUERRERO

MOVEMENTO
POLOS DEREITOS CIVÍS

616 870 908 perguntando por Toni.

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.).

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

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

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 no
Centro Cívico de Teis até o
venres 19 de decembro.

CÉSAR PORTELA
O MARCO expón unha escolma das obras do arquitecto até o 11 de xaneiro. Un
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“Itsu” (2002), de Mc Fetridge; Detached Building
(2001), de T. Hubbard e A.
Birckler; Dulces Confidencias (2002), de Cova Macías; Hans und Grete (2002),
de Sue de Been. As sesións
ás 20 h no MARCO. Máis información en www.marcovigo.com.

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

QUIQUE GONZÁLEZ
Vai tocar no Iguana Clube
o sábado 13.

ARE-MORE
O venres 5 ás 20:30 pódese
gozar do espectáculo A voz
humana de Francis Poulenc e Jean Cocteau, dirixida por Alfonso Romero e
na voz da soprano Carmen
Gurriarán no cine Fraga
Caixagalicia. O mércores
10 teremos a actuación de
Gabinete Armónico interpretando Cantatas inéditas
do barroco español, presentación do Manuscrito
Macworth na Igrexa Concatedral de Santa María ás
21 h. O venres 12 ás 20:30
contaremos coa presenza
da violinista Viktoria Mullova e Katia Lebeque ao
piano no cine Fraga.

FESTIVAL
DE PANXOLIÑAS
Unha ano máis, esta é a trixesima octava edición, as

corais e coros do país danse
cita no Centro Cultural Caixanova a partir do sábado 6
ás 12 e 19 h. Logo continuarán co mesmo horario
os días 7, 8, 13 e 14. E o sábado 20, ás 19, será o concerto das corais seleccionadas polo xurado.
■ TEATRO

HAI QUE ROMPER
Esta obra, dirixida por Ánxela G. Abalo e Gustavo Pernas Cora, é unha aventura
poética con música orixinal
en directo, que teatraliza a
obra de Avilés de Taramancos. O sábado 12 ás 22:30 no
auditorio do CC Caixanova.
Abonos á venda na billeteira
telefónica (986 110 500) e en
www.caixanova.es.

O festival
Are More
de VIGO
presenta, o
venres 5, o
espectáculo
A voz
humana,
que conta
coa soprano
Carmen
Gurriarán.

Vilagarcía
ilagarcía
■ EXPOSICIÓNS

ROSA ÚBEDA
Transviados é o nome da
mostra desta pintora na galería Arcana (Sta. Lucía,
11), da que forman parte
acrílicos e debuxos. Até o
21 de decembro.

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

Viveiro
iveiro
■ TEATRO

A COMEDIA
DO GURGULLO
O Centro Dramático Galego produce a adaptación de
Celso Parada da obra do latino Plauto. Ademais das peripecias da parásita Gurgullo
e demais personaxes do retábulo plautino, tamén disfrutaremos do circo, cabaré,
music-hall e a tradición da
comedia moderna, cunha
proposta estética “naif”. Este
xoves 4 ás 20:30 h. no teatro
♦
Pastor Díaz.♦

No
local da
Federación
de AA de
VV Eduardo
Chao
viguesa
encontrase
unha mostra
de arte
africana.

garlle máis confianza a alguén que despreza as tímidas
ordenanzas municipais sobre
o galego e con elas a todos
os seus usuarios? Alguén
que o día antes do debate se
marcha a Huelva? ♦

8 400021 303104
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H

e... antigalego. Pero, ¿tiñan
outra alternativa os nacionalistas, logo de seren expulsados do goberno e logo de escoitar da boca do alcalde que
xa lle gustaría telo feito o
primeiro día? ¿Debían outor-

ai socialistas disgustados coa marcha de
Pérez Mariño. Están
molestos co BNG. Tamén
hai votantes do PP que comparten esta idea. Estaban ilusionados cun alcalde duro

0 11 0 7
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Fernando Franco
‘Agora os xornalistas non saen a rúa’
HORÁCIO VIXANDE
Para celebrar o 150 anos do Faro
de Vigo entrevistamos a un dos
seus xornalistas máis relevantes:
Fernando Franco, un reporteiro
de rúa, con sentido do humor e
cun profundo coñecemento do
seu medio e da súa profesión.
Como se toma que o entrevistemos neste aniversario?
Sorprende pero non en sentido negativo. Nestes casos as respostas son convencionais e laudatorias, xa que se trata dunha
celebración sen críticas porque
do que se trata é de dar unha
imaxe do periódico.
E para falar dos xornais xa
non importan os xornalistas. Falan os directivos, os executivos.
Na última dinámica dos medios está a súa implicación en intereses económicos máis poderosos e os xornalistas son unha mercancía máis. Pasa en todas as empresas da chamada prensa burguesa, unha denominación que hoxe
resulta paleolítica. É a organización económica do sistema. Tamén hai precariedade laboral, non
no Faro, aínda que isto non afecta
á vella garda dos xornalistas.
E iso de ser un periódico
que ten 150, facilita o traballo
do xornalista na sociedade?
Non creo que iso imprima algunha influencia pero no caso do
Faro existe un efecto “xenético”
que se crea na poboación porque
o xornal estivo durante xeracións
no contorno familiar. A xente vai
comprar un Faro. Que outro medio conseguiu substituír un nome
propio por un común? Non estou
seguro de que sega a ser así coas
novas tecnoloxías e aversión das
novas xeracións pola galaxia Gutenberg, pero de momento é un
obxecto que forma parte do neceser cotián dos vigueses, por iso a
Voz non consegue entrar en Vigo.

PACO VILABARROS

Defina o Faro, porque iso
de “Decano da Prensa Nacional” dáme a impresión de
que non abonda.
Que difícil! Facemos unha
cousa: pénsoo, falamos máis tarde por teléfono e respóndolle.
Non, improvise.
... O Faro é un agregado de
moitas “culturas” periodísticas e a
intelixencia empresarial de ter sobrevivido a contextos sociais e po-

líticos moi distintos e ás veces contradictorios. No Faro, os xornalistas
non teñen directrices da dirección,
pero, como en todos os medios, coñecen o escenario no que traballan.
E que me di da porfía da
compentencia en que o Faro é
un periódico catalán, por aquilo da súa propiedade?
É unha visión prehistórica da
empresa falar de localismos propietarios. Estamos en tempos nos

que non existen fronteiras á propiedade. Proba das bondades que
supón que un xornal deixe de ser
familiar é que se desvincula dos
poderes fácticos locais aos que
sempre estivo vencellado. Iso permítelle opinións máis independentes, como no caso do porto [o
Faro opúxose a un novo aterrado]
e do estacionamento de Urzáiz.
Que xornalismo fai o Faro
entón?
Prima a información comarcal. É evidente que ten unha posición sen competencia e ademais
ese ámbito representa a comarca
máis desenvolvida de Galiza. Logo séguelle a información sobre
Galiza. Isto en canto contidos, no
plano periodístico, como en toda a
prensa, destaca a burocratización
dos profesionais, en canto a que
prima o traballo no bureau. Os
xornalistas de todos os medios
traballan menos na rúa que nas
mesas. Importan os teléfonos, están os gabinetes de prensa, que
parcializan a realidade porque
acomodan a información a intereses determinados... Ademais está
a optimización da enerxía dos
xornalistas, o que antes se chamaba plusvalía: traballan máis e por
fortuna hai máis cualificación.
Fernando Franco, que xornalismo fai?
Todo o contrario ao periodismo de mesa por azar e porque mo
permite o periódico. Son un analfabeto no que se refire ao traballo
de mesa. Tampouco me gusta o
mando e ao mellor estou nunha
burbulla que me evita padecer os
suplicios doutros xornalistas.
Un bo xornalista ten que
ser de rúa ou de barra?
O de barra é un xornalismo
que tamén ten que ver coa realidade, aínda que é máis fugaz; está relacionado co cotián. Canto
tempo pasamos todos, e digo todos, nas barras dos bares?♦

AXENDA A NO SA T ER R A 2 0 0 4
Da arte
etnográfica
de Xaquín
Lourenzo EZOS ESPECIAIS

● Impresa a 5 tintas en seis idiomas.
● Cosida a fío, con marcador,
acabamento da capa en coiro rexenerado.
● Papel verxurado 90 g/m2 crema.
● 22 x26,5 cm. de tamaño.

Prezo: 25 euros.

Oferta
de lanzamento para
os nosos subscritores

20

euros.

PR
AS
PARA EMPRES
NS.
E INSTITUCIÓ

Faga a súa reserva no telf. 986 433 830, fax 986 223 101ou mediante o correo electrónico subscripcions@anosaterra.com

Os erros
de Vigo
FRAN ALONSO

S

ería un tristísimo signo
do futuro político de
Galicia que o próximo
día 13 o PP se fixese coa alcaldía de Vigo; poñería en
entredito toda a política global dos pactos da esquerda.
Sen dúbida, o BNG cometeu varios erros importantes nesta crise. O primeiro,
poñer como condición innegociable a saída de Pérez
Mariño da alcaldía. O segundo, situar a Mª Xosé Porteiro
demasiado perto do branco
das súas críticas, agudizando
os desafectos humanos que o
proceso xerou. E o terceiro,
un simple problema de discurso, de expresión e argumentación pouco eficaz ante
a cidadanía.
Pero resulta evidente
que o erro máis grave é responsabilidade do PSOE, do
individualismo autoritario
de Ventura Pérez Mariño: a
desmedida expulsión dos
seus socios nacionalistas do
goberno municipal. Porque,
cómpre lembralo, foi Mariño quen expulsou ao BNG,
e non ao revés. E se é certo
que na propia corporación
viguesa o BNG actuou como goberno e, por veces, como oposición, non é menos
certo que esa desconcertante
política, con moita maior
dureza, foi inaugurada por
Carlos Príncipe coa complicidade dun PSOE que, desde Santiago e con boas palabras, xogaba a dúas bandas.
Da crise viguesa sácanse dúas claras conclusións.
A primeira é que, a pesar
dos intentos de Perez Mariño, é imposíbel gobernar
Vigo co modelo autoritario
de Paco Vázquez (e moito
menos en minoría) porque
esta cidade está estruturada a partir de moi diversos
modelos sociais e de importantes poderes fácticos
que hai que facer encaixar
consensuadamente, como
fixo Lois Castrillo no seu
mandato. A segunda é que
o PSOE ten que decidir
dunha vez por todas o tipo
de partido que desexa, redefinirse nas súas contradicións, e clarificar o seu
modelo de estado; non pode seguir xogando á facer
política galeguista, reivindicando esa tradición, e ao
tempo apostar por políticos de orientación anti-nacionalista, como Mariño,
cando no seu propio equipo de goberno en Vigo
existen persoas que cumpren co perfil necesario
para a alcaldía.
A estratexia autócrata de
Ventura Pérez Mariño fragmentou a cidade. A actual
postura do PSOE bota por
terra as ilusións da cidadanía
na posibilidade dun cambio
na Xunta de Galicia. E a esquerda debería repensar o
seu comportamento.♦

