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Julio Valdeón
Folga de fame en Lugo contra as penas a tres sindicalistas da CIG.

A VIDA QUE NOS MATA
XABIER LÓPEZ LÓPEZ

PREMIO GARCÍA BARROS 2003.
Sebastián Faraldo, un tipo leal,
sentimental, xornalista empeñado
en resolver un caso difícil unicamente
polo seu compromiso coa verdade e
a amizade.

É POSÍBEL IMAXINAR UNHA FOLGA XERAL
que se desenvolva sen tensións? Parece inxenuo
pensalo. Os incidentes habidos en Lugo entre
sindicalistas da CIG e un empresario non foron
anormais, pero deron lugar a condenas de varios
anos de cárcere. Para a CIG e quizá tamén para
as outras centrais, a sentenza é enmarcábel no intento do PP de acalar calquera tipo de disidencia
que xurda na sociedade. Aos maxistrados tamén
lle molestou esta opinión e agora pretenden actuar contra o secretario xeral do sindicato nacionalista, Xesús Seixo. Cabe pensar, contodo,
que estes maxistrados máis que actuaren en sintonía co partido no Goberno, pretenden administrar unha xustiza in vitro ou, dito doutra maneira, con severidade normativista e ignorancia da
realidade social. Acaso, nos últimos anos, non
foron múltiplas as sentenzas do Supremo e do
Constitucional que uns e outros atribuíron a directrices políticas de un ou outro signo? Son descoñecidos os vencellos dos altos maxistrados a
opcións políticas determinadas? Mais, neste ca-

so, existe outra liña argumental, exhibida desde
o aparato da xustiza, que tamén parece escapar á
realidade. Segundo o fiscal xefe, a sentenza mostra unha fidelidade impecábel ao Código Penal.
Non está na man dos leigos discutírllelo. Pero o
que si parece discutíbel é que as posíbeis irregularidades habidas nunha discusión en tempo de
folga se diriman código penal en man e non, como sería lóxico, a través da lexislación laboral.
O rigor normativista que neste caso exhibiron os
maxistrados choca dolorosamente ademais co
laissez faire que a xustiza mostra, con demasiada frecuencia, a respecto dos empresarios que
enganan, ameazan ou despiden traballadores por
faceren folga, sobre todo se son eventuais, que
decretan servizos mínimos que atinxen o 95% do
persoal (a propia Xunta é protagonista de casos
deste tipo) ou, noutra orde, que non cotizan as
horas correspondentes na seguridade social ou
que obrigan a cumprir xornadas de sesenta horas
semanais. Cantos empresarios son sancionados
por infraccións desta caste?♦
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A rúa Colón de Vigo o 29 de novembro de 1984, data da terceira folga xeral do ano.
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Hai vinte anos, Galiza viviu tres folgas xerais, varias comarcais e
ducias de mobilizacións

1984, o ano do naval
M. VEIGA

Cúmprense dúas décadas dun dos períodos de mobilizacións máis importantes da historia moderna galega. O Goberno socialista, dous anos antes de que España entrase na UE, decretaba o desmantelamento dalgúns dos principais asteleiros. Traballadores e cidadáns en xeral botáronse á rúa a defender
o sector, através de numerosas protestas e de tres folgas xerais. Hoxe, vinte anos despois, a chamada reconversión aínda non rematou. Os traballadores de Izar manifestábanse estes días en Ferrol.
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A

quel ano, a referencia ao libro de Orwell, 1984, era cita
obrigada nos medios
de comunicación. O
presidente Felipe
González encarnaba
a ilusión de milleiros de persoas.
Os diseñadores da cartelería socialista pintábanlle canas por riba
da orella “para que dese máis idade”. Moitas mulleres considerábano “guapo” e ben de obreiros reconvertidos votaran por el. De aí a
dor e frustración que se palpaba
moitas veces nas mobilizacións.
O enorme guindastre-pórtico
de ASTANO, coa forma dun industrial arco de trunfo, orgullo da comarca e de toda Galiza, convertérase de pronto en inútil. Ao primeiro resultaba difícil de crer. Pepe Díaz, veterano traballador do
asteleiro, regresaba dunha reunión
sindical en Santiago, cando sufriu
un pequeno accidente. Chegou
mancado a Ferrol, pasou a noite
entre a dor e a canseira, e ao día
seguinte mercou La Voz. Alí viña,
en portada, o anuncio do peche do
asteleiro que até aquel día fabricara “os buques máis grandes do
mundo”. Solchaga era ministro.
En Vigo, as rúas lembraron o
son do 72, os nomes míticos daquela clase obreira de chapa e soldadura: Vulcano, Barreras, Santo
Domingo e, por suposto, ASCÓN,
un berro, este último, que xa se
viña escoitando desde 1978. A
policía, as carreiras, os pneumáticos a arder, os trens bloqueados,
os “saltos” en varios puntos da cidade, as riadas de manifestantes,
os comerciantes pechando en solidariedade, parte da clase empresarial “comprensiva” cos traballadores e asinando manifestos conxuntos, cando menos os primeiros meses. Os sindicatos enfrontados. UGT co goberno, Corcuera
en Galiza soportando insultos dos
seus propios afiliados.
Nos medios de comunicación
a movida, o auxe da creatividade
e o talento, o rock autóctono, as
artes plásticas, o diseño, o agromar das perruquerías unisex, a saída nocturna, o longo verán da
hostelaría, as copas, a coca. Os
colexios con fillos de reconvertidos. A algunhas rapazas, as monxas perdoáronlle o pago do ano.
Os máis pequenos fan debuxos de
cores negros e imaxes estrañas.
Os xornalistas de Madrid veñen
en peregrinación a Galiza, a falar
da movida. O concello socialista
paga e organiza os eventos. En
autobuses distintos, chegan os antidisturbios de Valladolid. Nunca
se vira tanta policía en Galiza.

a silicona. Algunhas empresas
que pecharan a primeira hora,
volven abrir ante a contundente
presenza policial. O Gobernador
non está disposto a ser tomado,
de novo, por sorpresa. Desde follas voandeiras os mobilizados
pregúntalle ao Goberno onde están os 800 mil postos de traballo
prometidos nas eleccións.
O 29 de novembro ten lugar a
terceira folga xeral, desta volta
apoiada tamén polo Sindicato Labrego, que saca centos de tractores ás estradas. O campo aínda
conserva vitalidade. A manifestación de Vigo reune de novo milleiros de persoas. A Policía municipal ofrece, nun primeiro momento, a cifra de 80 mil manifestantes. Tempo despois rectifica e
dá como válido o número de
33.600. Radio Nacional informa
de que na Estación de Autobuses
da Coruña “todo está normal”. A
frase, ambigua a mantenta, significa que non hai un só autobús circulando. En Lugo a policía
permite o labor dos piquetes
informativos, na proporción de un sindicalista por
doce policías. Ao sair de
cada local, un cabo pregúntalle, un por un, aos
empregados: “Ameazárono? Quere denunciar?”.
Os secretarios xerais de
CC OO e INTG, Amor
Deus e Xan Carballo,
xunto con outros sindicalistas, entran a falar co
Gobernador Civil da Coruña. Un sarxento córtalles o paso: “Máis de
cinco non, que son cuadrilla”.
A canción do ano é a
de Reixa e Os Resentidos: “Mira nena, son
como o sector naval.
Hei! hei! Resistirei!”.♦

agáchase detrás do mostrador, logo confesa que pasara por alí,
porque estaba todo pechado e
quería un bocadillo e unha cervexa. A INTG consegue que o paro
seña absoluto en Ourense. Os traballadores de ASTANO, trasladados en autocares, selan as “fronteiras” de Pedrafita e o Padornelo.
O 12 de xullo, segunda folga
xeral. A policía, desta volta
adiántase, e impide o paro en
Ourense. A goma pode máis que

A defensa do sector naval, xoia da industria galega, mobilizou a milleiros de persoas. O humorista Xosé Lois fixo eco das masivas
protestas nas páxinas de A Nosa Terra.

Foi a primeira. O motivo era a reconversión naval. O paro ia centrarse en principio en Vigo,
onde convocaban os tres sindicatos. Pero a central nacionalista conseguiu extendelo a toda Galiza. En Ourense o paro resultou case total. Na Coruña, Pontevedra e
Lugo a folga tivo un importante seguimento. Houbo paros parciais nun bo número
de vilas medias. Tamén pararon o ensino e a universidade
de Santiago. A maioría dos
medios de comunicación tratou de restarlle importancia
ao acontecemento.

■ 29 de novembro.

Folga
xeral tamén a nivel galego.
Volven convocar CCOO e
INTG, pero desta volta participa ademais o Sindicato Labrego (SLG) que organiza
varias tractoradas, sobre todo
no interior. O lema da xornada é: “Pola creación de emprego”. As Forzas de Orde
Público teñen un papel moi
activo, tratando de evitar a
masificación da protesta.

As tres frases do ano

A costa dos pioneiros

■ MIGUEL ANXO ARAUXO IGLE-

Galiza, e a fachada atlántica, é
terra na que de antigo proliferaron os asteleiros. Desde a carpintaría de ribeira, aos máis
grandes buques de cada época.
Na Idade Media, as técnicas
máis avanzadas de construción
naval estaban ubicadas nesta
costa. A carabela, nacida entre o

delegado do Goberno e presi-

■ 14 de febreiro.

Folga a nivel
galego “contra a política económica do goberno”, convocada por CCOO e INTG. O
PSOE, que ocupaba naquel
momento a Moncloa, así como UGT, procuraron frear a
incidencia da protesta. Como
na anterior ocasión, a manifestación celebrada en Vigo
resultou masiva. Nas demais
cidades e en moitas vilas as
mobilizacións tiveron tamén
gran relevancia.

O 14 de febreiro, dia nos namorados, celébrase a primeira folga
xeral. Xavier Pedrido, concelleiro
socialista e dirixente de UGT, é
descuberto por un piquete nun local de alterne, o Telmo’s. Primeiro

■ DOMINGOS GARCÍA-SABELL,

Galiza viviu desde o franquismo dez folgas xerais.
As tres primeiras tiveron
lugar no mesmo ano: 1984.

■ 12 de xullo.

Os días de goma

SIAS, bispo da diócese Mondoñedo-Ferrol, durante unha
homilía: “Cómpre unha auténtica solidariedade cos traballadores”.

O ano con
máis folgas

dente da Real Academia Galega: “A reconversión nada ten a
ver coa política”.
■ CARLOS MELLA, vicepresidente
económico da Xunta: “Hoxe podemos estar a desmantelar asteleiros para logo, dentro de pouco,
ter que construír outros novos”.♦

Mondego e Ortegal, é a primeira nao plenamente eficiente para a navegación oceánica. O
propio termo “carabela” é de
orixe galego-portugués. Os
equivalentes aos Pioner e Discover de hoxe eran construídos
aquí e de aquí zarpaban a explorar o novo mundo.♦

A seguinte folga xeral foi
convocada o 20 de xuño de
1985 contra a reforma das
pensións. O paro tivo carácter estatal. A folga máis recente celebrouse o 20 de
xuño do 2002, tamén en todo o Estado e convocada
polas tres principais centrais. En total dez folgas xerais en vinte anos.♦
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Aceiro e poliéster, crónica do naval way of life
MANUEL P. RÚA
O bo obreiro Santa (Javier Bardem), diríxese aos seus compañeiros de garito na
película Os luns ao sol, predicando, nunha perorata de ilustrado, que a causa fundamental da reconversión naval foi a especulación urbanística. He, he, he...
Até onde me chega a memoria, lembro
que en 1982 estabamos empregados en ASCON ao redor de dous milleiros de persoas,
en vísperas do peche das factorías de Meira (Moaña) e Ríos (Teis-Vigo). No sindicalismo da factoría estaba a acontecer un
cambio que máis tarde se revelaría fundamental. Despois dun lock-out [peche patronal] en 1978 e dunha das folgas de maior
duración e custos sociais da transición política, a reentrada na fábrica en 1979 significara unha sangría de despedimentos, o
descabezamento do sindicato USO, hexemónico até aquela, e o trasvase de afiliación ás outras organizacións sindicais.
Recordo a primeira campaña das eleccións sindicais democráticas, despois da
estrea do PSOE no goberno do Estado en
1982. A UGT lanzou a mensaxe: “agora
nós”. Impecábel asociación: co PSOE gobernando, era a hora da UGT nas fábricas.
Presentada a “reconversión” polo Goberno como un axuste tecnolóxico-político
por mor das esixencias do mercado e a previsíbel entrada na CEE, os enfoques polarizáronse. Por unha banda PSOE/UGT co
argumento da racionalización tecnolóxica
do aparato produtivo, apoiado con importantes incentivos de tipo social, prexubilacións ou recolocacións. No outro lado, o
resto dos sindicatos, cun enfoque de resistencia e conflito social. Entre 1983 e os noventa, pasamos da “crise do naval” á “reconversión naval”.

■ O INVENTO DO CONXELADO

formar en calafateadores, soldadores, mecánicos, trazadores, montadores ou ferreiFoi en 1961. Valentín Paz-Andrade e ou- ros de ribeira.
tros convenceran a Xosé Fernández de
crear PESCANOVA: “Se os arxentinos con- ■ CONTRA A UCD VIVIAMOS MELLOR
xelan a carne, por que non conxelar o peixe?”. Comezaba a chamada revolución Mais, se a crise do petróleo de 1973 xa
do conxelado, con dúas modestas botadu- nos pillara coa casa sen recebar e hipoteras: o “Lemos” e o “Andrade”, que che- cada, aquel non fora senón o primeiro avigaron a Sudáfrica e aos mares austrais so do que viría en 1983, 84, 85, a gran reonde todo o mar era peixe e abriron a ida- conversión industrial que a vella UCD
de de ouro do naval na ría de Vigo.
non fora quen de levar a cabo en 1982.
Dicíase na bisbaContra unha UCD
politicamente atomirra: “traballas no latón, alí gáñase ben a
e sindicalmente
mpecábel asociación: zada
feble, viviamos mepeseta”, porque ASCON era o buque inllor,
pero
PSOE
co PSOE gobernando, chegou “o cocambio”,
signia dos estaleiros
e aqueles obreiros tiera a hora da UGT nas político e sindical. E a
ñan a fachenda de
parte dura do conflito.
fábricas”
traballar nunha “emLembro as granpresa modelo” como
des asembleas na gracertificaban os diploda de marcador de
mas, pendurados nos
Balaídos, no pavillón
despachos da factodos deportes das Traría, asinados por
vesas, en Vigo, onde
Francisco Franco.
un acorado Corcuera, futuro ministro do
Aquel Naval way of life incrementou Interior, detrás dunha pequena mesa para
de forma xeométrica o pulo de Vigo, os oradores, escoitaba “vendidos”, “traiconvertida –como pensara Palacios– en dores”, “esquirois”, cando prendida na
cidade-imán. Buscando a ría do far west dobre fidelidade –sindicalistas e membros
viña o trasvase rural-urbano de vilas e do PSOE– a UGT asumiu o discurso ofibisbarras e tamén o know how imprescin- cial, aínda que algún cargo voceara aquel
díbel, os excedentes do capital humano cómico “merda para Solchaga”.
dun Ferrol que tamén rachaba as costuO movemento sindical unitario non
ras.
aturou a fenda que representaba a postura
Invertendo a tendencia migratoria his- progubernamental do sindicato socialista e
tórica, a xente collía billete de volta de a partir dunha certa altura do conflito, as
Alemaña, Francia ou Suíza e atopaba pra- asembleas sempre eran por separado: UGT
za nos obradoiros do ferro para se trans- e o resto dos sindicatos. Destes últimos

‘I

A alternativa do kiwi e as granxas de visón
No imaxinario colectivo de Vigo hai un
discurso repetido que afirma que a cidade
rexenera o tecido industrial perdido como
se dunha estrela de mar se tratase, e proclama a facilidade máxica para crear novas empresas en situacións economicamente cambiantes. Daquela ofrecíanse
como alternativa as plantacións de kiwi,
granxas de visón, cultivo de vermes ou
piscifactorías do rodaballo, que non resistiron máis alá do tempo da subvención. A maiores, a solución tradicional
de abrir un bar e pasar da explotación por

conta allea á autoexplotación familiar.
Se pensamos só en termos da estatística oficial dos ministerios, aquel grupo
humano afectado –alcumado de “parados de luxo”, como se o non traballar fose vontade persoal– foi oficialmente recolocado, subvencionado, xubilado ou
prexubilado. Pero hai outras pegadas,
outros custes e outras historias.
Hai unha contabilidade oculta, un pasivo no ánimo dos rapaces das escolas de
Domaio (Moaña), unha parroquia especialmente afectada, onde de cada tres ca-

bezas de familia, unha tiña relación directa co peche das factorías. Aquelas redaccións infantís son a memoria do medo e a incerteza do futuro que se percibía
nas casas, eses invisíbeis custes da infelicidade, alleos á estatística oficial, transformados en debuxos coloristas da depresión e dos grandes cambios no estilo
de vida de centos de persoas que pasaron
a ser “irreconvertíbeis” e mudaron estampa e autoestima operaria dun día para outro. Porque traballar en ASCON era
un seguro de vida.♦

partiron os grandes conflitos da época.
Nunha asemblea de factoría, en Teis,
Vigo, decídese parar o tren que pasa rente
da fábrica. Un obreiro faille sinais ao ferroviario, que detén o comboio uns metros
antes do túnel.
—Que pasa?
—Hai unha pedra colocada na vía.
—Moitas gracias. Di o condutor. E
cando olla para atrás, comeza a arder un
vagón, como recolle a fotografía que se
pode ver estes días no Museo de Arte
Contemporánea de Vigo. A cidade ardía.
Queimáronse autobuses na praza de
España. Colapsábase o quilómetro cero da
porta do Sol. A policía non sabía como actuar ante tanto corte de tránsito. Subían
pensando atallar os manifestantes pola
parte de atrás do barrio histórico e entón
as prostitutas da rúa da Ferrería baixaban
avisar os piquetes.
Queda a memoria e as imaxes daqueles
días de conflito. O formigueiro humano
baixando Urzáiz nas folgas xerais, o secuestro do Catamarán, as marchas a pé, os
peches nas delegacións dos ministerios de
Traballo ou Facenda, na Catedral de Santiago, onde a maior parte dos obreiros viron o Pórtico da Gloria por primeira vez.
Queda a solidariedade. Toneladas de
comida regaladas por produtores, empresas de servizos e distribuidores, arte donado para subhastas, familias que acolleron
a outras familias máis menesterosas.
Queda un importante capital humano espallado por outras fábricas e pequenas empresas novas e vellas, bares, oficinas, prexubilacións, emigración, liberados sindicais,
empregados públicos e oficios varios.
Se embarcamos hoxe no catamarán de
Os luns ao sol, icona da época que estamos a falar, nunha viaxe pola ría, vemos
que non houbo tal especulación urbanística cos terreos. As antigas fábricas son outras factorías de barcos de plástico e xigantescos guindastres azuis, como animais mitolóxicos e supervivintes, onde
traballan algo menos de cincocentas persoas. Pero o perfil das naves aínda lembra
a outra película daqueles anos duros, do
tránsito e o cambio de modelo: as empresas, do aceiro ao poliéster, os sindicatos,
da rúa aos despachos, o emprego, da certeza á precariedade.♦
MANUEL P. RÚA traballou en ASCÓN
entre 1972 e 1983. Na actualidade é técnico
cultural e sociólogo.
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Xesús
Mosquera,
secretario
xeral de UGT
de Galicia
‘Era necesaria,
aínda que non
se reindustrializou
o suficiente’
Como valora aquel proceso de
reconversión?
Era necesaria. Púxose de manifesto en anos sucesivos. Aínda
hoxe se sigue recortando persoal
nos pequenos e medianos asteleiros de Vigo. A reconversión
deriva da entrada na UE, onde
concorrían sectores que entraban
en competencia directa, o que
obrigou a unha unificación. O
que si hai que preguntarse é se
foi unha reconversión, é dicir o
cambio dunha produción por outra ou se, máis ben, foi un axuste, é dicir, un recorte sen reindustrialización. Paréceme que o
que ocorreu foi isto último.

Polo que di, enténdese que
tivo tamén efectos positivos.
Houbo medidas boas de prexubilacións e de recolocacións.
Nestes temas fomos pioneiros.
Tamén houbo planos de formación e reciclaxe.
E o balanzo final?
O proxecto de substituír o tecido social e industrial perdido
fracasou. Esa é a parte peor, sobre todo na comarca de Ferrol.
En Vigo as ZUR [Zona de urxente reindustrialización] e as ZID
[Zonas de urxente desenvolvemento] conseguiron reproducir
parte desa capacidade industrial e
a Ría de Vigo non sofreu tanto
como a Ferrolterra. Ferrol era
moi dependente do emprego público e tiña que ter sido o sector
público o que rexenerase a economía. Deixouse en mans do privado, para que actuase mediante
subvencións, pero non respondeu
o suficiente. Neste último aspecto quedamos desencantados.♦

Antón Reixa,
produtor e
director
de cine
‘Aquelas foron as
prácticas para
Nunca Máis’
Que lembra daquel ano?
Que foi unha época moi intensa en Vigo e que houbo varias folgas. O máis incríbel eran os piquetes que se reunían a partir das
doce da noite e até as doce da mañá do día seguinte, cando saía a
manifestación. Eran noites memorábeis que tiñan unha parte de
encontro civil, de festa e de confluencia de moita xente. Non había violencia, quitado algunha
provocación illada que logo tivo
moito eco nos medios. Lembro
tamén a reticencia do alcalde Manuel Soto ás mobilizacións. Despois dunha manifestación a que

ron facer reportaxes para prensa,
radio e televisión. Estaba o rock, as
artes plásticas, aquelo era a Atenas
que contrastaba coa Esparta do paro e a mobilización. Cando os xornalistas me preguntaban polo glamour e a frivolidade, sempre lles
lembraba que había aquela outra
cara. A movida foi a reconquista
popular do lecer, a vida nocturna
era moi promiscua. Os locais non
eran só para modernos, había todo
tipo de xente. Moitos participaban
tamén nas manifestacións.♦

Manuel Soto,
ex alcalde
de Vigo
debimos asistir 200 mil persoas el
saiu dicindo que non houbera unha folga xeral, senón unha feira
xeral. Resultaba paradóxico que o
partido socialista, que dous anos
antes gañara as eleccións, tivese
organizado aquela reconversión.
Eu estaba no [grupo de rock] Os
Resentidos. Xuntámonos con Siniestro Total e elaboramos un disco con varios temas que se titulou
“Hei, hei, resistirei”, en solidariedade con sector naval.
E serviu para algo?
O proceso de mobilizacións
contra a reconversión foi moi longo. Empezara no 78. Todo o que
veu deixou un certo sabor a derrota, pero hoxe penso que a situación
tería sido terríbel sen mobilizacións. Freouse o recorte e gañouse
tempo para que os traballadores
fosen atopando outros traballos.
Aquela crise mal xestionada continúa hoxe, o que resulta extraño,
porque o lóxico é que en Galiza
haxa pesca e se constrúan barcos.
Agora vimos doutras mobilizacións moi grandes, podemos dicir
que as da reconversión servíronnos de prácticas. Refírome a mobilizacións legais e masivas. Porque
outras que houbo como as do 72
foran notabelmente diferentes,
moi duras e na clandestinidade.
Aquelas folgas coincidiron
coa movida.
É certo. A movida despertou un
grande interese informativo. Viñe-

‘A movida foi
a outra cara
da reconversión’
A reconversión e a movida
coincidiron na súa etapa de alcalde. Como valora hoxe aquela época?
Acertamos no principal e fallamos nalgunhas cousas accesorias. A visión de que Vigo tiña que
ser moderna e aberta vaise cumprindo e cumprirase aínda máis no
futuro. Houbo acertos, como o de
que o concello puxese as bases
para que os creadores, dos distintos campos, tivesen un espacio de
actuación. Eles poñían o talento e
desde o concello só lle colocamos
a peana para que destacasen.
Lembro, por exemplo, aquel irmandamento Vigo-Madrid.
E a reconversión?
Foi a outra cara da movida.
Na práctica non pechou ningún
asteleiro. A única factoría que cerrara era privada. E os sindicatos
aspiraban a que volvese abrir. Falo de ASCON. Reabrilo era imposíbel. O que pretendían realmente
os sindicatos era estatalizalo e iso
non se podía facer, porque era o
contrario das directivas europeas.
O que si se fixo foi reindustrializar e tomo como exemplo o propio ASCON. Alí está hoxe o asteleiro de Rodman e Polyships que

teñen tantos ou máis traballadores. Podería citar outras industrias
que se montaron. Algúns decatámonos do que estaba a pasar e do
que se podía facer. Aínda que
comprendo que o traballador se
aferre ao seu posto. Claro que o
comprendo. Cada un facía o que
tiña que facer.
Ao principio falou de fallos
en cousas accesorias. A que se
refería?
Houbo erros no trato. Eu, por
exemplo, dixen aquelo de “feirantes” despois dunha folga xeral e entendéuseme mal. Referiame a feira no sentido de festa,
non no de comercio. Houbo quen
non quixo aceptar as miñas explicacións e podo comprendelo.
Non me souben expresar.
Foi boa a reconversión?
Rotundamente si, porque se
reindustrializou. Vou poñer un só
exemplo. O Congreso aprobara,
por unanimidade, que a Galiza
viñese unha soa autovía, polo
centro e que en Santiago se dividise cun ramal para A Coruña e
outro para Vigo. A autovía directa Vigo-Madrid non se ia facer.
Loitei, mesmo contra o meu partido, para que se construise. A
credibilidde que tiña gañada valeume. E así conseguimos aforrar case unha hora de tempo no
traxecto e ser a única comunidade comunicada con Madrid por
dúas autovías.♦

Xosé Díaz
‘Galiza perdeu o 100% dos grandes asteleiros e o 65% dos medianos, o resto do Estado só o 25%’
Díaz entrou a traballar en ASTANO
en 1958. No 84 era o responsábel
do sector naval da INTG. Na actualidade é deputado nacionalista.
A reconversión deriva da
entrada na UE?
Entramos en 1986, pero a petición estaba feita desde 1978.
Produciuse un proceso de adaptación, forte sobre todo na construción naval e na siderurxia. Hai un
documento consensuado coa Comisión que analiza sector por sector e recomenda os recortes. UCD
iniciou a reconversión, pero non
tivo capacidade para afrontar o
mandato comunitario. O PSOE
non só a levou a cabo, senón que
ordenou unha inxusta redistribución a nivel de Estado. Nos grandes asteleiros, Euskadi perdeu 0
25% da capacidade, Andalucia o
24% e Astano de Ferrol o 100%.

Nos pequenos e medianos, a reducción foi en xeral do 25-30%,
pero a Galiza, sobre todo a Vigo,
tocoulle prescindir do 65%.
Euskalduna pechou.
Pechou, pero aumentou Sestao. Euskadi demostrou que pesaba na política estatal, igual
que Andalucía. Galiza estivo orfa de poder político. A Xunta
non se moveu. A prohibición a
ASTANO de construír buques segue en vigor. A UE admite que
esa prohibición é a contrapartida para subvencionar o resto.
Que lembra das mobilizacións e das tres folgas de 1984?
Ao primeiro a solidariedade
era absoluta. Lembro unha grande
mobilización no Obradoiro, coa
praza a rebordar. Foramos en
trens, autobuses... Fixemos moitos
quilómetros e mitins por toda Ga-

liza. A INTG convocou tres folgas
xerais, a primeira saiu a medias,
debido á oposición dos outros sindicatos. A UGT estaba entregada
ao goberno. CC OO ao principio
foi coherente, aínda que logo
abandonou. Moitas mobilizacións

sairon adiante gracias ás asambleas nas factorías. A INTG gañáballe
a CC OO e UGT nin sequera participaba. Co tempo, o problema foi
quedando só entre os afectados. O
empresariado, que ao principio
apoiaba, sobre todo a nivel comar-

cal, foise desmarcando. Os medios
de comunicación insistían en que a
reconversión era necesaria e en
que os traballadores do naval eramos uns privilexiados.
Serviron de algo as mobilizacións?
Se non se fixeran hoxe non
existiría ningún asteleiro. O
PSOE e UGT non entenderon a
importancia do naval. A construción naval é un dos sectores onde
nós podemos ser moi competitivos. Pero foi o nacionalismo o
único que o defendeu. Eu vin
máis claro que nunca que Galiza
necesitaba forzas propias. Negociando en Madrid, ante ministros,
representantes da UE e todo tipo
de responsábeis, faciase evidente. Alí ouvías dicir as cousas con
moito descaro, cousas que afectaban gravemente a Galiza.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

No chalé de Alfonso
Paz Andrade, Pousa
nova do mar, situado
nas proximidades do
areal vigués de Samil,
reuníase o Foro de
apoio a Ventura Pérez
Mariño. Xa se dixo
aquí. O que non se
contara é que un dos
acordos entre Paz
Andrade e o,
daquela, alcalde era
non realizar un vial
previsto, que ocuparía
parte do xardín
anexo ao chalé, e a
cambio o empresario
vigués cedería, á súa
morte, o chalé ao
concello como sede
da Biblioteca Paz
Andrade.

Quéixase
Almodóvar de que a
próxima ceremonia
dos oscars será
retransmitida en falso
directo. Talvez seña
unha metáfora do
mundo, quérese dicir
da televisión de hoxe,
un falso directo.

A censura será polo
medo a que se vexa
un peito ou por temor
a que alguén critique
a Bush a oito meses
das eleccións?

Din que os paises
católicos son
hipócritas, pero os
anglosaxóns quizá lle
gañen. A
Norteamérica
pudorosa é tamén a
raiña da pornografía,
o presidente belicoso
fixo trampa para non
ir a Vietnam.

C

orren tempos de ofuscación, mesmo
de oscuridade. Semella que o mundo
político galego, tépedo ante o esgotamento físico do fraguismo, non atopa acougo
na conformación dun futuro previsíbel. A incertidume é pior que calquera mal previsíbel.
A dereita dual revélase na Coruña. Só ten
dous magos, é unha diarquía que pretende alumear un futuro político sen contar cos protagonistas. A epifanía política que nos brindan
Fraga e Vázquez anuncia un presente sen futuro. Alumean sen emoción a garantía dun permanente secuestro de Galicia privada da súa
esperanza. Fronte ao “Pacto de Bergondo”,
que remite aos epígonos a remedar a historia
na súa versión de farsa casarista, resulta necesario e urxente reflexionar e actuar como xa a
está a acontecer en Compostela. Hoxe o concello de Santiago vólvese símbolo da esperanza humillada en Bergondo. Se o acordo coroa
os esforzos dos protagonistas celebrariamos
nesta epifanía tres importantes acontecementos: a recuperación dos pactos entre nacionalistas e socialistas galegos, a recuperación da
inciativa política da oposición e asentariamos
un alicerce decisivo para a alternativa:
■ A) PACTAR É RENUNCIAR (DO SER DE ESPAÑA). Durante anos a democracia española estivo mancada pola debilidade da dereita fendida entre o centro que apoiaba a UCD e aqueloutra máis extremada que confiaba en AP. De
nada lle valeu a Suárez ser artífice dunha difícil
transición política, renunciando aos postulados
básicos da España imperial, aquel mito infantil
inoculado en todas as escolas do país nos tempos duros do franquismo. O principio de unidade de lingua, territorio e destino, era áncora salvadora do esencialismo españolista.
O ser de España construíuse artificialmente fronte á realidade da existencia diversa e plural dun territorio heteroxéneo xeográfica, climática e culturalmente. O esencialismo españolista é unha construción política
elaborada para darlle soporte a unha forma
de estado unitario, que se enfunda como un
corsé á nosa realidade plurinacional. A Xeración do 98 cultivou o esencialismo españolista e a historiografía do “ser de España”;
pero xa Ortega –nada sospeitoso de federalismo pimargaliano– advertiu da necesidade
de subordinar o estado á realidade da Nación.
A dereita deste país nunca podería tolerar unha constitución que fose madrasta da unidade de
España, pero foi precisamente no nó gordiano da
unidade e a medio camiño do estado federal onde a renuncia mutua dos partidos atopou un
acordo, acordo que ten o merecemento de experimentar co delicado mecanismo do estado sen
rompelo nin facelo odioso pola súa artificialidade. A renuncia ao mito unitario por parte da dereita foi a clave do pacto constitucional.
Este exercicio de realismo político operado
na dereita, pagouno Suárez co 23-F e a perda
do liderato político da dereita en beneficio de

ANA PILLADO

Epifanía en tres actos
MIGUEL BARROS

A comprensión de Galicia como entidade plural
é o primeiro paso necesario para que a esquerda
sirva de alternativa real ao poder da dereita.
Fraga. Agora ben, para recompoñer a dereita,
organizala e reeducala democrática e constitucionalmente investiu o actual presidente da
Xunta nada menos que tres lustros. Non lle resultou doado estender o concepto político de
“maioría natural” a centristas de dereitas, liberais, demócrata-cristiáns, fundamentalistas,
unitaristas e ultramontanos de todas as castes.
Foi o convencemento, a presistencia na acción
e a vontade firme de ceder no accesorio e manterse incólume na ambición da unidade o que
fixo posíbel a conformidade en base a postulados de mínimos de carácter ideolóxico.
Foi a habelencia o derivar as tensións cara aos niveis programáticos e de reparto de
poder onde Fraga atopou espazos de acomodo para todas as tendencias. Preeminecia do
mercado, libre empresa, redución pogresiva
do sector público, liberalismo económico e
alianzas exteriores sobre o eixo de Washington permitíronlle a Fraga construír unha dereita competitiva e democrática.
Tamén neste caso non foi de balde e o seu
traballo non estivo rematado até que, despois
de varios intentos, atopou o home que había levar o PP á Moncloa. Fraga, como antes Suárez,
fertilizaron coas súas renuncias a continuidade
politicamente organizada da dereita en España.
Foi a capacidade de renuncia moito máis
decisiva para conquistar este obxectivo que a
ferreña dureza inmobilista e letal que sempre

nos asoballa co destemido berro de que “antes tronzo ca dobro”.
■ B) DO INIMIGO Ó CONSELLO (GALICIA,
CÉLULA DE UNIVERSALIDADE). Da Galicia dos
anos setenta gardamos na memoria o fervor
independentista do nacionalismo da UPG,
“das bases constitucionais” e a proposta, xa
daquela moi discutida, de constituírmonos en
estado polo feito de ser unha nación. O esencialismo galeguista resultaba debedor do nacionalismo risquiano por unha banda e estaba
accionado revolucionariamente polo estalinismo do centralismo democrático pola outra.
Daquelas, a independencia non era negociábel.
O socialismo cargado co seu federalismo
histórico, amagaba –como podía– para converter a pretensión dunha federación de partidos socialistas ibéricos e traballar na recuperación da sigla histórica máis rendíbel e
importante da esquerda española. Os homes
do PSOE trataban de recompoñer, organizar
e levar ás urnas a marca centenaria.
Pero tamén xa daquela se falaba da invitación de Castelao ao pacto cos federalistas do
PSOE. Quintanilla era a referencia preferida
polos nacionalistas e pola banda socialista
Suárez Picallo era o socialista máis estimado
do nacionalismo. Ambos os dous líderes apuntaron sempre na dirección dun entendemento e
dun pacto entre socialistas e nacionalistas.
Ao Estatuto de Galicia salvouno o sentido

Cartas

Sada
Lendo as declaracións das dúas
cabezas máis visíbeis da corrupción neste escándalo-mofa antidemocrático da moción de censura consumada en Sada, non
deixo de sorprenderme cada día
un pouco máis.
Resulta que se o que merca
non sabe contar máis aló de 680
(pagos/as) e fala de autocares invisíbeis para a xente normal. O
comprado, para non ser menos,
xa non vai máis aló de 500; que
eran xentes de Sada, iso si, do
BNG; e que nos apeamos dos autobuses en Guísamo. Logo nos di
que “la gente que me conoce, sabe que el dinero toda la vida me
ha importado un huevo”, “que si
algún enajenado me dice cabrón... ya le contestaré”...
Sorpréndome, indígnome, fágome moitas preguntas, dóeme o
orgullo, a dignidade, a vergoña...

e ás veces dáme a risa; unha risa
estraña, pois parece que non entendo nada e vivo nun mundo de
tolos; parece:
Que o “prestixioso” oftalmólogo que me fixo unha revisión
hai uns días é un total incompetente, pois afirmou que estaba
en perfecto estado, que tiña unha
boa visión e agora resulta que
non son capaz de ver unha morea
de autocares que se pasean polo
meu nariz.
Que pertenzo a un partido de
xentes moi raras e cunhas finanzas desorbitantes; pois para ir
aos actos celebrados no noso
propio concello, á parte de pagarnos unhas substanciosas dietas, alugan autobuses para levarnos até Guísamo. Iso si, despois nos deixan alí tirados e que
cada quen se apañe para regresar a Sada...
Que son parvo, pois a pesar
de todo o meu traballo sigo a pa-

gar unha cota como afiliado e,
enriba, aínda non me decatei onde está situada a ventaíña de cobros e comisións.
Que lles dou creto a xentes
do máis ruín que non paran de
dicir que neste concello temos
un médico de sanidade pública
que dende hai bastantes anos
adícase a “desviar” os doentes á
súa consulta.
Que pouco aprendín nos
meus anos de escolarización, e
agora descubro que vai antes o
xaneiro-2004 (primeiras manifestacións contra a moción) co
novembro-2003 (sinatura da
mesma ante notario) e que en
matemáticas non controlo nin
“as catro regras”, pois non sei de
que números falan estes dous
elementos. Falan de millóns?, de
pesetas, de euros ou de pesos arxentinos? Onde vai o resto entre
680 e 500...?
Que crin que un deles era o

mancebo da botica e o outro o
expendedor de receitas xeneralista, mais agora resulta que tamén trata os enaxenados, vamos
que se pasou á psiquiatría.
En resume, que non sei nada
e necesito que estes dous adalides da democracia me expliquen
clariño que se todo isto non o fixeron por tixolos do un e o cemento do outro, como reflectía
unha viñeta da prensa, por que
outro motivo foi; por fincas na
Patagonia? Para telo claro e remediar todas as miñas doenzas
xa sei a receita: acudír ao tinglado que entre os dous montaron e
seguro que quedo curado de todo
espanto. Claro que pode saírme
por un ovo e a xema do outro (Isto é como o conto de Castelao
pero cambiando os xamóns por
cartiños).♦
CARLOS CARRAL
(SADA)
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común, o acordo, a renuncia e a capacidade de
negociación. Ramón Piñeiro e o novo socialismo
do PSOE galego, levaron á dirección socialista
do Estado a ceder ante o “principio de igualdade
de trato” con Catalunya e Euskadi, labor político
tradicional do galeguismo galeuscano.
Hoxe, superados os debates esencialistas,
temos a obriga de facérmonos entender polos
nosos fillos. Galicia ten parlamento e goberno
de seu, pero instalados na firmeza do carballo
os interlocutores que teñen o deber político de
conformar unha alternativa de goberno por
sentido común e mandato expreso do electorado, enguedéllanse pero non se entenden.
Do caso de Vigo podemos sacar fértiles
conclusións: sermos modestos nos mínimos
ideolóxicos, buscar os espazos máis amplos
de entedemento no terreo programático, adecuar os interlocutores ao proxecto que se
prentende; liberar as organizacións da lealtade, malentendida, os principios inspiradores e
sacrosantos dos fundadores; loitar en suma,
pola evidencia funcional das organizacións
políticas nadas para vertebrar e dirixir o poder
institucional e non para consagrarse como cidadáns enclaustrados de por vida na devoción
aos nosos respectivos tótems ideolóxicos.
Galicia existe, ten idioma e cultura propios,
esa é unha evidencia, pero Galicia tamén ten intereses múltiplos que han ser cohonestados pola acción dun goberno propio, e o país pensa
que un goberno sen alternativa é unha democracia sen futuro. O noso diálogo político está centrado nas disputas dos nosos avós pero esquecemos que o seu traballo xa rematou. O tempo de
agora demándanos a responsabilidade de atender a xuventude, son os fillos os que nos preguntan por que resulta imposíbel un diálogo político entre galegos que, petrificados na firmeza
do carballo, seremos tronzados polo vendaval
dun electorado xuvenil que desertará das urnas
decepcionado por non entender a incapacidade
política dos dirixentes para imitar a flexibilidade do xunco, renunciando así á posibilidade dun
acordo político necesario para unha alternativa
de goberno. A dereita adecuou o discurso ao
tempo no que vive, cedeu nos extremos do seu
esencialismo españolista e como consecuencia
conduce a historia, hoxe en Galicia e en España.
Por desgraza, nacionalistas e socialistas,
incapaces de atopar a liña de menor resistencia para chegar ao acordo, non sabemos ceder en Galicia renunciando así á posibilidade
de imprimirlle ao tempo presente a pegada
da nosa propia acción política
■ C) A ESPERANZA AGARDA NA MESA (POSTULADOS PARA UN ACORDO). 1) Fuxir do ideoloxismo. A nosa tese en (A) e en (B) refléctese
ao perigo de embridarnos, por disciplina e fundamentalismo partidarios, nun debate esencialista. Está ben claro que entre a Scila do pragmatismo ramplón e a Caribdis do ideoloxismo
totémico agóchase o perigo de embarrancar o
proxecto da futura coalición entre nacionalistas

rantía da súa evolución pacífica.
e socialistas en Galicia.
Polo pronto fuxamos da ideoor desgraza, As Españas pasan a ser causa de
todos os españois e deixan de ser
loxización do pacto. Nada impide
que o BNG se declare indepen- nacionalistas e patrimonio dos esencialistas ergueitos sobre o “macizo da raza”.
dentista. Nada se opón a que o PSsocialistas,
Coa abertura do nacionalisdeG quede ancorado no seu “programa máximo”. Nunha democraincapaces de mo español e a participación dos
outros nacionalismos do Estado
cia de calidade a evolución inteatopar a liña estabilizamos o sistema e redulectual, perceptiva, e o mesmo
a mero disfrute do reparimaxinario colectivo, traducen
para
chegar ao cimos
to de poder institucional o que
electoralmente os cambios e dan
se presenta como un drama
ao traste coas posicións encastelaacordo, non hoxe
rupturista. O Estado é noso, de
das dos pretorianos das esencias.
A libre expresión do pensamento, sabemos ceder todos, non só das clases políticas nacionais radicadas nas cabase da libertade política eríxese
en Galicia e beceiras dos partidos en Madrid.
coma un bastión inexpugnábel que
En consecuencia, BNG e PSreduce á condición de secundarias renunciamos á
deG habemos de tratar como soas cuestións ideolóxicas –se como
xa dixemos– unha democracia re- posibilidade de cios, non precisamos homoxeneizarnos ideoloxicamente, basta
fuga por definición calquera caste
de método violento como medio deixar a pegada con que non ideoloxicemos o obxecto do negocio político –goberválido de acción política.
2) Buscar nos acordos de re- da nosa acción no, poder institucional– que, a
priori, é ideoloxicamente neutro.
parto equitativo de poder instipolítica”
3) Respectar a obxectividade
tucional espazos de alivio para
dos datos que priorizan as esitensións políticas anicadas tras
xencias dun futuro programa de
o ideoloxismo.
goberno para Galicia. UniversiAceptar este postulado implica
a superación doutro mito dualista. A simplica- dades, empresas, movementos sociais e a inción dereita-esquerda é un anceio de concentrar telixencia galegas dispón no seu conxunto
o reparto de poder institucional nun sistema po- dun diagnóstico que faría moi acaído o acorlítico binario. Neste asunto temos que mover- do programático.
Se politicamente somos quen de sentar
nos por imperativos electorais. O nacionalismo
periférico é unha realidade que conta xa agora interlocutores convencidos da acoutación
no reparto do poder central do Estado. O pano- que nos impón a todos a vontade da maioría,
rama político español evoluciona de cara a un electoralmente expresada, refundar o pacto
sistema ternario formado por tres elementos: entre nacionalistas e socialistas galegos parece unha tarefa doada.♦
dereita-esquerda-nacionalismo periférico.
Esta realidade lonxe de constituír unha
ameaza para a democracia é precisamente a gaMIGUEL BARROS é concelleiro no PSOE en Vigo.

‘P

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

A liberdade sindical
Os dereitos fundamentais están
en perigo. Os traballadores xa
hai tempo que vimos sufrindo
un continuo empeoramento das
condicións de vida e das condicións laborais. Négasenos o dereito a ter unha información veraz e tentan afogar o noso dereito a expresarnos libremente e a
loitar por manter as conquistas
históricas da clase traballadora.
ETTs, contratos lixo, precariedade, accidentes laborais e decretazos.
E agora, os mesmos que enchen a boca coa palabra Constitución tentan eliminar o dereito
fundamental que a loita obreira
conseguiu incluír nesa mesma
Constitución, o dereito de folga.
A folga do 20 de xuño do
2002 conqueriu os seus obxectivos: o goberno do PP tivo que
dar marcha atrás no recorte dos

dereitos dos traballadores. Pero
a represalia está servida: 15
anos de cadea a tres compañeiros por participaren nun piquete, por se enfrontarse a un patrón e por se negaren a ser detidos inxustamente.
Os traballadores non imos
consentir que este goberno represor e os xuíces que o secundan metan en prisión tres traballadores que defenden os seus
dereitos mediante o dereito fundamental de folga.♦
DELIO LÓPEZ
(SECRETARIO DA XUNTA DE
PERSOAL DE SERVIZOS
PERIFÉRICOS DE LUGO)

Carod n’A Nosa Terra
Quero manifestar, dicir sen retranca, dar a máis fervente noraboa ao director Afonso Eiré,

polas páxinas centrais e mais a
columna da portada que atopei
obxectivas de seu, obxectividade que se agradece sinxelamente, sen máis, non polas lecturas
que un ten feito de noxentas,
arrepiantes, falsas, perigosas
notícias sobre Josep-Lluís Carod-Rovira, ERC e Catalunya,
nestes dias soamente de treboada nun vaso de auga, tormenta

Fé de erros
Na información sobre a Universidade
de Santiago, da semana pasada, esvararon dúas inexactitudes. A primeira, por confundir unhas partidas con
outras, fixo dicir (páx. 3) que “a célebre ‘Conchita’ “dun orzamento de
100.000 euros acabou costando
máis de 166.000”. As cifras que corresponden son 3.606.072 euros, no
primeiro caso, e 6.010.121 no segundo. Tampouco son tres as facultades
de Dereito que hai na Galiza, senón
catro. Este erro non é a atribuíbel a
Xavier Ferreira, a pesar de aparecer
posto na súa boca.♦

que agardo dure até as vindeiras
eleccións, despois se deus quere e o demo do PP perde a súa
maioría absoluta, coido baixará
e se cadra igual gozamos dunha
favorábel bonanza política, onde a ética, a moral, a honestidade acaben para sempre por gañar a mentira, a prepotencia altiva, o secular colonialismo dun
país e dunhas xentes, que presumen de democráticos, cando
son todo o contrario, cando
confunden liberdade de expresión con terrorismo, chamándonos separatistas, cando son eles
que odian e desprezan a diferenza, dos que non falamos castelán, a pesar da imposición,
que chaman encuentro pra máis
chanza, etc.♦
PERE-ALBERT BARRUFETCOUÑAGO
(AARAU-SUÍZA)

Dez comunidades
españolas reciben
fondos de cohesión
rexional por ser
obxectivo 1 (as máis
pobres da UE). No
2007, sete destas
comunidades
deixarán de recibir
estas axudas. A UE
argumenta que a súa
renda supera xa o
75% da media
europea. Galiza
seguirá a recibir, non
está entre esas sete.
Cómpre alegrarse?

Os case anciáns
músicos de Buena
Vista Social Club non
recibiron visado
norteamericano para
entraren no país. Nin
o director de Suite
Habana. Nin Alberto
Granado, asesor
dunha película
producida por
Redford sobre o Che.
Hai un punto de vista
equilibrado, sensato,
que di: nin Bush nin
Castro. Dan ganas de
apuntarse a esa
ecuanimidade. Pero,
hai ecuanimidade
entre un boxeador e
un neno? Din que o
neno convértese nun
gorila para os
disidentes. Mais, é
posíbel illar os
aspectos internos no
debate sobre Cuba?

Lémbrao Rupert
Everett, actor: “Oito
persoas morreron o
ano pasado nos
Estados Unidos por
mor do ántrax e o
presidente Bush
anulou a patente do
antibiótico. Un total
de 45 millóns
morreron por culpa
da sida e outros 45
millóns van morrer, e
parece que non valen
o mesmo que eses
oito americanos
brancos”.♦
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Metrosexual
BIEITO IGLESIAS

I

George Bush e J.L. Rodríguez Zapatero.

Discriminación
da muller
nas clases
de relixión
Iñaki Gabilando (Cadea
SER, xoves 5) respondeulle
aos bispos que relacionaran
o amor libre co aumento das
agresións ás mulleres. Gabilondo lembrou que o Goberno do PP subvenciona os colexios relixiosos e volve
obrigatoria a asignatura de
relixión. O PP que tratara de
desentenderse da opinión
dos bispos, aludindo a que
non involucraba o seu partido, tamén foi non obstante
atacado por Rodríguez Zapatero. O líder socialista recolleu a idea de Gabilondo e
afirmou que o PP traslada á
escola, através da relixión,
unha doctrina discriminatoria coa muller.♦

Bush
á defensiva
José Antich, director de La
Vanguardia (9 de febreiro)
comenta a entrevista televisiva de George Bush. “Talvez a nota máis sorprendente foi a posición defensiva

que o presidente mantivo
fronte a todas as preguntas
relacionadas co tema do Irak
A súa resposta de que Saddam podía producir armas
de destrución masiva ficou
moi lonxe daquelas alegatos
contra o ditador iraquí nos
que a Administración norteamericana aseguraba que xa
era posuidor delas e que era
unha ameaza para a humanidade. O que si se desprendeu
da entrevista é que o presidente ten moi asumido que a
súa posición sobre a guerra
no Irak vai ser o seu calcañal
de Aquiles nas vindeiras
eleccións e que o seu rival
demócrata —seña John
Kerry ou Howard Dean—
ten un arma que deberá utilizar con intelixencia”.♦

As diferenzas
entre España e
o Reino Unido
O sociólogo Salvador Cardús comenta no diario catalán Avui (30 de xaneiro) a
polémica sobre Carod. Cardús afirma que a súa actitude
foi imprudente. “E non é que
eu teña máis sentido de Estado que o Conseller en Cap
agora cesado, todo o contrario. Simplemente é que son

máis desconfiado e, se se
quere, que me costa máis facerme ilusións. Pero, o que
non estou disposto é a perder
tempo en valorar a decisión
de Carod Rovira a partir das
consecuencias dunha acción
que non son resultado directo dun feito mesmo, senón
da imposición malévola
dunha interpretación determinada do feito. Porque, é
certo, a entrevista coa ETA
comportou unha profunda
crise de goberno (...). Mais,
entendámonos: a crise non a
creou a entrevista en si, senón a interpretación manipulada que fixeron dela os
aparellos ideolóxicos e políticos do Estado –particularmente os seus medios de comunicación actuando ao
unísono– (...). Na Gran Bretaña, por exemplo, Blair fixo ministra para Irlanda do
Norte a Mo Mowland, unha
muller que asumiu uns riscos enormes no proceso de
paz, dialogando co IRA. Pero xa se sabe que o que sobre todo diferencia Irlanda
do Norte do País Vasco é
que a primeira pertence a un
Estado que, ademais de recoñecer o dereito de autodeterminación, no canto de
TVE ten a BBC, con directivos que dimiten non por ter
mentido, non, simplesmente, por ter esaxerado unha
información”.♦

VENTURA & COROMINA / La Vanguardia, 11 de febreiro de 2004

OE, BARTOLO, DIN
OS BISPOS QUE
A LIBERDADE SEXUAL
PROVOCA MAOS
TRATOS

¿TI CRES QUE A REPRESIÓN SEXUAL FAVORECE
O AMOR, LEVARSE BEN E
O TRATO AGARIMOSO?

rrompe na historia un home novo que non é o do Che Guevara
nin o que xorde da mata africana naquela cantiga de José Afonso (um homem novo do MPLA). Vexamos como o describe un
suplemento mundano: xuvenil; urbano; rupturista coas divisiós
clásicas, relaciónase por afinidade estética; sofisticado, sabe como
ir á última moda; de profisión liberal, avogado, actor, xornalista,
relacións públicas, artista; hétero sen botar por fóra; exclusivista,
con posibles pra acceder ó luxo fashion; desportista, sao como un
buxo. Metrosexual é a nomeada desta criatura que se depila, pinta
as uñas e cambia de peiteado unha vez ó mes, que arrenega do
lendario desaliño da virilidade tradicional e adopta algús trazos do
eterno feminino. Trátase dunha muda do canon de beleza machote
que eu aprobaría sen reservas se non me propuxesen como modelo ideal (como doríforo desta tendencia) a David Beckham, ese
cadelo madridista. As corporaciós e directores de marketing
rebrincan de contento: O home estaba moi limitado a un tipo de
oferta. Por fin sabemos como conseguir que os homes compren
máis, aínda máis. Que vai ser dos varós anacrónicos e recalcitrantes? Sempre lles queda a opción de facérense lesbianos, pois
certas variantes sáficas vindican (en caricatura, mesmo nas súas
manifestaciós máis atrabiliarias) os acenos do xénero masculino.
Xa Pondal puña en labios de Safo unha diatriba contra as necias
fillas da Héllade tan só confiadas nas corpóreas meiguices, nas
sandalias e nas clámides, nos trapitos da época. Non lles botou
catro ó rabo ós chicos fashion porque, venturosamente, morreu
sen sequera imaxinalos. Velaquí un argumento contra a inmortalidade, a proba de que o porvir dura demasiado.♦

Un Espía no Reino de Galicia

Viva a María!
MANUEL RIVAS

A

María é María Miramontes. A costureira feiticeira. Facía
corte e confección á moda de París-Coruña-Santiago.
Mais toda a súa costura era ao tempo metáfora e
metonimia, unha continuidade con sentido. Diriamos que non daba puntada sen fío. E se houber que poñerlle un latexo á historia
da esperanza na Galicia, por que non pensarmos na cantiga alterna de dúas máquinas: a da impresora de Edicións Nós de Ánxel
Casal e a de coser de María Miramontes.
Ás veces, María tamén cosía libros, encadernaba. E o que é
máis importante a conta deste relato: a Minerva do prelo movíase en moitas ocasións como un prolongamento da máquina de
coser. Ao facer un labor a man, a agulla de María cosía o mapa
raído de Galicia. Foi así, pan por pan. Os vestidos que saían
dese obradoiro eran moi prezados. Pódese dicir sen retranca
ningunha que o mellor enxoval da cultura galega foi tamén
unha obra de alta costura. Así que non foi certo. Que chasco
nos meteron! Agora resulta que todo aquel construtivismo
galego, as producións Nós, co mellor carimbo da estirpe, as
publicacións ilustradas do Seminario de Estudos Galegos, as
revistas de pensamento republicano como Ser e Claridad, todo
iso e máis, non se fixo co ouro de Moscova. Termou moito unha muller cunha agulla. Xa sei que é carga dabondo, unha
cabronada co que pesan os libros, mais paréceme unha fermosa
alegoría.
Os fundadores das Irmandades da Fala escolleron como lema
o de “Galicia, célula de universalidade”. Agora sabemos que esa
célula tiña, entre outras, a forma dunha agulla que cosía o que
pensaba e pensaba o que cosía. No kit futurista do galego ten que
ir esa agulla pensante. A agulla de María Miramontes.
A historia que se fai do galeguismo, como todas as historias,
semella unha cousa de homes. Polo menos a historia da
aparencia. Dende logo, as mulleres non saen moito nas fotos.
Nunha imprescindíbel biografía, a titulada Ánxel Casal, de
Ernesto Vázquez Souza e Xosé Mª Dobarro Paz (serie Documentos, Edicións do Castro), hai unha foto de María Miramontes. É
unha muller de beleza garrida, vese ben que tiña luz e coraxe. E
tamén o Ánxel era de boa labranza. Ambos os dous figuran no
testemuño gráfico da entrega do Estatuto de Galicia nas Cortes
de Madrid, o 16 de xullo de 1936, en vésperas do golpe fascista
que estragaría todo.
María Miramontes xa era integrante das Irmandades da Fala
antes de casar con Ánxel. Na Coruña había moi boa relación entre a Agrupación Republicana de Mulleres e o movemento
galeguista. E había soamente na cidade tantos asociados das
Irmandades como en todo o resto da Galicia. É un dato para desfacer tópicos.
A modista de Nós, sendo tan esencial, sería invisíbel na historia da Galicia de non ser polos vagalumes que furan nas tebras
como foi Luís Seoane e é o caso de Xesús Alonso Montero e os
devanditos Souza e Dobarro. Ánxel Casal, alcalde de Santiago en
1936, morreu mártir. María Miramontes puido fuxir e chegar a
Bos Aires. Faleceu no exilio, totalmente esquecida. Mais este
non é o final do relato. Na realidade intelixente, Manuel Balboa
está a compor unha peza que mestura a Minerva e a máquina de
coser e algo ten da heroica de Beethoven que atravesa a noite.♦

Latexos

Fabricar
medo
X.L. FRANCO GRANDE

N

on só ten poder o
estado moderno para
fabricar medo, para
crealo con fins estratéxicos de
moi diversa natureza e para
impoñérllelo ós seus súbditos,
senón que acostuma facelo
con máis que preocupante facilidade. E tamén cunha
eficacia mesmo atentatoria
para a natureza do ser humano, á par que converte este
nun suxeito manexado polo
poder irracional, pero
verdadeiro, do medo que os
aparellos de propaganda
saben crear e impoñer.
É un erro pensar que todo
isto é de agora mesmo ou que
se trata dunha novidade propia
dos modernos e poderosos estados. Fabricar medo é algo
moi vello, tanto que se pode
afirmar que é de sempre. O
que é novo é que este poder
do estado veuse facendo, dende o século pasado e en
ocasións, mesmo abafante. E,
polo que semella, vai seguir
ese camiño ou pode que aínda
anovando os seus sistemas, as
súas estratexias e a súa efectividade á par da importancia
crecente dos medios de comunicación de masas.
Os exemplos son moitos,
están ben á vista e son de
agora mesmo. Reparemos senón nas pretendidas xustificacións que se deron para ir á
guerra do Iraq. Hoxe está claro, e xa sen dúbidas racionais,
que os EE UU, e non só eles,
amañaron, mentiron e
terxiversaron informacións
esenciais coa finalidade de ir
a esa guerra. E que o fixeron,
entre outras razóns, para convencer a xente do perigo que
Sadam Husein supoñía para
os propios EE UU. Ou sexa,
metéuselle medo no corpo á
xente. E tamén doutras
maneiras: por exemplo, facéndolle crer na posibilidade de
atentados inminentes con
armas químicas.
Aquí, entre nós, está
tamén moi claro que a
campaña para as próximas
eleccións vai dirixida, ó
menos por un dos partidos, a
meterlle medo á xente tratando de convencela de que está
en perigo a unidade de España, esquema simple e plano
que sempre ten boa recepción
nunhas masas que a
propaganda, a propaganda do
medo, pode torcer sen moitas
dificultades.
Os exemplos poderían ser
moitos, de aquí e de acolá. O
peor é que poucos teñen criterio abondo para se decataren
con certa propiedade das manipulacións a que son sometidos. Por iso o poder prefire a
propaganda á cultura. E que a
formación da xente tenda á
conformidade e non á capacidade analítica. Hoxe, o
Estado é o peor perigo para o
ser humano libre. Coa cómoda conformidade deste.♦
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Xosé Pena mantense no poder grazas aos concelleiros populares

O alcalde de Begonte condenado
por acoso moral a unha traballadora
PERFECTO CONDE
É como se houbese un andazo
acosador entre determinados
alcaldes. Ao caso do alcalde de
Toques súmase –sen saír de Galiza– o do rexedor de Begonte,
Xosé Pena Rábade, que acaba
de ser condenado polo Tribunal
Superior de Xustiza a indeminizar con 12.000 euros a María
Xesús Blanco Prado polo acoso laboral do que foi obxecto
por parte do alcalde begontés.
A Sá do Social do citado tribunal
fallou así o recurso que tiña presentado o Concello de Begonte
contra a sentenza emitida polo
Xulgado do Social número 3 de
Lugo, o 13 de outubro de 2003,
declarando nulo o despido de
que foi obxecto a traballadora do
concello o 14 de xullo de 2003,
que foi readmitida no seu posto
de técnico de desenvolvemento
económico e social, e condenando asimesmo ao Concello a pagarlle unha indemnización cifrada daquela en 32.706,70 euros.
Tanto a primeira como a segunda setenza dan por sentado
que a conduta seguida polo alcalde de Begonte constitúe un caso
probado de acoso moral. A do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza estabelece mesmo que “a conduta descrita ha ser cualificada como de acoso seguindo a doutrina
contida en STC 224/1999, de 13
de decembro, segundo a que para
que exista un acoso sexual ambiental constitucionalmente recusábel, ha exteriorizarse en primeiro lugar unha conduta de tal talante por medio dun comportamento
físico ou verbal manifestado en
actos, xestos ou palabras, comportamento que ademais se perciba
como indesexado ou indesexábel
pola súa vítima ou destinataria e
que, finalmente, sexa grave, capaz
de crear un clima radicalmente
odioso e ingrato”.
A pesar de todo, en pleno extraordinario que se celebrou o 9
de febreiro, Pena Rábade negouse a presentar a demisión que lle
pediron os dous concelleiros begonteses do PSOE e o único que
ten o BNG, alegando, entre outras cousas, que está sendo vítima
dunha acusación falsa que, segundo di, acabará sendo demostrada. De momento, o único certo son as dúas sentenzas ditadas
contra a institución que el preside, e faltan por substanciarse senllas demandas penais presentadas
polo alcalde contra María Xesús
Blanco, por suposta calumnia e
falsa testemuña, e a que presentou a traballadora contra o alcalde por acoso sexual.
O caso é que, segundo dan
por certo as dúas sentenzas emitidas, “durante o período de traballo da actora no Concello que
vai dende 1999 a 2001, o alcalde
desenvolveu un sentimento amoroso cara á actora, que lle mani-

Xosé Pena Rábade, á esquerda, con tres concelleiros da súa confianza.

festaba abertamente á mesma.
Dirixiu a demandante notas manuscritas do seguinte teor literal:
‘Quérote entrañabelmente’, ‘Idolátrote’, ‘Quérote polos vivires’.

‘Para min es até a dor máis fonda’ ou ‘Quérote con toda a miña
alma’. Dito sentimento amoroso
non era correspondido pola actora, a quen lle era manifestado

P.C.

contra a súa vontade, converténdose nunha situación estresante
continua no ámbito laboral para a
traballadora que lle causou un
transtorno depresivo maior”.♦

Un peón do concello con torre ameada
En realidade, o alcalde de Begonte xa comeza a ter o que se di
unha longa biografía procesal. O
25 de agosto de 2002, axentes da
Agrupación de Tráfico da Coruña fixérono obxecto dun atestado “por realizar un cambio de
sentido de marcha de forma antirregulamentaria, dentro dunha
intersección de vías, rebasando
plataformas e refuxios pintados
sobre o pavimento”, e ter causado con esta manobra un accidente que lle causou feridas a Carlos
Manuel Fernández Vázquez.
Nesta ocasión, o alcalde de Begonte ausentouse do lugar “sin
facilitar ningún tipo de datos e
sin preocuparse das posíbeis lesións dos ocupantes” do vehículo contra o que chocou, o que
puidera constituír “un caso de
omisión de socorro”, segundo
Manuel Meiriño, un dos avogados que interveñen neste asunto.
Xosé Pena é, polo demais, un
político de longa marcha. Algunha vez presumiu de ser un dos
que promoveron, en 1980, o estudo e difusión da nova realidade
de Galiza “con independencia de
todo vencello partidario ou ideolóxico-programático” baixo o
nome de Realidade Galega. Tratábase dun grupo formado
maioritariamente por intelectuais
do galeguismo cultural, algún
técnico e homes de empresa que
pretenderon elaborar e difundir
“un pensamento común e clarificador sobre a autonomía e os
seus aspectos fundamentais”. A

A oposición tenlle tirado polas orellas ao rexedor por distintos motivos. Á esquerda,
Lois Casanova, concelleiro do BNG; á dereita Eladio Romero, voceiro do PSOE. P.C.

verdade é que cadra dificilmente
o actual alcalde de Begonte xunto a celebridades como Domingo
García Sabell ou Ramón Piñeiro,
entre outros. Do que hai máis e
concretos rastros é da súa traxectoria dentro das filas do Partido
Popular, antes Coalición Democrática, de Manuel Fraga e de
Francisco Cacharro Pardo. Despois de ser presidente da Cámara
Agraria de Begonte, en 1979 accedeu á alcaldía deste concello
cando era gandeiro na parroquia
de Saavedra, onde agora está
construíndo unha casa de pedra
con pretensións de castelo, a xulgar polas torres ameadas que lle
está botando. Dende hai moito
tempo, é delegado da Deputación para a granxa Gaioso Castro, unha explotación dependente do organismo provincial lugués, na que tén un salario de
36.114,66 euros anuais. Algunha
vez causou baixa nesta explotación agraria, e inmediatamente
apareceu dado de alta como peón

no Concello que el mesmo rexe.
Membros da oposición denunciárono varias veces por carrexar, supostamente, votos e electores no mesmo día electoral. En
1999 sorprendérono co maleteiro do seu coche cargado de papeletas cando as estaba repartindo á porta da escola de Donalvai.
A oposición tamén lle ten tirado das orellas por falta de respecto ao medio cando se construíu a
autovía do Noroeste ao seu paso
por Begonte, e cando a empresa
Celta Prix, contratada entón polo
Concello para recoller o lixo, depositaba os residuos nun vertedoiro inapropiado no concello de
Oza dos Ríos, nada menos que
sobre un terreo que contén xacementos arqueolóxicos.
No mandato anterior (19951999) dimitiulle a concelleira
Xosefa Corredoira, durante
moito tempo a súa man dereita,
e no que vai deste mandato tamén se quedou sen outro concelleiro, Celso Díaz.♦

Direitos
sindicais
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A oposición lamenta a defensa do presidente ao agresor

O PP condena o alcalde de Toques
e exculpa a Fraga
PERFECTO CONDE
O PP pasou de defender as declaracións de Fraga sobre o alcalde de Toques a votar xunto á
oposición para condenalo. Os
socialistas querían que o Parlamento esixise do presidente
da Xunta unha rectificación
mais a proposta non foi adiante.
Como é lóxico, poucos casos influíron tanto e tan fulminantemente na política galega como o do alcalde de Toques. Chegado o debate ao Parlamento, o PP comezou a
sesión plenaria do martes, 10 de
febreiro, manifestando, por boca
de Xaime Pita, que Manuel Fraga
mantivo unha actitude “impecábel” a respecto do alcalde condenado por abusos sexuais, e rematou o mércores, 11, sumando os
seus votos á proposición non de
lei presentada polo BNG –apoiada tamén polo PSOE e votada, polo tanto, por unanimidade– na que
se lles esixe á Xunta e ao seu presidente que condenen publica e
contundentemente a Xesús Vázquez Ares, o alcalde acosador.
Pita considerou que a oposición se excedeu no caso Toques,
ao cualificar de “acusacións pacatas” e “vergoñentos” os argumentos que esgrimiron Tareixa Novo
(BNG) e Xosé Lúis Méndez Romeu (PSOE) para censurar o
comportamento de Manuel Fraga
a respecto do caso de Toques.
Novo afirmou que o presiden-

O portavoz popular, Xaime Pita, defendeu as declaracións de Manuel Fraga desculpando o alcalde de Toques.
PACO VILABARROS

te da Xunta “insultou a todas as
mulleres galegas e a todos os homes que se senten solidarios coas
mulleres”. Non estamos, segundo
ela, diante dun caso baladí e “non
se pode consentir que, dende a
presidencia da Xunta, se teña
connivencia co agresor sexual
dunha menor”. En palabras da deputada nacionalista, “Fraga non
tivo a valentía nin a gallardía que
se lle supón en outras ocasións”, e
“foi tal a alarma que se creou coas súas palabras que se superou a
creada polo propio caso en si

mesmo”. Novo salientou a circunstancia de que Fraga “non deu
marcha atrás senón que seguiu insistindo na súa connivencia co
agresor da moza de Toques”.
Méndez Romeu cualificou as
referencias de Fraga ao caso de
Toques como “verbas ignominiosas e desacertadas”. Acusou o
presidente do goberno galego de
amosar “tolerancia maior fronte
ao agresor” e de mostrarse “comprensivo” e até de “pedir respecto por quen, en todo o caso, ten
abertas as posibilidades legais de

recorrer ante a Xustiza”. “A única voz discrepante –dixo Romeu
referíndose á condena social que
recibiron os feitos protagonizados polo alcalde de Toques– foi a
de Manuel Fraga”.
Que pasou logo de todo este
rifirrafe para que o PP cambiara a
súa actitude ao día seguinte? Porque até cambiou de voceiro. O
mércores xa non foi Xaime Pita
quen tomou a palabra para debater este caso, senón a deputada
Victoria López Díaz, quen mostrou unha actitude completamente distinta á de Pita. Non falta
quen defenda que, a primeiras horas da mañá, chegaron mensaxes
dende a sede central do PP para
indicar que “non queremos, nin
de lonxe, volver ler un editorial
como o de El País do outro día.”
O caso é que, logo dunha breve transación entre as representantes dos tres grupos parlamentarios (López Díaz, Novo e Laura
Seara), aprobouse por unanimidade a proposición presentada polo
BNG e rechazáronse (38 contra
28 votos) as enmendas presentadas polos socialistas para que o
Parlamento instara ao presidente
da Xunta a rectificar publicamente as declaracións nas que deu amparo ao comportamento do alcalde de Toques, e instara ao goberno
galego a promover todas as accións legalmente posíbeis para recuperar a dignidade institucional
do concello de Toques.♦

Vigo
Chuvia de millóns sobre Vigo. Máis
ben temporal de promesas. Borrasca que, coma eses que se suceden
nos meses de invernía no noso litoral, ameaza con se prolongar ata a
primavera, cando saia o sol dunha
nova presidencia, acouguen os ánimos, e a promesa de renovados calores calme os espíritos inquedos.
Atraidos pola inesperada presenza feminina no despacho da alcaldía, non deixan de visitar Vigo
conselleiros e ministros que antes só
asomaban a cabeza en actos de partido ou en protocolarios eventos sociais. Rara é a mañá na que non almorzamos coa noticia de millonarios investimentos, que mil veces
proclamados, rematan por parecernos novos e diferentes. Semella como se nas súas frecuentes visitas ao
Club Financiero algúns membros
do goberno galego fosen inoculados
cun virus de viguismo que agromou
de súpeto nalgún Consello da Xunta contaxiando todo o gabinete.
Nada que obxectar a esa conversión se é verdadeira. Hai que
aplaudir a quen abraza a fe no potencial de Vigo e recoñece que as
súas necesidades non foron correctamente atendidas no pasado. Non
obstante, permítanme que me aferre ao meu inconmovible escepticismo e poña en dúbida a chegada
dese maná que ateiga estes días as
páxinas dos xornais locais.

Millóns de promesas
XOSÉ MANUEL AÑEL

O goberno popular fixo de atractivo especial para as promesas de investimentos da
Xunta e do Estado. Agora falta por saber
se, ao contrario que sucedera na última
maioría de dereitas na cidade, se concretan.
Quizais as miñas dúbidas proveñan da experiencia de tempos
pasados. Non sei por que estes días se me deu por lembrar os primeiros pasos do goberno do alcalde máis votado en Vigo, aquel Manuel Pérez que asegurou que Vigo
se ía converter na xoia da coroa
popular e, en consecuencia, a recibir agarimos de todas as administracións en forma de investimentos. Non necesitan que lles lembre
como acabou aquel goberno que
deixou para a posteridade o proxecto non nato da “colina encantada”. Corina Porro sabe ben daquelas promesas incumpridas e
talvez mida con máis coidado cada un dos seus pasos para non desatar a ira dos deuses do partido
que acabou esnaquizando aquela

monarquía absoluta popular.
É coñecedora a alcaldesa da inconsistencia das promesas feitas en
vésperas de eleccións. No Morrazo
aínda repiten con retranca aquilo
que dixera Mariano Raxoi de que
pronto desaparecería a peaxe na
ponte de Rande. Tamén é consciente de que as palabras sen diñeiro que
as sosteña adoitan ser levadas polo
vento e moito me temo que algúns
deses ambiciosos proxectos que
pregoa non teñen consistencia presupostaria que os avale. De todos os
xeitos, teño que recoñecer que hai
elementos que socavan o meu espírito incrédulo. Hai só seis meses o
Partido Popular non soñaba con dispor dun panorama tan alentador
nunha cidade que lle dera tan claramente as costas nas eleccións muni-

cipais. O PSOE de Ventura Pérez
Mariño e o BNG puxéronlle a pelota no punto de penalti para falicitarlle a remontada do partido. A Coruña, Compostela, Lugo, Pontevedra
son augas pouco propicias para o
barco popular. Vigo é a gran cidade
na que pode recuperar o creto perdido na Galicia urbana e ao mesmo
tempo frear a súa progresiva perda
de influencia nas cidades. Por iso,
de súpeto aparecen dous millóns de
euros para realizar obras de mellora
na depuradora cando hai só un par
de meses Augas de Galicia negaba
o seu mal funcionamento; por iso,
ao conselleiro de Sanidade xa non
lle parece unha idea insensata construír un novo hospital, que hai pouco consideraba innecesario; por iso
o alcalde de Cangas, antes renuente
coa creación da Área Metropolitana, se presenta agora como o seu
impulsor; por iso a Autoridade Portuaria xa non ve obstáculos en cederlle ao Concello o terreo necesario para a construción do Pazo de
Congresos...
Onde está a ética? preguntará
algún lector. Perdeuse durante anos
e algúns acaban de atopala. Pero
volverá desaparecer en canto cambie o vento. Corina sábeo e por iso
non se despega da carteira da Zona
Franca, a única institución á que lle
sobran os cartos e está disposta a
sementalos en Vigo.♦

X.M. SARILLE

G

iuliano Amato, expresidente do
goberno italiano, afirma que na sociedade actual
mandan tres poderes, o
executivo, o financeiro e o
mediático. Amato, il Dottor
Sottile, relixioso non crente,
europeísta e equilibrista (traballa de político en Italia) é
tamén catedrático de Direito
Constitucional e non recorre
a branduras especiais para
repetir esta máis que evidente verdade.
O que pasa é que os cidadáns imos atrasados, sobretodo na querida Galiza dos nosos desvelos, e seguimos
crendo que os tres poderes
son aqueles que considerara
Montesquieu máis oportunos
para inventar a mellor democracia das posíbeis, tal como
tamén conceptuou en frase
distinta pero semellante, o
ínclito Felipe González, no
seu caso sobre o mundo. Gitanillo Gitanillo dicía, como
vostés saben, que vivimos
no mellor dos mundos
posíbeis.
O carallo do asunto é que
se os poderes son o
executivo, o financeiro e o
mediático, hai que perguntarse de quen dependen logo o
lexislativo e o xudicial. Vendo as visitas de Aznar ou
Fraga aos respectivos
parlamentos, podemos
concluír que as cámaras son
puras trangalladas delegadas
a calquera Xaime Pita, encarregado de retocalas co seu
fino pincel dialéctico, segundo expresión de Xesús Veiga.
E do xudicial, que
sabemos? Pois moitas
cousas. Quen pode ter tanto
cemento na cara como para
dicir que é algo serio ese entramado, o máis escangallado
dos que están ao servizo dos
administrados, que apenas
funciona, que segue pautas
de hai douscentos anos? Coa
conduta do ultradireitista Jesús Cardenal, do presidente
do Tribunal Constitucional
negando publicamente o que
din as leis, cos xuíces do Tribunal Supremo facéndose os
guiris para non aplicar as
sentenzas relativas ao topónimo A Coruña despois de dez
anos, e así sucesivamente,
calquera concorda co señor
Amato.
Algúns queren que
ademais de aguantalos os reverenciemos. Sacan fumes
antediluvianos e fano onde
ven máis fácil vulnerar os direitos populares.
Lembremos que son de
carne e óso, empregados por
vulgar oposición. Entre eles
hai tontos e tontas, como en
todo o funcionariado celtibérico, só que estes levan capirote. A xuíza que ditou a sentenza contra os sindicalistas
de Lugo non será parva, mais
usa o peor estilo da direita
española, de hoxe e de
sempre.♦
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Antón Bao
‘O ascenso continuado do BNG
garántenos un deputado por Lugo’
AFONSO EIRÉ
Podería ser a imaxe da renovación do BNG polo seu currículo atípico dentro da formación nacionalista, aínda
que pola entrega e firmeza semelle que leve centos de loitas
nas costas. El e os seus compañeiros de Lugo están convencidos que esta vez conseguirán
un deputado en Madrid. Máis
alá de inquéritos, votan números e afirman que o ascenso
continuado nas cinco eleccións xerais lles garante o éxito.
Unha carreira política rápida e
atípica a súa.
Levo militando no BNG desde as eleccións municipais do
ano 1999. Daquelas pedíronme
tanto os compañeiros de Becerreá como da comarca de Lugo
que encabezase a lista por Becerreá e aceptei: logo fun responsábel local do BNG e concelleiro;
consello comarcal, executiva comarcal.... Agora como candidato
ás eleccións xerais.
Son un pouco atípico dentro
do BNG porque, normalmente, a
xente comeza a militar moi cedo.
Integreime tarde porque, rematada a carreira, estiven traballando
en moitos lugares distintos. Pero
xa no tempo de estudante no instituto me acheguei á ideoloxía
nacionalista, ao compromiso con
Galiza, pero non dei o paso á militancia política. Hai que ter en
conta que eu non vivín nin a Ditadura nin a chamada Transición
que esixía un compromiso político directo e intenso. Por iso, se
cadra, atrasei a miña militancia.
Tense a idea de que Becerreá é unha zona con importante arraigo do caciquismo.
Temos un alcalde que leva 23
anos. Pero Becerreá non deixa de
ser un concello máis dos que
existen no interior do país. Na
zona dos Ancares a rede caciquil
está tramada tanto por alcaldes
do PP como tamén do PSOE.
Caciquismo e unha poboación envellecida. Como se pode implantar outra mensaxe
política?
Recoñezo que é dificultoso e,
nalgunhas ocasión, mesmo frustrante. É preciso triplicar o traballo
tentando explicarlle á xente, día a
día, os proxectos, as alternativas e
as eivas para que entendan que é
necesario un cambio. O envellecemento da poboación dificulta ese
mesmo cambio que un propón.
Teño moito relación coa xente
nova polo meu traballo de profesor e sinto mágoa de que a maioría, cando acaba os estudos na
universidade, teña que marchar
traballar fóra. É difícil poñer a andar proxectos novos sen xente nova. Pero é o país que temos, polo
que nos obriga a loitar con máis
forza aínda para tentar mudalo.
A fraude de Xosé Blanco
En Becerreá notase máis o influxo de Lugo capital ou a pegada dos Rosón?

A.N.T.

O tema Rosón, afortunadamente, nalgúns aspectos, é auga
pasada. Pero tampouco se nota
para nada o influxo da capital.
Doutro xeito, as cousas terían
mudado. A poboación envellecida tenlles medo aos cambios.
Pero a provincia de Lugo
non é moi distinta de Becerreá.
Como enfronta a campaña?
Aínda que non sexa un concepto político, con moito ánimo.
Sei que a xente vai comprender,
tanto a do rural como á das vilas
da costa, que Lugo necesita unha
voz que os identifique, os defenda e lles sexa útil para defender
os seus intereses en Madrid.
Hai que ter en conta que Lugo
está sumido nunha auténtica crise,
cos indidadores máis baixos de
benestar social de todo o Estado.
A nosa loita vai ser facerlles
comprender aos cidadáns que é
necesario que comecen a mudar as
cousas. Estas eleccións poden ser
o princípio, sempre e cando se lle
dea voz a Lugo. Esa voz propia,
que defenda os seus intereses, só
pode vir da man do nacionalismo.
Non é moito prometer que,
cun único deputado, vaian mudar as cousas en Lugo? Non será que non pensa sair elixido?
Cando dei o si para encabezar a candidatura xa tiña analizado todas as problemáticas que tiña Lugo e tamén a posibilidade
de comezar a mudar as cousas,
de comezar un novo camiño. Sei
que o traballo vai ser moito, xa o
estou comprobando estes días de
precampaña. Nin eu nin o BNG
lle tivemos nunca medo ao traballo. Ter unha voz que defenda
Lugo será un salto cualitativo
importante para toda a provincia.
Non prometo sabendo que
non vou ter ocasión de cumprir.
Moi ao contrario. No BNG estamos todos convencidos de que
vou saír deputado. Hai catro
anos quedamos unicamente a
3.000 votos. Agora somos os que
mellor colocados estamos para
restarlle un deputado ao PP.
Os resultados das eleccións
xerais do BNG en Lugo son dun

continuo ascenso. En 1986 só
acadamos o 1,76% dos votos. No
89 ó 2,8%; no 93 ó 7,18; no 96 ó
9,96%. No 2000 conseguimos xa
o 16,17%. Hai que ter en conta
que hai catro anos o PP acadou o
récord de votos. Despois do visto
nas municipais e a política que
realizaron, non cremos que poida
reeditar eses resultados que, pola
lei D’Hont, nos deixaron fóra do
Congreso. Os seus deputados
non levaron ningunha iniciativa
de Lugo ao Congreso.
Ve tan mal o PP?
O retroceso que viviu nas
grandes vilas é o síntoma do rexeitamento que comeza a existir para
co PP na província de Lugo, debido ao tipo de xestión que exerce
Francisco Cacharro desde a Deputación, que só pretende controlar
todos os resortes e intereses provinciais para perpetuarse no poder.
A chave no reparto de deputados pode estar na cidade
de Lugo. O BNG tivo un forte
descenso nas municipais.
O retroceso do BNG foi debido, sobre todo, a que o rexeitamente cara ao PP se trasladou,
sobre todo, nun apoio á figura do
alcalde. Penso que quedou na cidadanía de Lugo un certo sentimento de que non foi xusta co
BNG. Por outra banda, agora votan de menos os nacionalistas no
goberno municipal.
No PSOE pensan que con
Xosé Blanco, cun papel importante en Madrid, encabezando
a lista luguesa tenlle que dar
moitos votos...
Pois eu penso que vai ser ao
revés. Xosé Blanco está a cometer unha estafa cos electores de
Lugo. Utiliza os votos de Lugo
non para defender os intereses
dos cidadáns, senón para facer carreira política persoal e partidista.
A xente xa entende que, polo simple feito de estar en Madrid, non
se van solucionar os problemas.
Iso era antes. Penso que hai que
traballar ao carón da xente. Só así
se conseguen mudar as cousas.
Eu só me vou deber aos electores
e aos intereses de Galiza.♦
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Lugo
Os tribunais acaparan, en grande
medida, a información que se ven
producindo, nesta teóricamente
pacífica provincia, nos últimos
días. Dunha banda está a sentenza que condena tres piquetes informativos da CIG a penas de
cárcere que oscilan entre os seis
anos e un mes, e os tres anos e
seis meses polos disturbios producidos nun pub na pasada folga
do 20 de xuño de 2002 e, pola
outra, a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que
ratifica a condena ó Concello de
Begonte por acoso moral a unha
empregada –véxase a páxina 9.
Polo que se refire ó caso dos
sindicalistas, as tres centrais
maioritarias de Lugo mostaron a
súa reprobación, xa que consideran
que o fallo é un ataque ó movemento sindical e ós partidos políticos. En similar sentido manifestaronse PSOE, BNG e EU-IU. O PP
non quixo facer unha avaliación da

Crónica de tribunais
ANTÓN GRANDE

Os sindicatos considéranse perseguidos pola xustiza. Até a dereita considera, en privado, que a sentenza contra a CIG foi desproporcionada.
sentenza, ó igual que a patronal,
aínda que nestes dous últimos casos, tal como recolleu a prensa local, algúns políticos do PP, e tamén
varios empresarios, consideran que
o fallo foi “unha pasada”.
Os ánimos, neste caso, están
moi elevados, tanto polas declaracións feitas polo dirixentes da
CIG, que dubidaban da aptitude
da fiscal e da xuíza, como por
parte do TSXG, que decide abrir
dilixencias por se nas declaracións dos líderes sindicais puidese haber un novo delito.

O Tempo Aberto

O noso campo é noso
SUSO DE TORO

Á

s veces mesmo parece que un está obsesionado
co da liberdade de expresión, con ter prensa libre
e independente, e non é verdade, é mentira, e
ademais non é certo. O malo da liberdade de expresión
non é que non lle deixen a un ou a dous ou a tres expresárense, o malo é que lle impiden ao resto, a miles e centos de miles saber o que lles quería dicir ese un, dous ou
tres. O malo non é que amordacen uns poucos, o malo é
que nos tapan os ollos e os ouvidos a todos.
Sen liberdade de expresión e sen unha prensa libre,
independente e nacional (ou sexa non pailá, non provinciana, non colonizada) simplemente non somos quen a ver a
realidade. E vemos o que nos mostran: moitas estampas locais, barullo de cousas soltas que non ter orde nin forma de
conxunto, un país incomprensíbel. Vendo tanta carallada,
tanta marabilla local e pintoresca non vemos o país que pisamos. Podemos mesmo non ver todo o que perdemos, todo o que levamos perdido nestes anos calamitosos nos que
estragamos a oportunidade que foi a autonomía. Aprobouse unha Lei de Normalización Lingüística e aí está logo de
tantos anos que aínda non hai política lingüística (aínda que
mira que houbo xente que leva cobrado diso, iso do galleguismo foi unha profesión, e ben retribuída). Temos conselleiro de pesca que xa pasa á historia porque case acaba
co noso litoral, bo é que algunha vez os mariñeiros non fiaron nel e desa maneira salvaron a costa. Temos o consellei-

Guisa e Napo

En tanto, outras voces relacionadas coa avogacía consideran
que a sentenza ten erros de apreciación. Deste xeito, o experto en
dereito laboral e membro da xunta de goberno do Colexio de Avogados, Santiago Sexto, afirmaba
que nunca se deron en Lugo unhas
penas tan altas en casos similares,
ó tempo que coida este letrado
que non se produciu un delito de
atentado contra a autoridade –para o que cumpriría o acometemento ou intención de pegar– senón
un delito de resistencia, que ten

unha pena máxima dun ano.
O tamén avogado Anxo Vázquez Mourenza explicou a posibilidade de que non sexa correcto culpalos dun delito contra os dereitos
dos traballadores porque a coacción, se a houbo, foi contra o empresario, e iso está recollido doutro
xeito, cunha pena de seis meses.
Con todo, a Fiscalía remitiulle unha
nota ós medios de comunicación na
que considera impecábel a sentenza
ó tempo que defende o “rigor profesional” da xuíza e a “actuación
escrupulosa” da acusación.

ro de cultura que é dunha incultura desafiante. Temos unha
Consellería de Industria que non axudou a crear ningunha
industria. E este país que foi pouco industrializado e que tiña unha agricultura chea de potencialidades, que mesmo facía do campo unha imaxe de marca, ten unha Consellería
de Agricultura que resume toda a súa política nun Plan para o abandono de explotacións agrarias.
Sobre o campo galego paira un novo recorte, unha
nova amputación, a ameaza de clausura de novas explotacións. E non vemos o enorme patrimonio económico, humano, industrial, cultural que estamos a piques de perder de vez.
Toda a política agraria dos anos de autonomía foi un
fracaso. A modernización que se fixo no campo galego foi
obra exclusiva dos mesmos labregos, esa é unha realidade
descoñecida polo conxunto da sociedade mais que nos debera facer sentir orgullo nacional. Unha parte dos aldeáns
emigrados nos anos sesenta e setenta a Europa ficaron alá
ou voltaron para mercar un taxi, pisos, abrir unha tenda ou
un bar, mais houbo outra parte que cos aforros foi facendo
cortes novas, mercando maquinaria, vacas de raza leiteira,
a cada tempada na Suíza ou Alemaña facíase o pozo para
o purín, o silo para a herba seca. E todo iso era posíbel porque había aquí unha muller poderosa que criaba fillos e
guiaba o tractor. Esas pequenas aventuras humanas espalladas por lugares e aldeas son descoñecidas, esa épica non
está cantada nos nosos medios de comunicación. Ninguén
nas cidades sentiu nunca orgullo dese labor e ese atrevemento, a xente que pasea folgada os domingos polos paseos marítimos ou as alamedas ignora a valentía e o poder
que habita en moitas casas labregas. Mais eu teño para min
que non hai cousa máis digna e fermosa que unha desas
mulleres dispostas envoltas en varios xerseis que guían o
tractor arrastrando a grada ou o beso.
E toda a política agraria que se fixo foi contra esa xenUXÍA E BRAIS

No caso do concello de Begonte, presidido polo popular
Xosé Pena Rábade, o oposición
pide a súa dimisión en tanto que
él pedíu a baixa no PP pero continúa como alcalde.
A sentencia do TSXG condea
neste caso ó concello de Begonte
por acoso moral a unha empregada, a que esta sexa readmitida e
reciba como indemnización, por
dano emocional, 12.000 euros.
Pero as cousas non rematan aí
pois quedan pendentes sendas denuncias da empregada contra do alcalde por acoso sexual, cunha carta
de amor polo medio, enviada polo
rexedor á funcionaria, e outra feita
posteriormente polo alcalde en
contra da traballadora por inxurias.
Mentres, Pena Rábade sigue
de alcalde e como responsable
da granxa Gaioso Castro, dependente da Deputación, é dicir, tan
tranquilo e como si aquí non
houbera pasado nada.♦

te. Na vez de apoiar eses logros tan esforzados, no seu día,
a negociación para entrar na Unión Europea ignorou completamente o sector leiteiro galego, que xa era unha realidade. Simplemente non existimos para o goberno de Madrid. E logo para a Xunta só houbo aplicar os recortes que
foran pactados nesa negociación que defendeu os intereses
dos sectores agrícolas mediterráneos e do sur español. E
logo que habemos dicir do sector industrial lácteo? Que
podemos dicir senón que nestes anos de AP e PP na Xunta perdemos todo o que tiñamos? Excepto Feiraco xa non
quedan industrias lácteas galegas. Tirouse diñeiro aí para
nada, para malvender o que tiñamos a cambio de nada.
Haberá quen pense que o campo non é asunto xeral,
que é asunto particular, que merece un comentario en páxinas especializadas, de economía. Mais o campo é un
asunto central en todo país que non vive do subsidio ou da
esmola, en todo país habitado e con dignidade. En todo país que ten memoria de si. E no caso galego moito máis,
pois está conectado coa cerna mesma do país, coa memoria e a imaxe que temos de nós, coa estrutura persoal, familiar e económica da nosa terra. O noso campo ten unhas
posibilidades inmensas e estamos a perdelas, escorréndose
por entre os dedos das mans. O campo é noso aínda que o
ignoremos, e cando o perdamos perdémolo todos.
Négome a imaxinar que continúa a degradación do
campo, o desprezo polo máis elemental e digno, polo que
nos dá de comer, pola agricultura. Négome a imaxinar un
campo habitado por pensionistas e nenos que medran para seren emigrantes tamén eles. Os campos de labradío
transformados en plantacións de eucaliptos e as casas labregas transformadas todas en casas de turismo rural.
Négome a imaxinar este país como un país sen dignidade, sen industria, sen pesca, sen agricultura e sen cultura propia. Unha terra subsidiada, envellecida e co único destino de sermos camareiros para os turistas. E non.♦

Subliñado

A xustiza pola man
LOIS DIÉGUEZ
“–Salvádeme, ouh xuíces!, berrei... Tolería! / De min se mofaron, vendeume
a xustiza”. No poema “A xustiza pola man”, poñia Rosalía estas palabras na
boca dunha labrega aldraxada en 1880. Non vivimos agora mellores tempos.
A época Aznar acabou por confundir os planos do político e do xudicial, poñendo xente do máis reaccionário a capitanear tribunais; retirando a máis
aberta e metendo na cabeza de todo diós que hai que submeter-se aos ditados
dos que mandan. Asistimos nestes últimos anos a vereditos do máis contraditório: sentenzas contra o alcalde da Coruña (que fai o Presidente do TSXG?)
ou o Presidente da Deputación de Lugo sen executar; maridos asasinos ou
violentos que apenas coñecen o cárcere; alcaldes que malversan fondos públicos sen que nada lles pase; autoridades que estragan o património e son absoltas destas barbaridades; empresários que receben os piquetes con “pistola
presta” ante a indiferenza xudicial. E agora ese deprimente exemplo de castigar a uns traballadores con 15 anos de cárcere por guindar nun establecimento unhas bolsas de lixo. Por moita ameaza que os fiscais ou presidentes
de tribunais nos boten temos o deber de criticar o abuso e a politización da
xustiza, polo ben comun e a saúde da própria democrácia. A sentenza contra
os traballadores, en Lugo, resulta, nestes termos, unha provocación. Asuman,
polo tanto, a crítica e os distintos pareceres, e tamén a do Secretário Xeral da
CIG. E non volvan cometer o erro do abouro clasista. Seria catastrófico que
perdésemos definitivamente a confianza nos tribunais de xustiza.♦
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Quintana decidido a dialogar con PP e PSOE para a gobernabilidade

O BNG xa non aposta só polos socialistas en Madrid
A. EIRÉ
Nas eleccións xerais de hai catro
anos, o BNG apostaba por un
“goberno progresista” encabezado por Joaquín Almunia para
desbancar o PP. Nestas eleccións
mudou a súa estratexia, volvendo ao que podería definirse como a “ortodoxia nacionalista”.
“Os nosos pactos non se van estabelecer contra ninguén”, decláralle Anxo Quintana a A Nosa Terra. “Estamos dispostos ao
diálogo con todos”, aclara aínda máis o voceiro nacional do
BNG.
Estas dúas afirmacións, contextualizadas e comparándoas
coas pronunciadas por Xosé Manuel Beiras nas eleccións xerais
de hai catro anos, mostran un
verdadeiro cambio na estratexia
política do BNG.
Daquelas, a alianza co
PSOE para desbancar o PP estaba en primeiro plano da política
dos nacionalistas galegos. Hoxe, aínda que vai ser dificil que
o asuman publicamente, a campaña ten un nesgo totalmente
distinto.
Anxo Quintana explícao así:
“conseguir que Galiza tivese voz
en Madrid foi un adianto importantísimo. Na pasada lexislatura,
tanto no Congreso coma no Senado, falouse de Galiza vinte veces máis ca nas outras lexislaturas. Unha vez conseguida esta

presenza, temos que dar un paso ses programáticas do BNG”.
adiante”.
Os nacionalistas pensan que
Agora o BNG, como explica na próxima lexislatura se debateQuintana, non se vai contentar rá unha nova conformación do
unicamente con “ter voz”, senón Estado. Consideran que unicaque pretende “conseguir a forza mente cun nacionalismo galego
suficiente para influír na gober- forte, Galiza evitará ser relegada
nabilidade do Estado”.
a un segundo plano político, que
Ademais dun maior peso nu- é o mesmo que dicir a un detemérico dos seus deputados, o rioro económico, pois o BNG
BNG aposta por “utilizar o diá- identifica autogoberno con belogo” como a súa principal arma nestar social.
política. Un dialogo co PSOE,
Esta aposta política do BNG
pero tamén co PP.
significa arredarTodo vai dese da mensaxe
pender dos resuldos últimos anos
BNG identifica
tados e máis das
de Xosé Manuel
posibilidades e autogoberno
Beiras na que se
necesidades das
realizaba especial
distintas forma- con benestar social
fincapé nas relacións políticas e por iso pide que
cións co PSOE
para chegar a
para desbancar o
consensos.
PP. Agora, o
Galiza non quede
Así e todo,
BNG
semella
relegada.
malia a mostrarse
volver ás esendisposto a falar
cias, primando a
co PP, Anxo
confrontación
Quintana quere
centro/periferia,
deixar claro que
antes que a dia“unha cousa é dialogar e outra léctica dereita/esquerda, que alchegar a acordos”, e tamén que gúns consideraban como “des“as diferenzas programáticas co viacionismo”. Dos nacionalistas
PP son moi importantes, para po- afondaren nesta liña, os resultader participar con eles na gober- dos poden darlles ou sacarlles ranabilidade do Estado”.
zón, as relacións políticas na GaEn calquera negociación, se- liza poden mudar radicalmente.
xa co PSOE, sexa coa PP, o De momento xa afastaron do seu
BNG, segundo Quintana, “vai vocabulario o de “gobernos de
poñer sobre da mesa os intereses progreso”. Son gobernos entre
de Galiza que se recollen nas ba- nacionalistas e socialistas.♦

GONZALO

O

En Cea manipuláronse
132 votos por correo
nas últimas municipais

Nunca Máis protesta contra a propaganda
Para conmemorar o aniversario
da “marcha das maletas”, Nunca
Máis volveu concentrar na Coruña máis de mil persoas. Os participantes, de novo coa maleta nas
mans, pero, esta vez, ao final atáronas a unhas binchas elevándose

ao ceo para escenificar que “se
alfasta o perigo da emigración”.
No comunicado lido ao final,
afirmouse que o “Plano Galicia”
non é un plano, é propaganda” e
reclamouse “fortes investimentos en materia de seguridade ma-

rítima”. Tamén puxeron de manifesto que a conciencía de Nunca Máis segue aínda ben viva e
que o que se conseguiu, incluídas as promesas gobernamentais, foi grazas á mobilización e a
unidade entre os galegos.♦

H.V.
O 27 de xaneiro comezaron a
prestar declaración as testemuñas
afectadas pola manipulación do
voto por correo nas últimas eleccións municipais en Cea. Numerosas peticións de voto estaban
asinadas cunha pegada dixital e
outras con sinaturas falsificadas.
En distintas sesións comprendidas entre o 27 de xaneiro e o 8
de marzo, as persoas que aparecen
como votantes por correo nas últimas eleccións municipais en Cea
comparecerán no xulgado de instrución número un do Carballiño.
Durante esas eleccións, denunciouse que o alcalde, Xosé
Luís Valadares, e outros membros
do Partido Popular acudiron ás
vivendas dun numeroso grupo de
veciños para xestionarlles o voto
por correo. Segundo denunciaron
algúns afectados, o que non fixeron os veciños foi votar: alguén
introduciu a papeleta por eles.
Para conseguir o voto por correo, moitos dos veciños foron invitados a estampar a súa pegada dixital na documentación de solicitude de voto e noutros casos apareceron sinaturas que non eran auténticas. Para atinxir este obxectivo foi
necesario o concurso dun carteiro.
Ante o cúmulo de irregularida-

des, a Xunta Electoral iniciou unha serie de actuacións entre as que
figurou a anulación dos votos emitidos e a remisión de nova documentación aos votantes para que
puidesen exercer o seu dereito ao
sufraxio. Posteriormente, abriu
unha investigación de oficio que
está no xulgado do Carballiño.
Nese proceso electoral apareceron 132 votos por correo. Deles, 30
eran de persoas que se contaban no
censo electoral normal pero que vivían no estranxeiro, polo que tamén
podería haber algún tipo de irregularidade na inscrición censual, xa
que nese caso deberían figurar no
censo de residentes ausentes.
Ademais, antes do proceso
electoral, o alcalde trasladouse a
Arxentina e tamén alí xestionou
voto por correo.
De momento non todas as testemuñas chamadas a declarar
acudiron ao xulgado ao seu debido tempo. A maioría dos que o fixeron eran persoas que votaran
por correo con normalidade ou
outras que coincidían por enteiro
nas súas declaracións. O resto,
calan. De todos xeitos, na prensa
un veciño de Vilariñofrío xa recoñeceu que o alcalde o convidara a
asinar coa súa pegada dixital a petición para votar por correo.♦
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A asemblea de veciños participará no novo relatorio do catastro

Remata o peche da Estrada
ao chegar a un acordo co concello

Mª PILAR GARCÍA NEGRO

Q

MARGA ROMERO
Logo de case dous meses de
protesta, os veciños da Estrada aceptaron unha solución
de consenso que pon no camiño da legalidade a suba do
imposto sobre bens inmóbeis.
Corenta e nove días durou o peche da veciñanza da Estrada
que estaba en contra da suba
desproporcionada do recibo da
contribución. O conflito comezou cando o alcalde non convocou o pleno mensual obrigado nos concellos de máis de
20.000 habitantes no mes de decembro e se negou a buscar unha solución ao problema xerado
por el ao incumprir o acordo
plenario de 1996 polo que antes
do 2003 tiña que estar feita e
aprobada un novo e corrixido
relatorio de valores catastrais.
Acaba o peche despois do
acordo asinado por decreto da
Alcaldía e a proposta dos grupos municipais do BNG, PP e
PSOE e da veciñanza, que consiste na constitución inmediata
da Comisión Mixta de Estudo
das Valoracións, na que tamén
hai representación da asemblea
das persoas afectadas, que será
a encargada de estudar e definir
as sobrevaloracións que presenta o vixente relatorio, emitir ditame e formular as propostas
oportunas co fin de que a Xerencia de Catastro aplique o coeficiente redutor.
Épica dun peche
No dicir das persoas que se
achaban o 5 de febreiro ás 9 da
noite celebrando o remate do
peche, eses 49 días dentro do
Concello foron unha protesta
contra a inxustiza, a arbitrariedade e a mentira. Atrás ficaban
as ameazas do alcalde de desaloxar o Concello, coas súas frases de que xa se acabaron os tí-

Veciños encerrados no Salón de Plenos do concello.

teres e de que este é un país de
vándalos. Na memoria da xente
fica a bastonada contra o abuso.
Non había outra despois da toma do Concello, houbo que organizarse, celebrábanse asembleas diarias. As mañás eran
ocupadas polas amas de casa e
persoas xubiladas, e alá se mantiñan atendendo os medios de
comunicación mentres a actividade administrativa no Concello continuaba. Isabel Camba
viña con algún doce para facer
levadeiras as xeiras; Pilar García estudou os casos de sobrevaloración; Laura Constenla e
Islanda contaron contos; Mari-

bel Ruíz e Raquel López, concelleiras do BNG, facían de todo para organizaren as mobilizacións; Araceli Puente, voceira da plataforma, non esquecera
a súa festa de aniversario. Estiveron Lucita, Ana (das vivendas sociais), Lola, Concha,
Montse (de Villa Brasil), Marita e a súa nai (de Pérez Viondi),
Lolucha, fumadora e incansábel. María Currás, de ben avanzada idade, estivo case todos os
días.
Celebráronse tres ciclos de
cinema e houbo varias sesións de
contos. Houbo cea de Noiteboa,
de Ano vello e festa de Aninovo,

PERFECTO CONDE

despois de un mes de peche, un
xantar de “Confraternidade”. E
tivo lugar o ‘Pleno dos Inocentes’, coa finxida inauguración da
Praza da Contribución en presenza do alcalde e da conselleira
Belén Eugasto Quetipagas. Líase
de todo, desde os xornais, até a
Eduardo Galeano e Rousseau o
señor Neira lía a Jung en alemán,
e circulaba a vida e obra de García Barros. O remate foi con gaitas e con polbo á feira. Agora
prepárase o entroido. As 300 persoas do peche saben máis unhas
das outras, da súa vila e do poder
da organización. Escribiron unha
páxina na épica local. ♦

Santiago
Rematou o baleirado de terras e
comeza o labor de cimentación
do que será novo aparcadoiro
subterráneo da Praza Roxa. De
modo parello, haberá urbanización de rúas próximas que leva
consigo, xunto co soterramento
dos contedores de refugallos, a
eliminación de ducias de prazas
de aparcamento na superficie.
Como de costume, máis por unha banda son menos pola outra.
Hai que buscar clientes para as
cerca de cincocentas novas prazas que haberá baixo terra.
En Santiago, isto xa non lle
estraña a ninguén. Forma parte
das leis de vida na capital de
Galicia, como aconteceu antes
ou ocorre agora mesmo noutras
cidades. Seguramente será recomendable para que o tránsito
por un Ensanche pouco ancho
sexa máis humano. Humanizar
o Ensanche, diso se trata desde
hai tempo. Aínda non se sabe

Máis son menos?
XAVIER LÓPEZ

O novo aparcadoiro subterráneo obriga a reducir
prazas para os coches en superficie, unha estratexia
que precisa de contraprestacións para os consumidores, como a redución das tarifas de estacionamento.
cando se humanizarán as tarifas
dos aparcamentos subterráneos,
cando se pagará só polos minutos que un precise de aparcamento. Cando se consiga isto,
entón si será máis probable que
a xente deixe de facer equilibrios inestables sobre as beirarrúas, que ninguén se arrisque a
unha sanción ou a que lle leve o
coche a grúa.
Automobilistas e peóns celebrarán xuntos que rematen as ac-

tuacións da Praza Roxa, ala para
o fin deste ano. Celebrarano sobre todo os hostaleiros desta zona, unha das máis transitadas habitualemente, despois de case
dous anos case en corentena.
Claro que logo haberá outra revolución para que a normalidade
non sexa posible. O saturadísimo
nó de Galuresa, nas proximidades da estación do ferrocarril, en
base a un proxecto que podería
quedar definido neste mesmo

Sensatez

ano, será unha das actuacións
máis agardadas e necesarias, tamén unha das máis confitivas
para resolver o tránsito mentres
non se remate.
Máis pronto toca saber, nestes días, se se cumpren os prazos
que se deron os negociadores, se
haberá reedición do pacto do goberno entre os socialistas e os
nacionalistas ou se, como quere
Dositeo Rodríguez, o grupo popular terá máis terreo libre para
seguir deseñando a cidade á súa
medida, como leal oposición interesada en sacar tallada. Rodríguez cre que a colaboración popular pode ser para a cidade mellor que a volta dos nacionalistas
ó equipo de goberno. Nese empeño, ten lanzado tan sonoros
cantos de serea que mesmo dá a
impresión de estar disposto a
cambiar de partido con tal de de
alimentar a ilusión de gobernar.
A solución, deseguida.♦

ueixábase Castelao de que, no seu
tempo, se perdese
o sentido común que
aconsellaba seguir a
construír edificios
asoportalados, tal e
como a tradición funcional determinara, visto o
clima do país, e, en
troca, se abrisen
fachadas a espazos á
choiva, ao vento e á
inclemencia do tempo.
Ignoro se os expertos en
arquitectura da
actualidade teñen
estudado en profundidade este fenómeno, ou outros, de desatino na
construción, mostra
dunha máis que patente
colonización cultural e,
aínda, da perda da mínima sensatez. Hai outras
modas igualmente
reveladoras. Por
exemplo, a de furar orellas, beizos, nariz ou calquera outro lugar do
corpo, que evidencia un
envexábel masoquismo
en quen a practica. Ou a
de levar a barriga ao ar,
que resulta moito
acomodada ao tempo frío
e/ou húmido que, na nosa nación, temos durante
as tres cuartas partes do
ano. Vivemos un
momento histórico, na
nosa sociedade, dun gregarismo ben preocupante. Búscase a
homologación social e visual a custa de contravir
as máis elementares
regras do sentido
común. Isto non é
casual, naturalmente, e
indica até que ponto esta
masificación do designio
convén ao totalitarismo
ideolóxico-político. Máis
ovellas todos, mellor dominados seremos e
menos tempo teremos
para escollermos a nosa
propria moda e, sobre
todo, os nosos modos.
Por exemplo, o modo galego de facérmonos valer
perante as institucións
do Estado, e, en
concreto, as Cortes.
Fagamos valer a moda
galega, o modo galego.
Modo galego (a nosa
voz, o noso voto, o noso
veto) que só o nacionalismo galego pode garantir.
Afiliémonos á sensatez:
para Madrid, galegos
conscientes de tais que
nos representen e actúen
por nós, como xa demostraron cumpridamente
(Francisco Rodríguez,
Carlos Aymerich,
Guillerme Vázquez) nestes oito anos decisivos
(1996-2004). Eles e os
seus continuadores-as
son a única garantía do
modo galego. ♦

Algunhas obras protexen os peóns con pendellos inseguros e mal apuntalados.

PACO VILABARROS

Proliferan as construcións que
incumpren a norma de seguridade
H. VIXANDE
As obras de edificios teñen
que cumprir unha serie de
medidas de seguridade para
que os peóns non sufran perigo, pero moitas delas incumpren a lei unha vez que conseguen a licencia de construción.
Vigo é a cidade galega na que se
rexistran máis incumprimentos na
normativa de seguridade nas obras
dos edificios de vivendas. Non é
unha situación nova, constitúe toda unha tradición desde hai moitos
anos atrás, aínda que acelerada polo incremento producido no sector
inmobiliario nos últimos tempos.
Nas restantes cidades galegas, vai
estendéndose esta práctica.
No concello de Vigo explicaron que cando unha obra presenta o proxecto técnico, ten que incluír un estudo de seguridade e
saúde que debe estar adaptado á
lexislación sobre prevención de
riscos laborais. Se se incumpre
esta obriga, non hai licencia. A
priori, enténdese que a protección das condicións laborais tamén trae como consecuencia unha mellora na seguridade que tamén beneficia aos peóns e que
permite impedir que haxa desprendementos que causen acidentes a quen pasee pola rúa.
Ademais, cando unha obra
ocupa temporalmente a vía pública debe contar cun permiso e un
funcionario inspecciona a edificación para que haxa garantías de
seguridade para as persoas alleas
á obra. Trátase de evitar que os paseantes teñan que invadir a calzada para pasar, co conseguinte perigo para as súas vidas.
Incumprimentos
En teoría, estas medidas deberían
abondar, pero moitas veces as empresas de construción con posterioridade relaxan a aplicación da
normativa e retiran parte da protección. De feito, recentemente
produciuse un acidente na rúa
México de Vigo por unha obra na
que houbo desprendementos. O
concello reclamoulle aos cidadáns
que denuncien as situacións irre-

gulares e os incumprimentos da
lexislación. De todos xeitos, nada
dixo da súa obriga na vixilancia
do cumprimento da lei.
En xeral, o incumprimentos
son de todo tipo. Existen obras
que invaden a beirarrúa pero que
non reservan un espazo para que
os peóns poidan pasar, de modo
que teñen que facelo pola calzada,
o que supón un perigo para a súa
integridade que se multiplica no
caso de persoas discapacitadas ou
que portan carros con crianzas ou
coa compra. Ás veces, a pesar da
invasión da beirarrúa, as obras exhiben os característicos carteis sobre a seguridade laboral que instrúen sobre a longa lista de medidas que se aplican e que son de
obrigado cumprimento.
Mesmo cando as obras instalan valados para protexer aos ci-

dadáns, non as colocan de novo
no seu lugar cando os automobilistas as retiran para estacionar.
Deste modo, obra e automóbil
constitúense nunha conxunción
de factores que poñen en serio
perigo os viandantes.
Noutras ocasións, aínda que as
obras non invaden a beirarrúa, si o
fan temporalmente en cargas e descargas, sen que para esta actividade habiliten un paso para os peóns.
Outro perigo que ameaza os
peóns son os eventuais desprendementos das obras que non invaden as beirarrúas pero que se
sitúan na fronte da rúa. Aínda que
en principio deberían ter instalado un sistema de recollida de cascallos sólido e completo, moitas
veces non é máis que un pendello
con catro puntais que non son garantía de seguridade.♦

A.N.T
O vindeiro 15 de febreiro
desenvolverase en Compostela a manifestación nacional contra a violencia de
xénero, convocada pola
Marcha Mundial de Mulleres, co apoio de diferentes
forzas políticas. Baixo o lema “a violencia ten xénero,
tamén cómplices” a mobilización partirá ás 12 da mañá
da Alameda compostelá para percorrer as rúas en repulsa das agresións que están a sufrir as mulleres.
“Ante os datos arrepiantes de mulleres asasinadas,
as declaracións do Presidente da Xunta de Galicia,
o acontecido en Begonte,
Oleiros, Toques, o documento da Conferencia Episcopal no que se vinculaba o
maltrato coa revolución sexual ou a noticia feita pública nestes últimos días de
duascentas mulleres víctimas de redes de prostitución entre Galiza e Portugal”, a Marcha Mundial de
Mulleres convoca esta mobilización co obxectivo de
expresar “a protesta da sociedade, diante dun problema de primeira magnitude”.
O BNG tamén esixiu medidas efectivas para “combater esta lacra e a asunción
de responsabilidades políticas por parte daqueles que
dende as institucións non as
atallan e mesmo manteñen
unha actitude de complicidade e condescendencia
con esta forma brutal de

violencia física e moral”.
Avance da Marcha Mundial
Por outra banda, a Marcha
Mundial de Mulleres da Galiza vén de presentar os actos que se desenvolverán
con motivo da gran mobilización europea que terá lugar en Vigo o próximo de 22
e 23 de maio. Cun orzamento global de 6,6 millón de
euros, os actos da marcha
mundial arrancarán coa
apertura da feira feminista
na zona portuaria de Vigo,
con diferentes espacios temáticos organizados en carpas en torno a violencia, a
feminización da pobreza e
dos dereitos laborais, a inmigración, a ecoloxía, a
educación para igualdade,
liberdades sexuais, antimilitarismo e saúde e dereitos
reprodutivos. Ademais, ese
mesmo sábado 22 o Centro
Cultural e o Centro Social
Caixanova acollerán os tres
foros programados, nos que
se reflexionará sobre a ecoloxía, a constitución europea e a relixión. Lidia Senra,
Vandana Shiva, María José
Guerra, Ivone Guevara, María Xosé Agra Romero, Doris Benegas serán algunhas
das poñentes.
Aínda que non está pechado o cartel do concerto do
sábado, xa se confirmaron as
actuacións de Amparanoia, o
grupo de hip-hop Las Niñas,
Uxía Senlle, Pilocha e as
Cantareiras de Trasancos.♦
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Manifestación
en Compostela contra
a violencia
que sofren as mulleres
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Micromercados de voto
MANUEL CAO
As condenas xudiciais aos alcaldes de Toques e Begonte por
abusos ou maos tratos contra mulleres non foron acompañadas
de medidas que forzasen a inhabilitación para o exercicio de
cargo público. Tiveron que activarse iniciativas por parte da sociedade civil e dos grupos políticos para que estes alcaldes
apresentasen a súa demisión e fosen substituídos por outros concelleiros do mesmo ou distinto partido político. Até agora, os resultados foron a baixa ou suspensión de militancia dos respectivos edís no partido ao que pertencían –o PP nos dous casos– ao
tempo que se mantiñan nos cargos municipais co apoio, nalgúns
casos ruidoso, dos veciños do concello. Pode ser sorprendente
para un observador externo que feitos semellantes se produzan
na Galicia sen que o alcalde perda apoio popular, sen que se vexa obrigado a demitir, sen que o partido do que forma parte sufra desgaste electoral apreciábel e sen que a sociedade castigue
comportamentos que noutros sitios provocarían o final inmediato dunha carreira política ou o ostracismo.
Construímos un modelo explicativo que pode servir para entender estas situacións. En moitos dos concellos galegos –sobre
todo, da Galiza interior– existen uns mecanismos de interacción
e interdependencia político-económica que non se asentan na
existencia de libre competencia senón na realidade dunhas relacións asimétricas entre o poder que representa a Administración
local, vista na figura do alcalde, e a sociedade civil dispersa, individualista e desorganizada cun comportamento colectivo tipo
free rider. A relación básica de intercambio estabelécese entre o
veciño-elector individual e o alcalde que exerce un poder de
monopolio asentado no entramado de interaccións relacionais
de tipo informal construído e reafirmado ao longo de moitos
anos e que se constitúe en barreira de entrada practicamente insalvábel para calquera novo competidor político. Isto é o que
chamariamos un micromercado de voto no que non existen ou
non son aplicábeis moitos dos dereitos e garantías derivados da
orde institucional vixente. Para os colectivos residentes, os cambios institucionais serían circunstancias esóxenas que afectarían, basicamente, á Administración local-alcalde aceptado como
interlocutor principal para a maioría dos cidadáns electores. O
alcalde tería unha vantaxe informativa absoluta sobre os residentes e unha lexitimidade adquirida e reafirmada ao longo do
tempo arredor dunha estrutura organizada na sucesión de favores, prestacións e contraprestacións cun alto grao de cumprimento e aceptación por ambas partes.
En xeral, os micromercados de voto existen en todos os
niveis da sociedade e cada vez son máis abundantes e decisivos á hora de explicar as políticas públicas. O destacábel, no
caso galego, é a súa permanencia e resistencia diante de situacións tan flagrantes. En consecuencia, as dificultades para
o cambio sociopolítico son enormes e a batalla entre os competidores electorais tende a xirar arredor da integración do líder local “posuidor” dun número de votos que intercambiará
no mercado autonómico ou estatal segundo a lóxica dos grupos de intereses clásicos. A capacidade do líder ou “cacique”
local á hora de capturar recursos para o seu concello será a
principal medida do seu éxito e de aí obterá a lexitimidade para recabar e renovar o apoio electoral en sucesivos comicios.
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As tres centrais critican a sentenza

Escándalo social pola pena de
cárcere a tres sindicalistas da CIG
H. VIXANDE
Tres militantes da CIG integrantes dun piquete informativo que actuou durante a folga
xeral do 20 de xuño de 2002 foron condenados a penas de entre seis anos e un mes e tres
anos e medio acusados de coaccionar. Todas as centrais consideraron que se trata dunha
sentenza contra o sindicalismo.
Os feitos remóntanse á folga xeral
do 20 de xuño de 2002 en Lugo,
onde precisamente se rexistrou un
seguimento pouco habitual e que
deu pé a posteriores mobilizacións
sociais inéditas nesa cidade. Os tres
condenados, xunto con outras corenta persoas, formaban parte dun
piquete que ás once da noite do 19
de xuño chegou ao Pub Ruada (rúa
Amor Meilán número dez) coa pretensión de que se sumase á folga.
No tirapuxa, houbo algúns incidentes e todo rematou cunha intervención policial e algúns empuxóns.
Posteriormente, o dono do local puxo denuncia e a fiscal agarrouse á
mesma e finalmente chegaron a pedirse oito anos para un dos condenados, seis e medio para outro e catro para o outro. As acusacións: delicto contra o dereito dos traballadores, falta de danos, delicto de
atentado contra os axentes da autoridade, delicto de lesións e falta de
maltrato; acusacións repartidas entre os condenados e que remataron
unha condena de seis anos e un mes
de prisión para Guillerme Rei, cinco anos para Xosé Luís Trigo e tres
anos e seis meses para Xosé Méndez. Os tres condenados comparten
a pena por delicto contra o dereito
dos traballadores e anunciaron un
recurso na Audiencia de Lugo.
Na vista oral a fiscal demostrou unha atitude pouco frecuente
nestes casos e conseguiu críticas
polo trato dado a acusados e testemuñas da defensa. A xuíza Rocío González Boñar, que vén de
chegar do País Vasco, incorporou
á sentenza algúns parágrafos cus-

XOSE MARRA

Folga de fame en defensa dos dereitos fundamentais.
O secretario xeral da CIG, Xesús Seixo, o secretario comarcal de
Lugo, Xosé Ferreiro, e un dos tres condenados comezaron unha folga de fame no interior dunha caravana situada fronte ao xulgado de
Lugo. A medida enmárcase nunha campaña máis ampla que comeza
a desenvolverse este mes de febreiro e que ten como primeiro acto
esta folga que se realiza por quendas de tres persoas durante catro días até o 29 de febreiro. Na ilustración, os tres primeiros folguistas.♦
pidos a outros que figuraban nos
escritos de cualificación da fiscal.
En xeral, tanto o comportamento da fiscalía como a magnitude da sentenza deron motivo a
críticas. Unha delas partiu do secretario xeral da CIG, Xesús Seixo. Contra este último, o presidente do Tribunal Superior Xesús
Souto Prieto presentou unha demanda ante o fiscal. A Souto non
lle gustaron algúns termos empregados por Seixo, entre os que figuran “carga ideolóxica” da sentenza, “incapacidade” da fiscal e a
xuíza, “ditado” do PP, “animadversión” ou “castigo exemplarizante”. Para Souto isto pode ser
acusar á fiscalía dun delicto de
prevaricación, aínda que Seixo en
ningún caso empregou ese termo.
A xuíza e a fiscal tamén dixeron sentirse inxuriadas e calumniadas e a fiscalía de Lugo saíu
na súa defensa cualificando de
exemplar a sentenza.
Para o secretario comarcal da
CIG en Lugo, Xosé Ferreiro,
“ademais da sentenza, porque os
compañeiros poden ir ao cárcere,

o preocupante é a represión á que
se somete a todo aquel que discrepa. A min paréceme que temen o
movemento social que se orixinou
na folga xeral e que continuou co
Prestige e contra a guerra”.
Xosé Ferreiro dixo que non
lembra ningún caso dun empresario
condenado por impedir o dereito á
folga dos traballadores e que “un piquete se é numeroso é precisamente
para que o traballador poda acollerse a esa circunstancia ante o seu xefe e sumarse á folga, dicir o contrario é ignorar o que é un piquete”.
Pola súa banda, a CIG de Lugo
enumerou unha serie de casos xudiciais nos que os empresarios vulneraron o dereito dos traballadores á
folga ou outros dereitos laborais e
que se saldaron con absolucións ou
con condenas ridículas. Un caso é o
do xerente de Monbús, Raúl López,
que só afrontou unha condena dun
millón de pesetas de multa por
substituír a traballadores en folga.
Outro é o do empresario de Augas
Fontoira, que incorreu nas mesmas
prácticas, cunha pena de seis meses
que non tivo que cumprir.♦

‘Un piquete numeroso é intimidatorio’
Xesús Ares, alcalde de Toques.

‘A

relación de intercambio
estabelécese entre o veciño e o alcalde,
que exerce un poder de monopolio”
O alto grao de autonomía dos axentes locais, a grande importancia das relacións informais, a posición de monopolio do alcalde-líder, a natureza e características dos intercambios económicos,
sociais e políticos no ámbito local configuran en moitos concellos
rurais –co engadido do envellecemento e o despoboamento– ou
non, uns mercados de voto nos que se fai case imposíbel o exercicio efectivo da democracia e a aplicación práctica dos dereitos e
libertades básicas manados das normas constitucionais vixentes.♦

Con independencia da severidade
da pena, a sentenza inclúe algunhas
afirmacións da xuíza que son indicativas. Nunha delas, localizada no
primeiro punto dos antecedentes de
dereito, afirma que “os acusados
pretenden amparar a súa actuación
nunha labor puramente informativa, non embargantes, non se entende como un grupo tan numeroso de
persoas ten que entrar no local para
informar sobre os motivos da folga,
como non sexa para producir un
efecto intimidatorio”. Esta premisa
que cualifica de intimidatorios os
piquetes numerosos, neste caso 40
persoas, –“faltoulle establecer o número de persoas que deben integralos”, ironizou Xosé Ferreiro, secretario comarcal da CIG–, forma parte da xustificación coa que a xuíza

condena a tres anos e medio de prisión a cada un dos tres encausados
por un delicto contra os dereitos
dos traballadores.
A parte desta fundamentación,
no propio fallo da sentenza, tras
determinar as condenas, a xuíza
ordena recoller o “testemuño das
presentes actuacións aos efectos
da posíbel incoación de dilixencias previas” contra as cinco testemuñas presentadas pola defensa.
Para a titular do xulgado do penal
número dous de Lugo, as dilixencias non só serviron para determinar a responsabilidade dos acusados, senón que “a resultas deste
xuízo púidose coñecer a identidade dalgúns deles [membros do piquete]”, do cal conclúe que puideron “ter participación nos feitos”.

En realidade, durante todo o
proceso, a titular do xulgado non
só chegou a conclusións como
estas, tamén puido saber da militancia sindical das testemuñas,
posto que permitiu que se lles interrogase acerca da mesma, a pesar das protestas da defensa baseadas no dereito constitucional
ao secreto de asociación.
Aínda que durante a vista oral
as testemuñas da fiscalía e a acusación incorreron en constantes
contradicións, a sentenza toma
máis en consideración as declaracións destas que as da defensa.
Así, chega a referirse a unha afirmación das testemuñas de defensa como “unha manifestación
efectuada unicamente en termos
de defensa”. ♦
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Xesús Seixo, secretario xeral da CIG
H. VIXANDE
O presidente do Tribunal Superior e a fiscal e a xuíza do penal
número dous de Lugo veñen de demandar ao secretario xeral da
CIG por criticar unha dura sentenza contra tres militantes desa
central. Nesta entrevista explica que o fallo coincide cun momento de represión dos movementos sociais que apadriña o PP e que
conta co apoio dos sectores máis conservadores da xudicatura.
Tres militantes da CIG enfróntanse a unha dura condena e
vostede mesmo a varias acusacións por criticala e seica xa
prepararon mobilizacións.
Vimos de anunciar unha folga
de fame no interior dunha caravana diante do pazo de Xustiza. Primeiro estaremos tres persoas: o
secretario comarcal de Lugo, un
dos condenados e máis eu. Serán
quendas de catro días e durará até
o día 29. Pero en xeral imos darlle
un carácter máis amplo, pretendemos unha campaña na que participen outras forzas políticas e sociais porque do que se trata é de
parar a política represiva do PP.
Vostede é unha das primeiras vítimas.
Si, sacaron de contexto unhas
declaracións miñas, cando eu as
fixen desde un punto de vista político e sen ánimo de insultar a
ninguén. Pero ese non é o problema de fondo e non imos caer
na trampa. A cuestión de fondo é
a dura condena contra tres compañeiros, a actuación parcial á
hora de impartir a xustiza, as
sentenzas desproporcionadas...
Houbo pronunciamentos
de apoio aos tres condenados
desde sectores empresariais.
O presidente da Asociación de
Hostaleiros de Lugo dixo que persoalmente se solidarizaba con nós e
que non lle parecía ben a condena.
Tamén se expresaron así varios colaboradores de prensa, xuristas e
até o decano do colexio de avogados. Pero imos procurar máis pro-

nunciamentos porque isto é un abuso, condénase por isto pero, cando
algúns sectores do empresariado,
conculcan os dereitos dos traballadores, miran para outro lado.
Que hai de verdade na condena?
Os delictos non son reais, os
feitos non dan para esa sentenza.
O conflito que se produciu foi só
co empresario, non coa traballadora. Onde está logo o delicto
contra os dereitos dos traballadores? Conflitos cos empresarios
en sentido contrario hainos a todas horas, pero nunca teñen consecuencias negativas para eles.
Esta situación a que se debe?
Hai unha política represora do
Partido Popular que se basea en reformar o Código Penal cando ten
problemas. O seu obxectivo é castigar aos sectores máis progresistas. É unha concepción fascista de
entender a política, de reprimir os
que se mobilizan contra o Goberno e hai que dicir que conta co
apoio dalgúns dos sectores máis
conservadores da xudicatura. Para
comprobar este modelo involucionista non hai máis que ver a quen
temos de ministro de Xustiza.
Falemos do sector da xustiza, tense denunciado que a fiscal durante o xuízo tivo unha
atitude pouco habitual.
A fiscal e a xuíza... unha atitude
moi agresiva e prepotente. Que se
pidan dilixencias contra as testemuñas é algo nunca visto, e que a xuíza cortase ao avogado da defensa
cando ao final da vista empezou a

“Se non existisen as caixas, habería que
facelas”, dicíalle o outro día unha xornalista a Xulio Fernández Gaioso, director
xeral de Caixanova. O avezado executivo respondíalle cun “depende que caixas”. Quería deixar claro que non todas
as caixas de aforros son iguais.
Caixanova, desde a fusión das tres
caixas do sur (Vigo, Ourense e Pontevedra) acada cada vez máis presenza en toda Galiza, cunha calculada estratexia de
centros sociais e culturais para que se poida ollar. Pero, sobre todo, acada máis poder. Hoxe, o Grupo Caixanova xa representa o 25% do negocio bancario galego.
A idea dunha única caixa na Galiza, que
moitos acariñaban (uns por intereses propios, outros como un grande instrumento
financeiro ao servizo do país) semella que
lle deu paso á idea de dúas grandes caixas
na Galiza. Non só competindo no mercado, senón tamén na súa óptica de como
enfocar o negocio e o servizo aos cidadáns. Tamén como dous proxectos diferentes de desenvolvemento e dous polos
complementarios de poder que impidirían
a desconxugación territorial.
A Xunta, o conselleiro Xosé Antón Orza, quixo controlar as caixas e non foi
quen. Pero quen se atopa aínda máis incó-

falar, non ten nome, sobre todo cando a fiscal e a acusación particular
falaron canto tempo quixeron. E todo porque quería marchar a comer... Se iso non é animadversión,
non sei que significa esa palabra!
Seica hai máis casos.
Onte me comentaban que veñen de abrir dilixencias contra
xente da CIG e da UGT por un
conflito en GEA en Vigo en 1998
e hai un mes houbo varias condenas de sete anos de cárcere contra
uns veciños que se mobilizaban
contra un vial. Parece que contra
uns cargan con todo rigor mentres
outros poden vulnerar os dereitos
dos traballadores sen problemas.
Van a responder?
Xa estamos respondendo
agora. Haberán quen crea que a
solución pasa por entrar no PP,
pero nós imos optar pola mobilización social.
Teñen apoios, por exemplo,
o PSOE que di?
Do PSOE non sabemos, cremos que nos apoia. O BNG realizou un pronunciamento ao noso favor e o cabeceira de lista do PSOE
por Lugo persoalmente díxome
que se solidarizaba con nós, pero
hoxe teremos unha reunión na que
as organizacións sociais e políticas
expresarán a súa posición.
Entón o previsíbel é que esta sentenza teña consecuencias
en canto mobilizacións.
Pretendemos que serva de unidade, que dea forza ás posicións
dos que temos unha visión democrática da sociedade porque primeiro virán contra os que nos manifestamos máis claramente contra este modelo político e social
do Partido Popular, pero a longo
prazo, van a por todos os sectores
progresistas porque o que teñen é
un modelo de sociedade acrítica
onde a oposición non exista.♦

PACO VILABARROS

‘Nunca condenan a empresarios por vulnerar os dereitos dos traballadores’

Quen teme as caixas?
A. EIRÉ
modo coas caixas é o goberno central, pois para de comerlle cada vez máis racións
dependen administrativamente dos gober- da torta do mercado.
nos autónomos e os seus consellos tan heMentres os bancos desinvestiron (moiteroxéneos non se poden controlar directa- tos por necesidade), as caixas tomaron o
mente desde Madrid.
seu posto, (a entrada
Até agora, iso era
das caixas galegas na
pouco importante pes caixas escaparon empresas nos últimos
ro, nos últimos anos,
cinco anos foi especa situación mudou de do control econonómico tacular) producíndoforma tan radical cose a descentralizamo silandeiramente que puxo en marcha Aznar ción real e un novo
para os non avisados.
equilibrio de poderes
ao situar á fronte
Ao rematar o 2002, o
que tanto lle molesta
4,6% dos activos das
ao Goberno Aznar.
dos grandes bancos e
caixas estaba colocaEse novo equilibrio
empresas
privatizadas
do en renda variábel.
de poderes é máis
Unha porcentaxe que,
evidente na Galiza
aos seus amigos”
para sorpresa de toaínda.
dos, superaba a da
Non é ningunha
banca.
casualidade que o
O poder financeiro nas empresas es- mesmo presidente Aznar afirmase ante
taba pasando dos bancos ás caixas. Por un grupo de empresarios, coma quen
se fose pouco, a medra das caixas é moi- non quer a cousa, que estaba pensando
to maior que a dos bancos. Tanto que non en limitar o dereito de voto das caixas

‘A

naquelas empresas nas que participan.
Que pensa desta posibilidade Mariano
Raxoi?
Porque hoxe as caixas, entre elas as
galegas, teñen un importante paquete accionarial de control en sectores económicos estratéxicos: Telefónica, Gas Natural, ENDESA, FENOSA, Hidrocantábrico,
ENAGAS, ALDEASA, RIOFISA...
As caixas escaparon do control econonómico que puxo en marcha Aznar
ao situar á fronte dos grandes bancos e
empresas privatizadas aos seus amigos.
Aznar non puido controlar as caixas.
Por iso as teme e por iso impide tamén
OPAS como as de Gas Natural sobre
Iberdrola, furtándolle ao mercado, que
din defender, unha vez máis, o seu ditame.
Hoxe, as caixas son para Galiza un
dos seus principais instrumentos de autonomía política, coutada, por lei, a autonomía financeira da Xunta . O gran
problema é que as caixas teñen que facerlles fronte a proxectos de infraestruturas, asistenciais, educativos ou culturais que deberían estar pagos polos orzamentos estatais, impedindo unha
aposta aínda máis decidida polos sectores produtivos.♦

O xuíz dalle a razón aos xornalistas da televisión vasca
A.N.T.
A enorme publicidade e as
acusacións vertidas contra a
ETB (televisión vasca), por
parte do Goberno e do Partido Popular, viñéronse abaixo
despois de que a Audiencia Nacional decidise arquivar o caso.
O xuíz da Audiencia Nacional
Guillermo Ruiz Polanco arquivou o pasado 27 de xaneiro as
dilixencias abertas en relación
coa emisión en ETB, o pasado
15 de maio, dun vídeo con declaracións de varios membros
da ETA. O xuíz considera que a
cadea se limitou a ofrecer “unha noticia certamente interesante para a maioría dos cidadáns”.
Ruiz Polanco afirma no auto
que “resulta evidente (...) que os
extractos difundidos foron seleccionados con suma cautela,
evitando reproducir as expresións propagandísticas e as que

XAN CARBALLA
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Foran incriminados polo PP por emitir un vídeo de ETA

Pere Esteve, á esquerda, e Xabier Arzallus. O xuíz tamén rexeitou a imputación do líder do PNV no delito de apoloxía do terrorismo.

encarnan a habitual linguaxe do
terror”.
“Se a isto engadimos –agre-

ga a resolución– que os comentarios superpostos son de todo
punto asépticos, sin matiza-

cións ou precisións malintencionadas, non cabe senón concluír na ausencia, non xa de

ánimo de enaltecemento do terrorismo, senón de calquer albisque de intención minimamente favorecedora de calquera
dos seus fins”.
O xuiz sinala mesmo que o
contrario “tería sido certamente
chocante en canto a radiotelevisión vasca é, nas súas persoas e
nas súas cousas, destinataria dos
improperios, das ameazas e da
violencia dos terroristas e dos
seus amigos, o que, ademais de
ser notorio, consta en autos”.
Ruiz de Polanco desestimou
así a petición fiscal de imputar a
dous directivos da televisión
vasca, acordando o sobreseimento das actuacións. A respecto da
acusación que pesaba sobre o ex
presidente do PNV, o mesmo
xuíz afirma que “a actuación
moral do denunciante, sendo plenamente respetábel, non abonda
para imputar a Arzalluz a comisión dun delito de enaltecemento
do terrorismo”.♦

Aumenta a cifra de parados e empeora a calidade de vida dos asalariados

A obsesión polo déficit público frea a actividade en Portugal
G. NUNO DE FARIA / PORTO
Portugal aperta o cinto. O goberno puxo como obxectivo do seu
mandato reducir o déficit. Esta
meta pon en risco a produtividade e o desenvolvemento, amais
dos servizos públicos.
As políticas económicas do
goberno de coalición de centro
dereita están a ser moi negativas
para os funcionarios e os usuarios de servizos públicos en xeral. A ministra das Finanzas, Manuela Ferreira Leite propón reducir o déficit público mediante
fortes restricións ao investimento público e a contención do gasto sacrificando servizos indis-

pensábeis. Paradoxalmente, o
goberno de José Manuel Durão
Barroso votou a prol de perdoarlles o desvío orzamentario a
Francia e Alemaña. O que é obrigado para Portugal parece non
selo para estes outros países.
A coalición entre os centristas
do Partido Social Demócrata
(PSD) e o dereitista Partido Popular (PP) decidiu que esta ansia de
equilibrio orzamentario debe se
centrar en áreas nas que o país luso precisa de moitos investimentos para converxer coa Unión Europea: investigación científica,
educación e cultura. Para a oposición, esta estratexia é negativa a

longo prazo porque a falta de adicación económica a temas coma
estes pode deixar ancorado para
sempre o desenvolvemento e a
produtividade de Portugal.
É máis, a obsesión polo gasto
creou situacións estrañas, como
o feito de que o Ministerio da Saúde tivera que recorrer a un emprétito bancario para solventar
unha débeda co de Finanzas de
300 millóns de euros, nunha operación relativa ao compromiso
do estado coas farmacias.

da oposición portuguesa é a incapacidade de Barroso para conter o desemprego. As últimas estatísticas falan dun índice de paro próximo ao medio millón de
persoas, nun ambiente que sofre
as consecuencias da deslocalización de moitas transnacionais
que prefiren situar as súas plantas en países con menores custos
laborais. Xa se deron varios casos de planteis de traballadores
que, ao volveren das vacacións
do Nadal, atoparon a fábrica pechada e o sobre coa súa liquidación, sen maiores explicacións.
Mais para o goberno, a prioridade parece ser cubrir postos

específicos no mercado laboral
con man de obra inmigrante.
Neste caso, Barroso encontrouse
coa oposición do seu socio do
PP, Paulo Portas, contrario a que
as medidas de regularización de
estranxeiros sexan xerais. Para
Portas, cómpre que se axeiten os
cupos de inmigrantes ás necesidades concretas de cada sector,
en postos que quizais ben poderían ser ocupados por portugueses, se a administración apoiase
un aumento dos salarios en áreas
como a viticultura, por exemplo,
case ocupadas por operarios estranxeiros en exclusiva (ucraínos, no caso do Douro).♦

Receitas para non ser sospeitoso

plano vítimas e verdugos.
–E se vostede quere liderar o
movemento constitucionalista
entre a súa veciñanza, tome nota
dos seguintes comportamentos:
non merque en Eroski, apoian o
terrorismo. Repitan unha e outra
vez aquilo que escriban ou falen
José María Calleja, Carlos Dávila e Alfonso Ussía.
–Sospeite de quen sexa capaz
de pronunciar a palabra diálogo.
Quen di diálogo, en realidade, o
que quere son contrapartidas políticas á ETA para que deixe de matar.
–Leve unha moción ao seu
Concello e outra á súa comunidade veciñal de condena ao Plano
Ibarretxe. Se o PP leva mocións a
todas as autonomías, a Europa e a
todos cantas institucións hai, vostede non sexa menos. Demostre
que ten valentía política. Que é
todo un gran demócrata.
Abusos sexuais? Miudezas.
Guerra sen probas? Un erro. Todos erramos. O importante é ser
un bon demócrata. Demócrata
como aqueles que fan guerras
por “responsabilidade e o ben do
seu país”.♦

500.000 desempregados
Outra das grandes preocupacións

Bilbao
Visto o acontecido durante, e despois da festa dos Goya; vista a
malleira mediática que recaeu sobre aqueles que defenderon a libre
expresión dos creadores, despois
desa especie de guerra dos adhesivos (ETA no; Sí a Medem, no a
ETA; Sí a la libertad de expresión,
etc), semella procedente marcar
unhas regras ou pautas básicas de
comportamento para aqueles que
teñan medo a ser sinalados como
demócratas sospeitosos, malos
demócratas ou, incluso, como persoas que están antes cos verdugos
que coas vítimas, nesa sorte de ou
comigo ou contra min ideada por
George Bush e herdada polo Partido Popular e así, seguir tirando
réditos políticos do problema da
violencia. Aí van algunhas:
–Antes de facer calquera pronunciamento público, diga ben alto e claro: ETA non. Se algún día
recollen algún premio (especialmente se teñen a mala sorte de que
lles dean un Goya), apunten ben
esas dúas palabras antes de comezar cos agradecementos. Sería así:
“ETA non. Moitas grazas á Academia do Cine…”. Se queren que

DANI ÁLVAREZ

Tras o acontecido na gala dos Goya, convén seguir algunhas
normas para non ser sinalado como simpatizante de ETA.
a percepción dos demais sobre a
súa etiqueta de calidade democrática sexa incuestionábel, empreguen esa frase antes de comezar a
falar, ou incluso, antes de saudar.
Por exemplo, se durante un paseo
pola Concha en Donostia se atopan cun coñecido, e queren quedar como un demócrata do eixo
do ben, deberán saudar así: “ETA
non, egunon”, que ademais rima.
Así, o interlocutor poderá ir tranquilo para a casa, sabendo que ten
como amigo a un verdadeiro defensor das liberdades e comprometido co seu tempo. Se vostede
non escoita como resposta “Egunon, eu tampouco”, coidado. O
seu amigo non é tal. É posíbel que
o perigoso virus do secesionismo

aniñara no seu interior. Avise a José María Michavila, para que o investigue. Non, mellor, chame ao
CNI. Que o sigan, pode que teña
amizade con Carod.
–Evite insígnias, alfinetes ou
adornos co emblema do seu
equipo de fútbol. Deberá poñer
no peito, ben á vista, un adhesivo de ETA non con mans brancas de fondo.
–Non se lle ocorra pensar xamais que a liberdade de expresión
está en perigo no Estado español.
É falso. Iso é a imaxinación de
catro actores roxos que non protestan contra a ETA xamais, pero
que din Non á guerra. É falso que
o PP quixo censurar a estrea do
documental La pelota vasca no

Festival de Cine de Donostia en
setembro pasado. É falso que se
lle retirou a subvención ao Festival de Cine de Londres por exhibir o documental de Medem. Todo falso. Como di esa minoritaria,
dentro das vítimas do terrorismo,
Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), El pelota vasco.
La nuca contra la bala.
–Quen diga Non á guerra debe engadir de inmediato Non á
ETA. Agora ben, quen diga Non
á ETA, non ten por que dicir Non
á guerra (por exemplo: Goberno
español e Partido Popular).
–Aínda que non se vise o documental do director vasco, hai
que dicir que é proetarra, nesgado, asegurar que pon no mesmo
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Julio Valdeón
‘España acabou con Castela’
RUBÉN VALVERDE

É catedrático de Historia Medieval na Universidade
de Valladolid, ademais de asiduo colaborador na
prensa castelá. Moitos dos seus textos son utilizados

como base ideolóxica por Tierra Comunera-Partido
Nacionalista Castellano. Nesta entrevista explica as
razóns da existencia dun nacionalismo castelán.

Cal é a orixe do nacionalismo
castelán?
Quizais lles poda parecer a
algúns un pouco forte o cualificativo de nacionalismo aplicado
a Castela. Quen iniciou esta corrente foi o historiador Sánchez
Albornoz. El dicía que Castela
fixo a España, pero despois diluíuse nela. Esta argumentación
servíalle para explicar por que
non xurdiu en Castela un nacionalismo semellante a doutros
lugares. Nun principio Castela
era un pequeno anaco da Península, pero logo identificouse a
Castela co centralismo. Desapareceu a idiosincrasia propia e
converteuse Castela nalgo que
nunca foi. Por iso Castela hoxe
non ten peso ningún e semella
que para os gobernantes non ten
moito interese falar dela.
Que reivindica Castela?
España ten a súa orixe na palabra hispania, que era un xeito
de definir a diversidade de pobos

O idioma castelán é o propio da
nosa terra, aínda que despois fose imposto como común en todo
o Estado. Con Franco esta imposición foi aínda maior. Tierra Comunera reivindica a personalidade propia de Castela, como unha
sociedade con características comúns. Hai que ter en conta que
Castela quedou case deshabitada
e o proceso de repoboación nos
séculos IX e X deulle unhas peculiaridades que non teñen outros lugares do Estado.
Sánchez Albornoz argumentaba que Castela estaba oprimida na era medieval polo Reino
Galaico-Astur-Leonés e de aí
naceu o nacionalismo castelán.
É un argumento curioso porque afirma xusto o contrario do
que defendeu historicamente o nacionalismo galego. Para os galegos semella que eran os casteláns
os opresores e para os casteláns
era ao revés. En realidade o argumento de Sánchez Albornoz é esa-

que moraban a península. Na
época medieval, todos os reinos
tiñan as súas leis e peculiaridades propias. Ao que máis se parecería na actualidade sería a un
estado federal ou confederal. A
monarquía hispánica, en contra
do que se pensa, non era centralista, como logo si foi a dos Borbóns. Había tan só unha unión
polo vertixe da pirámide. Tierra
Comunera reivindica que se teña
en conta a especifidade da Gran
Castilla, que comprendería Castela, Castela- A Mancha e Madrid. Con isto pretenden dicir
que o Estado español non é o que
nos están promovendo dende o
actual Goberno. Castela é unha
nacionalidade histórica máis,
que ten as súas peculiaridades
propias e que foi esmagada polo
centralismo que xurdiu a partir
dos Borbóns.
Acabou España con Castela?
España como tal non existe.
É un conglomerado de nacións.

xerado e non o comparto. Aínda
así hai que recoñecer que todo nacionalismo precisa de mitos. O
mito dun Castela democrática, representada polo espírito dos comuneiros e que loita contra o gótico e autoritario Reino Galaico-Leonés, ten moita forza. As cousas
está claro que non foron tan esaxeradas. Porén, si é certo que o
Reino de Castela non tiña relación
co Reino Galaico-Leonés. O Reino de Castela era moi pequeno.
Ten a súa orixe en Burgos e foi
fundado entre a nobreza vasca, de
Burgos e da Rioxa. Aí está o berce do idioma castelán, que ten
moita influencia do Euskera. Por
exemplo, toma desa lingua as cinco vocais. As glosas emilianenses
non eran outra cousa que unha
mestura de latín degradado e euskera. O reino de Castela nace para
funcionar de xeito autónomo do
Reino Galaico-Leonés.
E acaba tomando o protagonismo.

En parte é normal que se
acabasen fusionando os Reinos
de León e Castela porque entre
ambos non había barreiras físicas. O que acontece é que esa
fusión dos Reinos de Castela e
León afogou a Galicia e deixouna sen representación. No século XIV decidiuse convocar unidos a todos os representantes a
cortes. A partir dese momento é
cando se empeza a intentar deixar sen representación a Galicia. Hai un momento en que se
acorda que haxa procuradores
de 17 cidades. Ningunha cidade
galega é representada. Suponse
que Zamora asume o papel de
levar nas cortes os intereses de
toda Galicia. O mesmo ocorre
con Euskadi, que queda sen voz.
Quizais sexa máis grave o de
Galicia e aí nótase que foi unha
decisión moi política. Hai que
ten en conta que daquela o Reino Galaico tiña unha importancia enorme. En todos os textos
musulmáns da época tan só se
cita os galegos, como os que
loitaban contra eles. Por iso non
era normal a marxinación do
Reino de Castela.
Que importancia ten entre
a poboación o nacionalismo
castelán?
Os partidos estatais dominan
o abano político. Os partidos nacionalistas teñen pouco peso
porque a poboación castelá está
aínda moi identificada co centralismo e co concepto de nación
española. Reivindicar unhas peculiaridades propias resulta difícil porque os casteláns teñen moi
interiorizados certos conceptos
de sistemas políticos anteriores.
O noso idioma propio foi imposto en todo o Estado. A algúns pode parecerlle pouco importante o
idioma. Pero este marca gran
parte da pesoalidade dun pobo.
Unha cousa é que o Castelán se
establecese como idioma común
e outra é que se impuxese pola
forza, como fixo Franco. Na
idade media o galego era un
idioma de prestixio e iso sabíano os reis casteláns. O centralismo dos borbóns e logo Franco
acabou coa pluralidade estatal.
Pero a Castela este esquema
tampouco a favoreceu.
A que se refire?
A que partindo de dous puntos totalmente opostos, Galicia
quedou sen poder político e Castela conservouno, o resultado
veu a ser o mesmo. O desenvolvemento económico de ambas as
dúas comunidades é moi semellante. O poder central esqueceuse de Castela. Nos últimos anos
vimos como moitas zonas tiveron que deixar de cultivar a cambio de subvencións da Unión Europea. Subvencións que non recibiron os agricultores, senón os
Duques de Alba e persoas así.
Ou sexa que hoxe Castela
está marxinada polo poder
central?
Niso é igual que Galicia. O
presidente do Goberno central,
José María Aznar, foi presidente
de Castela-León. Aquí pasou totalmente desapercibido. As súas
intervencións no parlamento castelán redúcese ao seu discurso de
investidura. Demostrou que esta
terra non lle interesaba nada.
Utilizou o seu cargo para dar o
salto á Moncloa. Juan José Lucas
fixo o mesmo. Igual que Franco
con Galicia.♦
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Un ano
perigoso
MONCHO LEAL

2

004 é ano electoral
nos EE UU.
Alértense todas as
defensas mundiais! As
campañas electorais
teñen antes unha previa
na que todo vale. Nun
país onde escandaliza
máis o sexo oral que un
corpo esnaquizado por un
tiroteo, os ataques a
outros países pode ser
vistos coma un titular
máis de prensa.
A diferenza entre o
Partido Republicano e o
Demócrata é a cada máis
semellante á que,
segundo o finado Manuel
Vázquez Montalbán,
tiñan a UCD e a Falanxe
Española: o corte de
pelo. Esa cuestión
estética, por tanto
subxectiva, non parece
distinguirse na política
exterior. Bombardeaba
con máis elegancia Bill
Clinton que George
Bush? Invadía dun xeito
máis simpático John F.
Kennedy que Ronald
Reagan? A diferenza
nestes momentos é que o
poderoso lobby cubano
en Florida é quen de
decidir moito. Aínda que
presente nos dous
partidos, é no
republicano onde ten
máis partidarios da
violencia contra Cuba.
O presidente do
goberno español, que
ataca de seguido o
nacionalismo, pero que
actúa coma vicerrei dos
ianquis, vén de falar
diante do Congreso dos
EE UU con gran
seguimento mediático.
Escoitaba o 10% dos
congresistas, pero aquí
presentárono coma se
paralizara ao país.
Aquela tribuna acolleu a
presenza de políticos tan
claros nos seus intereses
coma Carlos Menem,
Eduardo Frei, Violeta
Barrios ou Juan Carlos
de Borbón, que dixeron
amén no mesmo idioma.
Pero o bo pagador que é
José María Aznar fixo
unha referencia a Cuba.
A única concreta a un
país, xunto á adicada ao
Iraq e a Afganistán, nun
ano perigoso. A mafia
cubano-estadounidense
debeu erguer os seus
vasos para brindar con
Bacardí. Dentro de
cincuenta anos
gustaríanos que de Aznar
quedase na lembranza
histórica a frase que
resume o que o
valoramos
intelectualmente: “o do
bigote que limpe o
chapapote”. ♦

O descrédito de Tony Blair
FERNANDO PÉREZ-BARREIRO

Unha enquisa oficial exculpou
a Tony Blair de responsabilidade no suicidio de David Kelly.
Mais iso non o salvará do descrédito público da meirande
parte da cidadanía británica.
Foi pírrica a dupla vitoria de Tony Blair (na
votación sobre as taxas universitarias e no
escape da censura da comisión de enquisa).
Ao día seguinte, unha esmagadora maioría
da opinión manifestaba que confiaba máis na
BBC que no primeiro ministro e este caía en
picado nas intencións de voto.
Talvez pensen moitos, sobre todo fóra de
Inglaterra, que Blair foi exonerado de responsabilidade por un órgano xudicial. Cómpre
por iso esclarecer a natureza xurídica desa
pesquisa. Enquiries como esta non son xudiciais nin forman parte do procedimento ordinario. É certo que moitísimas veces se lle encargan a un xuíz (aínda que sexa xubilado) para que as leve a cabo, el só ou presidindo un
grupo. Pero pódenselle encargar a calquera
outra persoa de prestixio: un xeneral retirado,
por exemplo, se se trata de cuestións militares,
ou un científico de sona. O historiador Allan
Bullock presidiu en 1972 unha enquisa sobre
o estándar do ensino da lectura nas escolas, e
catro anos despois outra sobre a democracia
no lugar de traballo (á que ninguén lle fixo
moito caso). O que pasa é que a maioría son
xuíces, polo prestixio social que tradicionalmente teñen na sociedade británica. Pénsase
que teñen máis experiencia e criterio que ninguén na ponderación e valoración de probas.
Porque diso é do que se trata, de esclarecer e determinar feitos ou situacións complicadas. O procedemento non remata nunha
sentenza nin nun laudo, senón nun “informe”. Ese report non ten efectos vinculantes,
nin moito menos forza executiva. Entra,
pois, no debate político, aínda que con forza
moi especial. Aos gobernos gústalles remitirse a ese instrumento, por unha banda para demorar e paralizar por certo tempo os debates
“mentres estea pendente a pesquisa”, nun remedo da instrución sumarial ou da litispendencia , que non ten base no dereito positivo,
e, pola outra, para trasladar responsabilidades. Semella non ser política, ao disfrazarse
de xudicial ou case xudicial, pero política é.
O enquisador é nomeado polo Goberno.
Pode aceptar ou non o encargo. Unha vez estabelecido, decide segundo lle pareza o procedemento para seguir, a quén chamará a dar testemuña, etc. Os chamados teñen que acudir,
porque o encargado da enquisa recibe, evidentemente, poderes públicos. Decide tamén a
quén chamar en segunda rolda, para repreguntas. Neste caso, por exemplo, chamou a Tony
Blair na primeira volta, pero non na segunda.
Decidiu tamén que, por primeira vez, toda a
documentación achegada se puxese na internet, o que foi unha innovación louvada. O certo é que, moitas veces, por discutíbeis que sexan as conclusións, a documentación e testemuñas amoreadas son moi útiles para o futuro.
Así vai ser seguramente co relatorio de Hutton.
É importante tamén o mandato que recibe
a enquisa. Redáctase con moito coidado e con
gran peso de intereses políticos. No caso de
Hutton foi moi limitado (determinar os feitos
que arrodearon o suicidio de David Kelly;
non estou citando os termos exactos). Lord
Hutton interpretou moi restritivamente o que
xa non era moi amplo. Un efecto secundario,
pero seguramente intencional, é que moitos
pensen que se trataba dunha enquisa sobre a
base para ir á guerra, e que Hutton exonerou
o goberno neste terreo. Nada diso. Falábase
de que habería outra sobre ese asunto, pero a
nova enquisa que agora está en curso, a re-

Tony Blair e o seu “novo laborismo” son, na Gran Bretaña, continuación directa da era Thatcher.

molque da iniciada nos EE UU, tampouco é de Lord Widgery sobre o Bloody Sunday no
iso. Ten tamén un mandato moi limitado, nin- Uster (aínda non concluída), a de Lord Franks
guén acredita na independencia dos inte- sobre a guerra das Malvinas, e tantas outras.
grantes da Comisión, na que esta vez non hai Hai críticas abondo, incluso entre a xudicatura,
xuíces, e ao centrarse na conduta dos servizos que recean de que se poña aos xuíces en situade información, apunta claramente a desviar a cións delicadas e tan abertas a críticas, en preresponsabilidade da guerra cara á intelligen- xuízo da súa reputación de imparcialidade.
E, se se quere esclarecer un pouco máis,
ce. Máis unha vez, o Goberno de Blair foxe
da responsabilidade política. Sábese de sem- convén aínda distinguir a enquiry da Royal
Commission. Esta, copre que nos datos dos
mo indica o nome, reciservizos de información
episodio
be o poder da Coroa, é
hai para todos os guscolexiada e utilízase
tos, e cómprelle ao GoHutton-Kelly-Blair
sobre todo para facer
berno e a ninguén máis
recomendacións de lea decisión política.
salpica,
tamén,
xislación. Hóuboas soMargaret Thatcher e
o seu fillo espiritual,
de descrédito os xuíces, bre a lexislación penal,
sobre a prensa, sobre as
Tony Blair, desfixeron
indirectamente”
autonomías, etc. Descanto puideron do tecipois, esas recomendado social en que asentacións poden irse apliba un sistema tan pouco
cando ou non, pouco a
legalista e tan consuepouco, e quedan como
tudinario como é o británico. Este episodio salpica tamén de des- referencia, ás veces incluso para sucesivos
gobernos ou parlamentos.
crédito os xuíces, indirectamente.
O informe de Lord Hutton é un elemento
O report está, pola sua natureza, máis aberto a críticas que unha sentenza xudicial. Neste máis nun proceso político en que se vai esfarecaso, xuristas de moita sona están estudando a lando o programa do novo laborismo, que nunposibilidade, non de apelación, porque non é ca foi moito máis que unha cilada de manipuunha decisión xudicial, pero si de impugnación lación dos medios de comunicación e das imaante a xurisdición ordinaria ( a High Court, que xes. E a estas alturas, ninguén parece ter xa ter
non é por certo un tribunal supremo, sinón de maís fe nese equipo de mestres sorrateiros que
fedellaron nunha corporación pública –non
primeira instancia en moitos casos).
Tampouco é a última palabra nin o fin do estatal– como é a BBC. A reprobación por
debate público. Iso é o que quere Blair, que Lord Hutton vai reforzar a importancia desa
insiste en que “morra o conto” e se faga ‘con- institución que, con todos os defectos que poita nova’. Abonda ver as respostas na prensa, da ter, encarna aínda a idea do servizo público.
É importante para o futuro que a BBC reradio e televisión para decatarse de que ninsista. Co desprestixio dos políticos é máis
guén quedou convencido.
Estas enquiries non son moi tradicionais. importante cada vez separar o interese públiXeneralizáronse a comezos da década de 1960 co do monopolio estatal.♦
co famoso Denning Report sobre o caso Profumo, e depois houbo as de Lord Diplock e Lord
FERNANDO PÉREZ-BARREIRO é membro do
Gardiner sobre a lexislación antiterrorismo, a
IGADI (www.igadi.org)

‘O
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Schröder deixa a presidencia do SPD para frear as críticas

Crise na socialdemocracia alemá
polos recortes sociais
a base do seu poder, e tomar en
serio as preocupacións dos seus
militantes sen poñer en perigo as
súas propias posicións. Ademais,
agora poderá centrarse plenamente no seu labor como chanceler
sen que isto sexa interpretado como menosprezo fronte ao partido.

FRANCK MEYER / BERLÍN
A socialdemocracia alemá espera, da man do seu novo dirixente,
Franz Müntefering, aumentar as
súas expectativas de voto. A receita do novo líder é facer as reformas dun xeito máis pausado.
O pasado 6 de febreiro o chanceler
alemán Gerhard Schröder anunciou que abandonaba a presidencia
do Partido Socialdemócrata
(SPD). Propuxo, asemade, a Franz
Müntefering, xefe do grupo parlamentario do SPD, como o seu sucesor. A medida é considerada por
moitos como intento de frear a caída libre do SPD nun ano decisivo
e difícil, xa que entre municipais,
estatais e europeas haberá un total
de 14 escrutinios na República Federal. Non falta tampouco quen
asegura que acaba de empezar o
declive definitivo de Schröder e o
seu goberno vermello-verde.
A oposición incluso pediu
eleccións anticipadas, alegando
que agora Schröder ía carecer do
apoio do seu partido, fráxil xa antes, e non poder garantir a gobernabilidade do país. Mais quen curiosamente se opuxo a esta petición foi o xefe da Patronal que argumentou que a República debía
continuar as reformas iniciadas e
non podía gastar os esforzos nunha campaña electoral. E xa non se
volveu falar do asunto, pois as
“reformas” son a nova vaca sagrada e, ao mesmo tempo, o tema
clave que polariza o país enteiro.
Os políticos quérenas, os empresarios tamén, os sindicatos máis
ben non e a xente en xeral non sabe o que quere, ou si: que non lles
vaia peor do que agora.
Quen máis é castigado pola
política das reformas, electoralmente falando, é o SPD, o socio
maior do goberno, e non os verdes
que se manteñen en perfecta saú-

As receitas de Müntefering

Gerhard Schröder visto por ROI CAGIAO.

de. O chanceler na súa función de
presidente do partido soubo disciplinar o aparato, porén nunca comprendeu a alma da socialdemocracia alemana nin lle importaron demasiado a súa tradición e os seus
valores. É máis, durante a presidencia de Schröder o SPD perdeu
miles de militantes, sobre todo nos
feudos tradicionais do Sarre e de
Renania do Norte-Westfalia (de
onde procede Müntefering), dous
estados que han celebrar eleccións
no 2004. E a intención de voto a
prol do SPD caeu, a semana pasa-

Seica tamén a mentira é preventiva. Donald Rumsfeld, secretario de estado de
Defensa dos EE UU, declaraba hai uns
días para asombro de poucos, supoño,
que “non está demostrado que non as teña”, referíndose ás armas de destrución
masiva que serviron de argumento para
desencadear a guerra contra o Iraq.
No discurso do estado da unión de
hai un mes, George Bush chegou a afirmar que o coñecido por informe Kay
identificaba ducias de actividades ligadas a un programa de armas de destrución masiva e unha cantidade importante
de equipos que o Iraq lles ocultaba aos
inspectores de Nacións Unidas. Máis detalles ou mínimas concrecións? Imposible. David Kay, responsable do Irak Survey Group (ISP), misión norteamericana
para descubrir o arsenal de Saddam, dimitía ao terceiro día do discurso en que
Bush se servía das súas palabras para celebrar ese momento feliz de todos os que
aman a liberdade e a paz. E Kay proseguía co seu testemuño ante unha comisión do Senado: “Penso que esas armas
non existían e o pouco que puidese haber
soamente podía ser rudimentario e sen
proxección significativa algunha”.
Un ano antes, nas mesmas datas e no

da, ao nivel máis baixo da historia
da RFA, isto é, ao 24%.
Schröder xamais foi un militante modélico do SPD mentres
que Müntefering si o é. El foi
quen dentro da cúpula do partido
obtivo os mellores resultados no
congreso do 2003. A xente identifícase con el. Ao mesmo tempo
defende a política das reformas e
sempre demostrou serlle leal ao
chanceler. É fácil deducir, polo
tanto, que coa súa decisión Schröder asume a necesidade de reforzar o SPD que, a fin de contas, é

No relevo hai esperanza de que
certos temas como a xustiza social
e laboral volvan ter máis protagonismo na política do goberno federal e que todo se faga de xeito
máis pausado. Neste sentido expresáronse varios políticos socialdemócratas, como o presidente do
SPD do Sarre, Heiko Maas, mentres que outros se amosaron preocupados, falando da necesidade
de non ralentizar as reformas, como o fixo Wolfgang Clement, ministro federal de Economía. Este
incluso aludiu á posibilidade de
demitir do seu cargo no comité
executivo por temer que xa non se
fosen ter en conta as súas posicións modernizadoras.
Sexa como for, o atormentado
Partido Socialdemócrata parece o
espello dunha sociedade fondamente revolta. Moito máis que as
outras formacións políticas sofre
as consecuencias dos conflitos sociais e económicos que existen na
Alemaña de hoxe. Representante
dunha época industrial e instalado
nunha tradición que antano daba
forza e identidade, o SPD ten bastantes dificultades para adaptarse
aos grandes cambios da actualidade, aos paradigmas en permanente revolución e á grande inseguridade xeral. Daquela, pódese pensar que a evolución deste partido,
indo aparentemente parella á da
sociedade, será tamén un indicador para a marcha –boa ou mala–
de todo o país.♦

Aquí fóra

Mentireiros compulsivos
XULIO RÍOS
mesmo acto institucional que agora se- tuaban as pezas do puzzle terrorífico,
guimos aquí como unha provincia mais de Saddam?
do Imperio, Bush denunciaba a posesión
Un informe de 107 páxinas da Carnepor parte do Iraq de
gie Endowment for
milleiros de tonelaInternational Peace
ex secretario
das de ántrax e outras
publicado o mes pasubstancias tóxicas;
sado, acusaba abertado
Tesouro
dos
EE
UU,
que se andaban á promente a Administracura de uranio en
ción Bush de reprePaul
O’Neill,
lembraba
África; que Saddam
sentar de maneira toandaba en tratos cos hai pouco que as armas talmente tendenciosa
parias de medio muna ameaza constituída
só tentaban xustificar polas armas de desdo para comprar tubos de aluminio moi
masiva e os
unha invasión decidida trución
resistentes para utiliprogramas de mísiles
zalos na produción dende febreiro de 2001” balísticos iraquís.
de armas nucleares.
Non había armas
Rumsfeld chegou a
de destrución masiva
asegurar que as arno Iraq. O ex secretamas estaban na rerio do Tesouro, Paul
xión de Tikrit e de Bagdad. Powell pre- O’Neill, lembraba hai pouco que só se
sentaba en Nacións Unidas os planos e trataba de xustificar unha invasión que
as fotografías dos satélites onde se si- estaba decidida dende febreiro de 2001.

‘O

Homenaxe
a Martí en
Compostela
A.N.T.
Con motivo de CLI aniversario do nacemento do líder da
independencia cubana, este
venres día 13 ás sete da tarde
na galería Sargadelos de Santiago pronunciará unha conferencia o subdirector da oficina do Programa Martiano,
Héctor Hernández GonzálezPardo. O título da charla é
Descubrindo a Martí.
O profesor Hernández é titular da Cátedra Martiana e
ten impartido cursos sobre
Pensamento Cubano, Pedagoxía e Comunicación na Universidade da Habana, a Escola Superior de Ciencias Sociais de Cuba e o Instituto Superior de Relacións Internacionais da Habana.
O sábado día 14 ás 12.30
celebrarase unha ofrenda floral
perante o monumento a José
Martí en Santiago, no cruce de
Lamas de Abade (Castiñeiriño). Nesta homenaxe intervirán Valentín Alvite, vicepresidente da Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil, o propio Héctor
Hernández e a Cónsul Xeral da
República de Cuba en Galiza
María Sánchez Rodríguez. A
celebración do aniversario de
Martí foi organizada pola Asociación de Amizade GalegoCubana Francisco Villamil e o
Consulado de Cuba.♦

Pero non hai dimisións, non hai autocrítica, non hai propósito de emenda, non
hai Tribunal Penal Internacional ... Hai
unha comisión de investigación designada para averiguar se o problema estivo
na deficiente ou mala calidade da información utilizada ou nunha manipulación
desa mesma información para xustificar
a guerra e gañar a complicidade da opinión pública. Esta comisión “libre”, aínda que integrada por persoas designadas
polo propio presidente Bush nun alarde
inaudito de independencia e respecto á
moralidade pública, ten a pequena restrición –ben se sabe que a liberdade absoluta pode derivar en libertinaxe– de que
non poderá dar a coñecer os resultados
do seu traballo ata despois de novembro,
unha vez celebradas as eleccións e suponse que para non influír na evolución
da campaña, porque hai que preservar,
naturalmente, os electores dunha posible
manipulación do seu resultado por parte
do electorado e candidatos demócratas,
esa oposición de plástico coa que seica
un debe conformarse no mundo libre por
excelencia na Terra.♦
XULIO RÍOS É DIRECTOR DO IGADI
(WWW.IGADI.ORG)
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As dificultades dos clubs modestos para sobreviviren

Fútbol en perigo
de extinción

zona e acordan ofrecerlles un emprego aos futbolistas. Estes acordos son beneficiosos para as tres
partes. Para o club, porque evita
ter que lle facer fronte a unha ficha. Para o xogador, porque pacta
uns horarios que sexan compatíbeis cos adestramentos. Por último, para os empresarios, porque
obteñen publicidade gratuíta e boa
sona en vilas pequenas. Algúns
clubs que practican esta fórmula
son o Grove ou o Coruxo. Unha
modalidade curiosa foi a empregada polo Rápido de Bouzas. Cedeulle os terreos do seu antigo campo
de terra á Zona Franca de Vigo. A
cambio, a Zona Franca construíu
un estadio pechado de herba artificial e apoiou o equipo economicamente. Na actualidade o Rápido
xoga na Terceira División, categoría que non disputaba dende hai
moitos anos.
Crise de directivos

“Cada vez hai menos rapaces que queiran xogar”, Manuel N’Gema, ao que podemos ollar na foto de embaixo. Nesta imaxe e na do pé de páxina, compoñentes das categorias
inferiores do Pereiró.
Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

RUBÉN VALVERDE
Liga das estrelas, fútbol galáctico, dream team... son algúns dos cualificativos que utilizan os xornalistas para falaren do deporte rei nos
últimos anos. Pero detrás dos soldos millonarios, dos contratos de
publicidade e imaxe, da televisión, do fenómeno dos fans e da fama,
hai un deporte. Existe outro fútbol que funciona grazas a que hai
persoas que gastan o seu tempo e diñeiro. Quizais deses campos
nunca sairán pavones nin zidanes, pero é outra forma de enfocar este deporte. O financiamento do Carballiño trouxo de actualidade os
problemas económicos polos que atravesan os equipos modestos.
Raquel González, directiva do Pereiró.

En Galicia hai arredor de 800
clubs, máis de 2.000 equipos e
45.000 fichas. Sen dúbida é o deporte con maior número de federados. As entidades deportivas cumpren unha función que se parecería
máis a unha auténtica ONG, que a
un equipo de Primeira División.
“Interésanos que os rapaces xoguen ao fútbol. Ademais de ser un
deporte, é un xeito de aprenderlles
outros valores. Mentres están adestrando, non pasan o tempo na rúa
facendo outras cousas”, explica
Carlos, o Negro, adestrador do Vitoria. Este club de Vigo foi onde
empezou a xogar Míchel Salgado,
xogador que pasou de compartir
vestiario con Sandro ou Santi, para
facelo con Beckham ou Ronaldo.
Un dos grandes problemas
destes clubs é o financiamento.
De feito o Vitoria xa non ten
conxunto en categoría de modestos por este motivo. Inscribirse
na competición non custa nada.
Pero por cada ficha que se dá de
alta, hai que pagarlle á Mutua
Médica 48 euros, máis dous euros polo cartón -50 en total-. Os
cartos para lle facer fronte a este
pagamento saen principalmente
das cotas dos socios. Outras fontes de financiamento son o patrocinio, as doazóns e as axudas da
Xunta, Deputación e concellos.
Hai dúas semanas o Carballiño
era noticia. Algúns medios de co-

municación e os poderes públicos
escandalizáronse porque este equipo levaba o patrocinio dun puticlub na camiseta. “Foi o único negocio que se ofrecera a poñer cartos e con iso podiamos cumprir
cos xogadores a final de mes”, explicaba o presidente do Carballiño,
Avelino Rodríguez. O Carballiño
noutrora foi o Arenteiro, un histórico equipo que nunca baixaba da
terceira división. Hoxe o Carballiño está na Rexional Preferente
ocupando os últimos postos e con
moitas opcións de baixar.
O mesmo que ao Arenteiro
sucedeulle a históricos como o
Turista, o Dunas, o Arsenal ou o
Priegue. Algúns tiveron que fusionarse, outros cambiaron de nome, os que peor sorte correron
acabaron por desaparecer. “Levar
un equipo de fútbol modesto supón un gran sacrificio. Nós poñiamos cartos do noso peto para
comprar material e darlles unha
axuda aos xogadores para gasolina. Tiñamos que levantarnos ás
seis da mañá para limparlles as
botas e tender as equipaxes antes
de ir traballar”, comenta Carlos
Vila, ex-directivo do San Miguel.
Ademais das fichas, do material deportivo, das equipaxes, do
gasóleo para as caldeiras e outros
gastos de administración, moitos
clubs modestos vense na obriga de
pagarlle aos xogadores. Nalgúns

casos a cantidade é simbólica.
Noutros, o salario achégase aos
600 euros. A razón é que moitos
dos equipos que existen representan a pequenas parroquias ou aldeas nas que non hai suficientes rapaces para manter a estrutura do
club e hai que ir buscalos fora.
“Para convencelos de que veñan
xogar a 30 quilómetros de onde vi-

ven, non nos queda máis remedio
que darlles unha paga”, afirma
Manuel Vázquez, directivo do
Couto da Cañiza. “Estudo en Pontevedra Educación Física. Aínda
que me gusta moito o fútbol, de
non recibir 240 euros ao mes non
podería desprazarme tres días á semana a adestrar e un a xogar, porque a gasolina custa cartos”, explica Iago Rodes, xogador do Couto.
Cando os equipos están en Rexional Preferente ou en Terceira os
clubs buscan outros xeitos de pagarlles aos xogadores. Un dos
máis frecuentes consiste en atoparlles traballo. Os directivos póñense en contacto con empresas da

Manter un club custa moito porque
na maioría dos casos os directivos
teñen que contribuír con cartos do
seu patrimonio. Manuel N,Gema é
un guineano que chegou hai 25
anos a Galicia. Dende hai 12 anos
inviste todo o seu tempo no Pereiró. “Fago de delegado, ás veces de
adestrador, marco o campo, encárgome practicamente de todo. En
Guinea xogaba ao fútbol. Cando
cheguei a Vigo dixéronme que non
había xente suficiente para levar o
club e pedíronme que os axudase.
Dende aquela levamos o club entre
cinco persoas”, afirma Manuel.
Até hai pouco tiñamos equipos en
todas as categorías, pero cada vez
hai menos rapaces que queiran xogar e tivemos que renunciar aos infantís e benxamíns. Este ano estamos facendo unha campaña polos
colexios para que os rapaces se
animen porque este é un modo de
relacionarse con amigos e coñecer
xente nova”, engade.
“Uns temos que ir convencendo os outros para que se metan nas
directivas porque ninguén quere
facerse cargo. As subvencións públicas son moi pequenas. Un club
de Rexional non recibe máis que
600 euros ao ano. Isto non dá nin
para pagar o gasóleo da caldeira de
dous meses. A nós a Xunta e a Deputación o ano pasado só nos regalou uns balóns. Tivemos sorte de
que o Concello nos dese unha axuda. Por iso, temos que ir casa por
casa a pedir para o fútbol. A nós
sostéñennos os 200 socios que temos”, argumenta Antonio Fernández, presidente do Moledo. “Estou
convencido de que nas maiorías
dos casos son as categorías inferiores as que manteñen o fútbol modesto. Ter nenos no equipo fai que
os pais se involucren e apoien economicamente e con isto poida subsistir o conxunto dos maiores”, engade Antonio.
De feito, nos últimos anos estase dando o fenómeno de que hai
moitas nais que pasan a formar
parte das directivas. “Son a nai do
capitán dos cadetes. O meu marido traballa todo día así que decidín apoiar o Pereiró dedicándolle
parte do meu tempo. Ao principio
non me gustaba o fútbol pero agora estou empezando a collerlle o
punto”, afirma Raquel González.
Toda a axuda é pouca para que cada fin de semana sigan disputándose partidos no Lourambal, As
Gallandas ou As Relfas, ademais
de en Balaídos e Riazor.♦

RAMIRO regresa
á FONTE
Adeus á transgresora
Hilda Hilst

Edipo
en Compostela
Liturxia de Tebas é a peza que a compañía galega Casahamlet representa os días
12, 13 e 14 e 15 de febreiro na Sala Iago
de Compostela, dirixida e interpretada
por Manuel Lourenzo. A obra xira arredor da traxedia de Edipo, a reconstrución
da historia do home que asasina o seu pai
e se converte en esposo da súa nai. Manuel Lourenzo destaca o contido “existencial” da obra e o seu valor de achegamento á grandeza das traxedias gregas.♦
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En Campinas, no estado de São Paulo, faleceu aos 73 anos a escritora Hilda Hilst, un
dos nomes máis relevantes e irreverentes da
literatura brasileira contemporaneea. Comezou a súa obra en 1950 con Presságio
pero sería A obscena senhora D o título polo que sería máis coñecida. No medio, máis
de corenta títulos de varios xéneros, en especial unha serie de libros de contido erótico polos que sería maldicida pola sociedade literaria ben pensante. Para moitos, Hilda escandalizaba coa súa vida e a súa obra,
con libros como Contos de um sedutor que
sairá en breve publicado en Portugal.♦

Os meus ollos é o título da
última obra de Ramiro Fonte,
na que lembra a infancia.

PACO VILABARROS

Crime e castigo
Case cento corenta anos despois da súa publicación en 1866, sae editada en galego a
novela Crime e castigo de Fiódor Dostoievski (Moscova, 1821- San Petersburgo, 1881). A obra inclúese na colección
Clásicos Universais da Editorial Galaxia, a
mesma que sacou do prelo recentemente
os dous primeiros volumes da Biblioteca
Shakespeare que incluían Romeo e Xulieta, O rei Lear, Noite de Reis e A tempestade. Galaxia pretende nesta colección
“reunir, traducidas para o galego, as obras
fundamentais da historia da literatura”.♦

espois de varios meses de inestabilidade nos que se daba por feita a
destitución de Alberto González
Alegre, a Fundación Luís Seoane
ten nova directora. Asumiu o cargo
Silvia Longueira, unha muller cunha traxectoria vinculada ao mundo da comunicación pero
que tamén traballou no ámbito artístico en espazos como o CGAC. Tamén na Coruña pero a
semana próxima, renderáselle homenaxe a
Francisco Taxes no aniversario da súa morte e
nada mellor para iso que levar ao Teatro Rosa-

D

lía de Castro a obra Casta i Alvito. Celébrase o
encontro Correntes d´Escrita que ten lugar en
Póvoa de Varzim dos días 10 a 14 de febreiro e
ao que, entre os sesenta participantes, asiste a
escritora Rosa Aneiros. No ámbito da lusofonía, dúas notícias musicais. A Cámara de Lisboa aproba propoñer o fado como patrimonio
mundial e serán Carlos do Carmo e Mariza os
embaixadores de excepción da inicitiva diante
da Unesco. E na Bahia Fernando Trueba roda A
milagre de Candeal, arredor do proxecto social
e cultural do xenial músico Carlinhos Brown.♦
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Vostede xa visitara literariamente a infancia na poesía. Coida que este libro xa se vía vir?
Está en moitos poemas, nalgúns deles incluso se describen
os mesmos acontecementos que
agora se narran aquí. O meu proxecto literario é moi sinxelo, o
mesmo que tiña Baudelaire.
Gustaríame ser un bo poeta e tamén un bo prosista. Tiña cravada
a espiña de escribir un libro de
boa prosa en galego. Fixera unha
especie de apuntes e a medida
que tiraba do fío decateime de
que o tema era moito máis complexo do que pensaba, pola reconstrución temporal. Ese tempo
perdido está posto en presente e
a propia temporalidade da escritura condiciona unha maior dificultade. O que máis me interesaba é facer cobrar vida outra vez
aos personaxes que retrataba.
Confésase así “discípulo
avantaxado” do retratista de
Pontedeume Benito Vizoso,
un dos personaxes do libro.
Porque ten moito de reflexión sobre eses personaxes entrañábeis. Engrandécese aos humildes e os poderosos quedan reducidos á súa condición de mortais.
Iguálase a súa memoria e a miña
pequena vinganza é tratar a algúns personaxes históricos con
ironía. Diría, por iso, que saen
mellor parados os humildes. Trátase dun proceso de volver ás
cousas simples, esenciais, e todos
construímos a vida cos referentes
que temos ao lado. É un libro que
tiña dentro, que tiña que facelo e
posibelmente a obra literaria á
que máis tempo lle dediquei. Debíalle un libro á miña vila e logo
vin que podía ser unha obra ambiciosa. Quería escribir un libro
de boa prosa, de grande estilo literario. Non é unha escrita de
empaque senón que o buscado
era a sinxeleza ben conseguida.
No fondo, é a obra que quería facer hai moito tempo para a que
non estaba preparado. A medida
que tiraba do fío da vida na vila
fun vendo que todo era máis
complexo e, de feito, este volume
é só a primeira parte do proxecto.
En xogo non estaban só as miñas
lembranzas senón as da colectividade e o proxecto final no que estou traballando será practicamente un século de vida galega nunha vila. Cando remate será unha
obra dunhas oitocentas páxinas.
Dá a impresión de que tivo sempre en mente escribilo
e para iso levara toda a vida
tomando notas.
Contra esa idea direi que é un
libro que practicamente non ten
documentación, non fago fichas.
Fíome da memoria e das lembranzas e sigo o seu fío. O que si
pode ser é minucioso. O libro titúlase Os meus ollos e o que primeiro está en xogo é a memoria
individual pero a medida que escribía decateime de que o que me
empezaba a interesar era a memoria colectiva e cando xogas
con ela é cando tes que ser detallista. Decateime que para explicar a complexidade da vida pode
ser tan difícil unha vila como unha grande cidade. Apliqueille a
Pontedeume elementos que outros escritores empregaron para
as súas cidades. Interesábame narrar a vida cotiá e decidín facer

Ramiro Fonte
‘As grandes obras universais son todas
profundamente localistas’
CARME VIDAL
O escritor Ramiro Fonte naceu en Pontedeume e alí viviu os primeiros once anos da súa vida. Nunca, sen
embargo, se desvencellou da vila que agora é a protagonista do seu novo libro Os meus ollos (Vidas de infancia) (Edicións Xerais). Regresa ao pasado e recupera literariamente non só a súa infancia senón tamén a
memoria colectiva dunha vila, nun proceso de busca dun tempo perdido do que fai partícipe aos lectores.
Poeta, narrador e ensaísta, Ramiro Fonte asegura que esta é a obra que quería escribir, á que máis tempo lle
dedicou e un libro que quere aportar ao canon da literatura galega. O escritor está a traballar no que será o
segundo volume deste ambicioso proxecto literario mentres goza da especial recepción que está a ter Os
meus ollos, en especial no entorno no que se moveron as persoas que el converte en personaxes literarios.

PACO VILABARROS

unha obra que describise moitas
cousas e por iso non escatimo ao
me referir a establecementos,
personaxes, atmosferas...
A que xénero nos referimos? É unha novela, un libro
de memorias, autobiografía,
crónica?
Coido que é un libro de prosa que se le coa mesma paixón
que unha novela. Para min ten as
virtudes dunha novela do XIX
desas que quería expresar a totalidade da vida e tamén o intimismo dun libro escrito en primeira
persoa tomando as lembranzas
como material. Trátase dun xénero autobiográfico ao que, en
aras de ser máis verídico, se lle
aplican mecanismos de ficción.
Neste libro póñense en xogo
moitas técnicas da novela. Falamos entón dunha novela? No
sentido que lle deu Cervantes é.
En todo caso non son as
memorias “épicas” dun escritor senón o relato dunha infancia que pode ser compartido.
É precisamente iso o que me

gusta. Todo o mundo ten unha
infancia semellante e chega un
momento na vida en que a todos
nos gusta recordala. A memoria
é a miña pero os recordos non
son só meus senón compartidos
con moita xente e iso provoca
un xogo de espellos extraordinario. Aí comeza tamén a moralidade, na memoria colectiva. A
escrita xa non se move na ficción senón que volve á vida. A
xente achégase a dicirme que as
cousas foron como eu as contei
e iso é bonito e poderoso.
A recepción do libro ten
por iso que ser distinta, en especial en Pontedeume.
Impresionoume. Hai persoas
que se reencontran con familiares
que levan mais de trinta anos
mortos e veñen emocionadas a
que lles dedique o libro. Estou
moi orgulloso da maneira en que
foi acollido polos lectores. Algúns, que nunca len un libro, foron mercar este porque cren que
ai está algo da súa vida e isto, para min, son palabras maiores.

Non hai ningún premio que supere iso. Trátase dun libro tremendamente localista e permite moitas lecturas diferentes segundo
sexa coetáneos, da vila... pero pode ser lido por calquera. As grandes obras universais son todas
profundamente localistas. Podemos reparar no Quixote, en Que
verde era o meu val, Amarcord,
Ulises ou Días de Radio por citar
só algunhas que teñen que ver
con esta. Ás veces xoguei ao cosmopolita, por curiosidade, por
cousas de xeración ou por gusto e
logo decateime que a complexidade da vida está neses pequenos
ámbitos. É máis difícil describir
unha pequena praza dunha vila
que Trafalgar Square de Londres.
O título fala da vista pero
na prosa recupera todo tipo
de sensacións. Evoca olores,
sons ou sabores.
Está presidido pola arte da
observación pero no fondo teño en conta os cinco sentidos.
As campás, por exemplo, teñen
moito protagonismo así como

o son da fonte, as coplas que
entran polo oído, as comidas,
os sabores, os arrecendos... eu
era consciente diso. Son so cinco sentidos os que están postos.
Cando o “eu” é tan poderoso faise máis difícil a escrita?
A primeira pode ser tan eficaz como a terceira persoa, en especial cando narras acontecementos nos que non estás directamente implicado. A escrita do eu
pasa sempre por ser confesional
pero pode tamén estar chea de segredos. Cando tocas a memoria
colectiva non están en xogo só os
teus pecados e as túas virtudes
senón as dos demais e por iso
compre ser coidadoso. Se me erixira en xuíz dos acontecementos
traizoaría a poética do libro. Fálase dun tempo horríbel, os anos
sesenta, sen liberdades políticas e
cun réxime represivo e eu relato
as cousas como eran pero sen
xulgar. Optei por escribir este libro desde a piedade. Está presente o subdesenvolvemento daquel
tempo ou o nacionalcatolicismo
afogante pero permitinme ser indulxente e irónico.
Fai biografía autorizada?
Aplica censura selectiva?
As dúas musas da escritura
memorialística son a memoria
e o esquecemento. Obviamente
cálanse cousas e iso é unha das
grandes virtudes, polo que antes dicía, porque é un libro piadoso. Do mesmo tempo poderíase facer unha crónica durísima e sarcástica pero eu non o
faría sobre a miña vila.
Que papel lle adxudica na
súa traxectoria literaria?
É o que desexaba escribir, a
obra coa que levaba soñando
moito tempo. Quería un libro
con bo galego, que puidese servir como modelo de prosa clara,
sinxela, transparente. Que estivese cheo de ida e fixese á vez
chorar e rir. Cando escribo agora é para facer obras canónicas
na literatura galega. Contra o
que pareza, o que digo é humilde. Arranxemos a prosa, escribamos ben, limpo... son cousas
modestas. Se consigo levar a bo
porto unha obra de 800 páxinas
que se lea como isto creo que fixen algo importante.
Tamén ten feito crónica
na narrativa, en Os leopardos
da lúa, por exemplo.
Sempre tiven vocación de ser
novelista cronista. Como prosista, que é o que máis me interesa,
tiven propensión por recuperar
épocas. Ás veces digo que o que
lle pedimos a un bo poema é que
poda ser un filón para un filósofo
e á novela o que eu lle pido é que,
ademais de ser para un lector, se
converta en documento de primeira man para un historiador. O
meu proxecto segue a ser basicamente o de Rosalía, Murguía ou
Otero. A miña impresión é que a
época, os anos sesenta, vense
neste libro. Estou satisfeito diso
que é xa o que pensaban Balzac e
Flaubert que querían expresar na
novela a totalidade da vida, deixarllo feito aos historiadores. O
propio Marx dicía que había que
ler a novela burguesa do XIX para coñecer esa sociedade. Por outra banda, creo que todo o que escribín ata agora é profundamente
autobiográfico.♦
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Fastío
VÍTOR VAQUEIRO

V

erdadeiramente, un comeza a estar farto das actitudes que están a manter, a
respeito do idioma, grupos,
persoas, colectivos organizados
que, no papel, afirman ter a
lingua como un dos eixos
básicos do seu comportamento
cotián, en canto a súa práctica
milita noutras coordenadas. Un
comeza a estar farto,
profundamente farto, de ver
como en concellos governados
polo nacionalismo, despois da
festa mitin que todas as eleccións
esixen pontualmente, veña o baile que “amenizan” –por
empregar o verbo costumeiro–
ou “acedan” as músicas de
Manolo Escobar ou El Fary, como se non tivésemos Rodrigos
Romanís, Anas Kiro e todos os
que esquezo e orquestras que
cantan en galego se tal cousa se
indica. Un comeza a estar farto
que, cunha representación sindical nacionalista que abala ao
redor do 30% o número de convenios sindicais que usan o galego non chegue ao 5%, porque a
ninguén se lle ocorre unha tal
condición, que debería ser
irrenunciábel. Un comeza a estar
esgotadoramente farto de atopar
dia após dia, en número crecente,
interventores e apoderadas do
nacionalismo que, cunha soltura
digna de Alfredo Urdaci ou María Teresa Campos, na mesa eleitoral demiten anualmente do seu
compromiso co idioma. Un
comeza a estar radicalmente farto cando atura en boca de
nacionalistas cravárenlle na face
que o galego é cousa de escritores, farto de que lle pasen textos
para que os corrixa porque, aseguran, cometen moitos erros aínda que, iso si, escreben un español imaculado, farto de escoitar
unha expresión oral ateigada de
verbos compostos, de pronomes
delocalizados, de pobreza léxica,
de “temos inaugurado” onde
compría por “inauguramos”, de
“carreteras”, “colegios”, “generales”, porque o galego non merece que se lle consagren quince
minutos diarios. O fastío de un
chega até o límite cando, diaria,
semanal, mensualmente, le na
imprensa entrevistas que conceden concelleiros, alcaides, deputados pertencentes ás ringleiras
do nacionalismo transcritas en
español, cando sería fácil, só cun
acordo previo, que saísen en galego, como demostra o feito de
que, quen estas liñas redixe, ao
longo de 25 anos non veu publicada en español nen unha soa
das entrevistas que concedeu aos
meios porque, naturalmente, negociou previamente e nen unha
soa vez houbo de renunciar a dita entrevista e, nen unha soa vez,
o proceso de negociación
ultrapasou a duración de trinta
segundos. E un está farto ao
escoitar hai tres días a impecábel
denúncia –que subscrebo desde
o principio á fin– feita polo
responsábel comarcal do BNG
da zona na que se acha o concello de Begonte, a respeito do seu
alcaide, en perfeito español –que
rexeito con todas as miñas
forzas– talvez porque,
simplesmente, non reparou no
acto, nen na pedagoxía negativa
que as súas frases implican.♦

Coa forza das cavadoras
Mercedes Peón presenta Ajrú en Pontevedra
LEANDRO ABOAL
Mercedes Peón utiliza a tecnoloxía contra a desmemoria. A súa música é de vangarda sen esquencer o que
aprendeu da tradición galega andando porta por porta.
A poeta e xornalista Ana Romaní di de Mercedes Peón que
ten a forza das cavadoras. Unha contundente opinión expresada na conversa previa a un
concerto que elevou a temperatura do Ano da Música pontevedrés cando aínda está a dar
os seus primeiros pasos. A forza das cavadoras é a forza da
memoria respectada. A forza
das nosas nais, das nosas avoas, das mulleres que emigraron
e das que se viron forzadas a
quedar soas nas aldeas. A forza
da autoestima e o orgullo por
restaurar en concreción contemporánea unha música que
se nos devolve como unha revolución interna de man de
Mercedes Peón.
O camiño que percorreu é
sintomático. Do porta a porta á
procura do vello caudal patrimonial da nosa música ao Mac
do seu estudo privado en Oza
dos Ríos. Da tradición oral ao
recurso dixital, da gravadora de
pillas e o papel pautado á preprodución
computerizada.
Ajrú, a súa última e orgullosa
entrega, é boa proba do deseño
dun produto serio e argumentado que foi canonizado en sete
días de traballo no estudo de
gravación de Segundo Grandío.
Mercedes Peón é a sorpresa da contemporaneidade. A

Mercedes Peón no café Moderno de Pontevedra.

reposición cal heterónimo repetido por cada unha desas
mulleres fortes que coñeceu e
nas que Ana Romaní quere ver
a rotundidade actual de Mercedes Peón. A que cos oito
músicos que ocuparon o cenario do Pazo da Cultura transmitiu cunha enerxía sanguínea
merecente dun dialogo entusiasmado entre un público entregado e unha artista emocionada sen imposturas.

Os anos de preparación de
Mercedes Peón en Xacarandaina cobraban sentido cando
se enfrontou ao directo e a un
público que ela é quen de recoller transversalmente de todas as capelas e sectas musicais. O concerto de Pontevedra deu boa mostra da reconciliación da nosa xente cun pasado musical abocado a unha
mohicania suicida. A intensidade dos aplausos non foron

X.L. ALONSO

desta vez un rito obrigado. Valeron por un recoñecemento,
por unha sorte de “¡ninguén
me contou que tal cousa existira!”. Unha sentimental, mais
lícita, afirmación que para
moitos dos que gozaron da
música, a memoria, a lealdade
e a paixón de Mercedes Peón
sérvelle para solventar o encorsetamento desde o que se
encara as máis das veces a
música galega actual.♦
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As falas
descoñecidas
Linguas sen Estado e planificación lingüística (I): Italia e
Francia, coordinado por Gonzalo Constenla e Ana Luna, é
unha investigación
sobre as falas
minoritarias de
Italia e Francia,
caso do occitano, o éuscaro, o
bretón, o friulano ou o sardo.
Inclúense artigos
de Isabel Kerdudo, Robert Neal
Baxter, Francisco Fernández
Rei, Richard Ribeiro, X. Henrique Costas, Antón Cortizas e
Laureano Araúxo, entre
outros. Edita a Universidade
de Vigo.♦

Dúas narracións que recuperar
Longo voo de paxaro de Fermín Bouza e
Fridom spik de Jaureguizar
Título: Longo voo de paxaro / Fridom spik.
Autores: Fermín Bouza Álvarez / Jaureguizar.
Edita: Xerais.

Vivimos tempos nos que o libro
e a lectura non se salvan dunha
empobrecedora consideración
de simple mercadoría. Hoxe edítase e créase con ritmo frenético.
O paso do tempo, así, cae moitas
veces como unha lousa xigante
sobre a obra literaria, moito antes de que poidamos aprezala
debidamente. Velaí a razón de
que hoxe queiramos ter unhas
palabras para Longo voo de paxaro, de Fermín Bouza Álvarez,
novela (ou novelas) de 1987, e
Fridom spik, de Jaureguizar, título imprescindíbel no devir da
narrativa actual e na formación
daquela chamada literatura bravú, agora reeditado na colección
de peto de Xerais. Obra, Fridom
spik, reeditada e incrementada
con algúns relatos máis, o que
non deixa de ser unha sorte porque a única chata que poñer se
lle puidera ao libro de Santiago
Jaureguizar é
que non fose Trátase de
máis volumi- dúas obras
noso.
Aqueles 29 que a prisa
relatos (e o comercial
posfacio debe- de
ría contarse co- hoxendía
mo outro máis) non debe
da
primeira deixar
edición de Fri- de lado.
dom spik incrementáronse
agora en cinco
máis. Eran 29 frascos do mellor
perfume, 29 breves pílulas plenas de lucidez e sentimento, ás
que agora se engaden 5 máis para formar un total de trinta e catro flashes tirados sobre a realidade, desde a cámara da sensibilidade, manipulada con valentía
e ollada intelixente para que nos
coñezamos mellor. Tendo en
conta que os novos se amoldan
convenientemente á estratexia
narrativa, sen ningunha estridencia, a engádega resulta unha
afortunada prolongación para a
que só caben parabéns, sobre todo porque os títulos que abanan
entre a narrativa moi breve (do
tipo das flash fiction, entre 200 e
1000 palabras) e a ultrabreve
(menos de unha páxina), como é
este caso, benefícianse de todo o
que axude a engrosar o corpo
editorial no que figuran. Grandes
nomes deste tipo de narrativa,
como o mesmo Monterroso, non
dubidaron en dispoñer estes traballos con outros máis extensos.
Do resto, estes cinco relatos
seguen presentando, como os orixinarios, fortes doses de epifanía,
derivada da súa brevidade, a excepción do primeiro dos cinco,
onde é bastante menor. Instálannos nunha realidade facilmente

Infraestruturas
romanas

Santiago Jaureguizar e Fermín Bouza Álvarez.

recoñecíbel, mais, rematada a
lectura, obrígannos a repensar o
lido, porque, por riba de todo, o
autor quere que o seu lector non
fique impasíbel. Procura a súa
complicidade. Conservan tamén
as características estilísticas básicas: período breve e intenso, só a
adxectivación imprescindíbel, dinamismo no ritmo.
Pola súa banda, Longo voo
de paxaro está constituido, en
realidade, por dous voos, “Flor
de Té no 23 de Albo” e “O café
da China”. Dúas aventuras independentes, mais conectadas entre si pola presenza de protagonistas en común. Este título, édito no 87, que pasou sen excesiva
fortuna, é unha delirante e moi
actual aproximación á narrativa

de cómic, das máis afortunadas
que coñecemos, e a súa lectura
vólvese gozosa, non só desde a
saudábel ironía, senón tamén
desde unha trama case inexistente, preto do grado cero,
que muda de escenarios e de
personaxe, seguindo o principio
da evolución total, do movemento continuo, aínda que non
se saiba moi ben para ou por
que. O conto é moverse, evolucionar, aínda que haxa que esquecer vellos propósitos iniciais, finalidades máis ou menos
concretas, mergullando así ao
lector nunha atmosfera pantanosa onde nada é o que semella e
onde as cousas se fan un pouco
por facer, non porque existan razóns imperiosas, motivos irre-

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. ÁMOTE.
Xosé Carlos Caneiro.
Galaxia.

1. ESPAÑOIS TODOS.
Suso de Toro.
Xerais.

2. A VIDA QUE NOS MATA.
Xabier López.
Galaxia.

2. NORMAS ORTOGRÁFICAS E

3. DO DESCOÑECIDO
AO DESCOÑECIDO.
Manuel Rivas.
Espiral Maior.
4. A ESFINXE DE AMARANTO.
Antón Riveiro Coello.
Galaxia.
5. TRECE BADALADAS.
Suso de Toro.
Xerais.

MORFOLÓXICAS
DO IDIOMA GALEGO.

Varios autores.
RAG - ILG.
3. AS NORMAS ORTOGRÁFICAS
E MORFOLÓXICA DA LINGUA
GALEGA.

Xosé Feixó (Ed.).
Do Cumio.
4. XAQUÍN LORENZO FDEZ.
Clodio González Pérez.
Toxosoutos.
5. OS REIS DE GALICIA.
Anselmo López Carreira.
A Nosa Terra.

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

vogábeis. As reaccións das personaxes son totalmente imprevisíbeis, provocando contínuos
sorrisos. Na destrución da historia de filiación tradicional, as
personaxes inutilízanse con ese
ambiente de contínuas confabulacións e contraconfabulacións.
Na primeira aventura, no
primeiro voo, todo comeza cando, en tanto ten lugar o 23-F, na
casa de Albo, aparece Flor de
Té, e logo Barciela, e logo o
garda civil Carracido... e así un
enfín de personaxes a cal máis
curiosa, envoltas nun ambiente
de conspiración, do que non se
dan desfeito e que as leva por
toda a Grande Xeva que lembra
(só lembra) un posíbel entrecruzamento entre Alicia no país das
marabillas e Retorno a Tagen
Até vivirán aventuras, conspirarán, probarán o cafeito (froita
do café feito) e o caldofeito, inclusive verán a Deus, pola curiosidade que iso ten, e sen ningún tipo de recomendación.
Na segunda aventura, o ambiente de conspiración e corruptocracia é moitísimo máis intenso
e os protagonistas da primeira
(Albo, Barciela, Flor de Té, o paxaro voador Ruti) tardan en aparecer, mais despois unirase o
mesmo Supermán e Flor terá
máis correlatos femininos. Percorrerán a Grande Xeva e inclusive
a Soterra (país soterrado) e saberán de paxaros tan raros como o
picoga ou o tatexo verde e degustarán exquisitas comidas. En ambas as personaxes son conscientes de seren narradas, de que alguén move os fíos. Maniféstase a
mesma necesidade do libro alternativo, polo que sempre hai quen
está escribindo un libro, partes do
cal se transcriben.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Lea publica As comunicacións
romanas na provincia da
Coruña, de Benito Sáez, un
pormenorizado estudo sobre as
infraestruturas para o transporte creadas
polos romanos
logo da conquista da Gallaecia.
Analiza os restos
arqueolóxicos e a
súa adaptación
posterior na Idade
Media. Tamén se
explica o itinerario
de Antonino, rede
de vías entre as principais cidades e asentamentos do que hoxe
é o noroeste galego.♦

Semblanzas
de prohomes
Toxosoutos iniciou a súa
colección ‘Memoralia’ con dúas biografías de destacadas figuras da historia recente de
Galiza. Aurora
Marco escribe
Ramiro Paz
Carbajal (18911936). Unha vida segada pola
barbarie, sobre o
líder socialista
pontevedrés asasinado polos feixistas no 1936.
Clodio González
publica Xaquín Lorenzo Fernández “Xocas”
1907-1989. Unha vida dedicada á Nosa Cultura, ao redor
do persoeiro ao que se lle adica o Día das Letras do 2004.♦

Carballiño
de antano
Xerais edita A memoria do Carballiño, de Felipe-Senén, con
fotografías da colección
de Carlos Díaz.
Lembranza da vila termal nos tempos nos que a
industria dos
balnearios e a piscifactoría do Arenteiro comezaban a
súa andaina.♦
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Pranto pola infancia

O disco do retorno
Título: Alecríns.

Xulio L. Valcárcel pescuda na súa memoria con Casa última
Título: Casa última.
Autor: Xulio L. Valcárcel.
Edita: Espiral Maior.

O último libro de Xulio L. Valcárcel, que non o derradeiro,
chámase Casa última. Publicado pola editorial que loce a Espiral Maior, é un pranto polo
que se foi, centrado na nenez
perdida, a que todos perdemos,
a verdadeira patria do home,
segundo apuntamento lúcido
de Rilke.
Casa última é poesía transparente, que
fai fácil o difícil, e que dei- Cada
xa ver os sen- poema é
timentos e a un lamento
cosmovisión sincero
do seu autor, de forte
coma as crista- intensidade
linas
augas
lírica, que
dos regatos de
Gondulfe dei- conforma
xan ver as pe- unha poesía
driñas lavadas máis
do seu fondo. evocadora
Non hai neste ca
libro andamia- descritiva.
xe superflua
nin palabras
furtadas a última hora dos dicionarios para
poñer logo en renque, cal colección de bolboretas mortas.
En Casa última todo está asumido e viaxa co seu autor dende hai tempo.
Cada poema é un lamento
sincero de forte intensidade lírica, que conforma unha poesía
máis evocadora ca descritiva,
que amosa a pegada de Marcel
Proust, o feliz descubridor do
poder evocador das palabras.
En Casa última o epíteto recargado de principiante non existe e deixa paso a unha adxectivación fina, que amosa capacidade,
intelixencia e oficio: “casa última”, “lentas vendimas”, “alta
noite insomne”, “victoria irre-

Xulio López Valcárcel.

nunciable”, “testemuñas doridas”, “xanelas abertas”, “xordas
sonatas rancias”, “fértil limo”.
Os poemas case sempre
empregan o verbo en tempo
pasado, de acordo coa intención do poeta, que vai na procura imposible dun tempo perdido: “apagouse o lume”, “os
días eran liñais e calmos”, “a
casa veuse abaixo”, “era verao
e eramos nenos”, “marcharon
as lentas vendimas”, “testemuñas feridas dun tempo ido”, “xa
todos se foron”.
Outras veces o tempo pasado florece en deliciosas metáforas, que utilizan motivos da
natureza, verbigracia: “houbo
un tempo de cereixas”... “houbo un tempo de cereixas”...,
que, sabiamente repetida ao
longo do poema, empregando a
técnica paralelística, vai intensificando gradualmente a dor e
a nostalxia do poeta.
Ten esta Casa última, ao

noso modesto entender, algo
ou moito de Comala, o maxistral espazo poético creado por
Juan Rulfo, cheo de pantasmas
familiares, coa diferenza de
que, mentres na xenial obra do
autor mexicano non se sabe
moi ben onde remata o mundo
dos vivos e onde comeza o dos
mortos, en Casa última o poeta
se exaspera ata o paroxismo
perante a imposibilidade manifesta de traspasar a infranqueable fronteira da morte, que é
morte e separación dorosa para
sempre, porque os mortos de
Gondulfe, trasunto de Comala,
non falan: “sombras caladas
habitan estas estancias”, “Pero
agora hai números de teléfono/nos que ninguén responde”.
Entre tanta saudade e señardade por uns tempos fuxidíos
de viño e rosas, que eran gozosos, porque “ninguén aínda morrera”, o poeta só se permite un
respiro entre tanto suspiro nun

único poema, onde o amor supera mesmo o recordo de Naemor: “Máis forte que o delor/de
perder a casa/ da infancia en
Naemor,/ é o meu amor”.
Xeografía mítica e perdida
de Naemor que en realidade é
palíndromo de Romeán, palabra
que se pode ler do mesmo xeito
de esquerda a dereita que de dereita a esquerda, que nos descobre outro lugar de infancia de
Xulio L. Varcárcel, coma Roás,
alias Saor o foi verbo de Darío
Xohán Cabana, e que nos fai
lembrar outros ilustres palíndromos literarios, como A Torre da
derrotA de Gonzalo Navaza ou
o de Tarrés versus Serrat.
Aínda que substancialmente Casa última é un libro intimista e místico de compaixón,
tenrura, mortos amados, pantasmas familiares, silencios,
saudades, nostalxias e distancias, tamén é un libro de rebelión enérxica e honesta, pois a
bondade e a tenrura do seu autor –Darío Xohán Cabana dixit,
e é ben certo– non atura situacións tan sanguentas e inxustas
coma a do pobo palestino.
En Casa última tamén albiscamos, como en toda a poesía de Xulio L. Valcárcel, o fino olfacto poético do seu autor.
Eses milleiros de recendos xa
avistados no limiar do libro por
Darío Xohán Cabana, que só
un sexto e oculto sentido de
Xulio é quen de captar con esa
mirada diferente dos elixidos
polas musas da que xa falaba o
mestre Guy de Maupassant.
Non esquece, en fin, tampouco, Casa última, como nos
ocorre aos que tivemos a sorte
de pasar polas aulas de Compostela, a utopía, representada
na belida cidade xacobea, porque, abofé! “Santiago vai en
nós como unha sombra”.♦
FERNANDO CABEZA QUILES

Carlos Negro: a epopea de dous personaxes
Título: Héleris.
Autor: Carlos Negro.
Edita: Espiral Maior.

Tomando como pauta dous
personaxes da Iliada, Carlos
Negro en Héleris (VII Premio
de Poesía Joham Carballeira,
ex-aequo) argalla, con versos
sinxelos, unha mini-epopea
en dúas partes (“Helena” e
“Paris”) simétricas (26 poemas cada unha). A epopea de
dous personaxes nun país monótono e mesquiño (Rezos
calceta, cortinas, péndulos de
chuvia./ [...] Rosarios, miserias silencios, luz de estraperlo./ Nun tempo estanco, tránsito inerte, mausoleo), en que
se fustran de modo patético
aspiracións e ideais, logrando

dar ás vidas destes personaxes
unha significación universal,
lonxe de toda idealización
seudorromántica (Como Estamos
unha triste perante un
princesa exiliada
do máis que
azul./ Bolbo- excelente
reta atrapada libro que
no
engado testemuña a
dos espellos./ gloria –ou
Nena que qui- a cinsa–
xera ser tan de dous
alta como a
lúa/ Pero que personaxes,
lava os soños de todo
coa auga da un pobo.
pileta) e de
toda falsificación sentimental (Os bicos dela son bolboretas./ Mais de

cintura para abaixo cánto
misterio).
A linguaxe de Negro, sen
que lle sobarde a calidade poética, axústase, con exactitude
transparente, á cotidianeidade
e ao dramatismo entrelineado
das situacións humanas que
presenta. Espido de todo adobío retórico e vestido só co necesario, o seu estilo adquire un
sabor seco, ás veces finamente
amargo (A carón da estufa, enferruxado dos ósos./ Sen apuro, só pendente da hora das
pastillas./ Ou da morte, que os
péndulos cementa de tumbas),
que produce, neste reseñador,
un efecto rápido e xusto consonte co asunto. Esta poesía
expresa máis do que di e abre
perspectivas psicolóxicas, e

mesmo vitais, dentro de escuetas liñas poéticas.
Intento (logro) de recuperación poética dunha memoria colectiva, o poeta resgatou fragmentos de vivencias, mais,
acho, non conseguiu do todo
cincelar a frase, o verso, para
que o ritmo ordene o universo
en que se moven –viven– Helena e París. Talvez porque ás veces o alexandrino está mal
acentuado e lle sae un pouco raquítico, mais en conxunto, porque deste libro é difícil separar
un poema do outro, son un todo,
estamos perante un máis que
excelente libro que testemuña a
gloria –ou a cinsa– de dous personaxes, de todo un pobo.♦
X.G.G.

Autora: Lorena Lores.
Edita: Autoedición.

A arxentina de pais galegos, Lorena Lores, vén de debutar no
mercado musical do país co seu
primeiro traballo discográfico
Alecríns. Nel recolle temas tradicionais e algunha composición propia, ás que
lles dá a súa
particular
visión, mesturando o
folk galego
cos ritmos
arxentinos. Lela, Eu chorei,
Estróupele, Merla Merliña e unha versión “máis moderna” do
himno galego son algunhas das
composicións con arranxos de
Enrique Estrada e Néstor Blanco
que se recollen neste disco.♦

Protección das vacas
Título: Cows in love.
Autor: Varios.
Edita: Boa.

O disco Cows in love que
presenta Boa segue a pegada de
música espiritual deixada por
George Harrison e aquel “canta e se
feliz”, para
crear un
conxunto no
que á música
chill out únese unha mensaxe
transcendental
e exótica. Músicos de diversas
partes do mundo, dende Isla
Mauricio até Suecia uníronse
baixo a dirección do gurú da
electrónica Justo Bagüeste para
crear un álbum que se centra
esencialmente no concepto da
protección das vacas como fonte
de vida e símbolo de espiritualidade oriental.♦

Rock sureño e inglés
Título: Cowboys and indians.
Autora: The Jeevas.
Edita: Mushroompillow.

Con guitarra, batería e baixo regresa o grupo británico The Jeevas, con Crispian Mills á cabeza. Desta vez cun novo traballo
debaixo do brazo, Cowboys and
indians. Aires yankis, todo
un ambiente sureño
que The Jeevas
comprime
en trece
temas sen
descanso
con letras
irónicas e ácidas e que
recordan, a golpe de harmónica,
ao oeste americano. Con todo, o
disco ten unha pista reservada,
Master of war, na que Mills e o
resto do grupo réndenlle un homenaxe especial a Bob Dylan.♦
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Cultura con demasiado escote
TVE foxe do tele-lixo propoñendo un modelo divulgativo superfluo
Certos observadores dos fenómenos televisivos advertiron
ultimamente o que podía ser
un movemento tectónico da
política programadora cara a
situar espazos de carácter divulgativo e máis ou menos cultural en horarios de máxima
audiencia. O que suporía a colocación das primeiras pedras
dun dique que empezase a conter o afogante e letal magma
formado polas
excrecencias No Un, dos,
do mundo do
tres, para
corazón siliconado, do la- promover a
reteo babélico lectura do
dos pseudofa- Drácula,
mosos e dos de Bram
xemidos e cre- Stoker,
bar de dentes montaban
dos expulsaunha
dos das distintas casas e/ou coreografía
illas que nas de vodevil.
teles son.
Esta interpretación benintencionada, e
máis desexada que palpexábel, fíxose a raíz da volta de
“Un, dos, tres”, que desta levaba o epígrafe de “A leer esta vez”. Pouco durou a ilusión
óptico-literaria, tanto como o
tempo de ver estampado tan
edificante lema de animación
á lectura nas camisetas axustadas das azafatas. Ou até ver
que para promover a lectura
do Drácula de Bram Stoker
montaban unha coreografía de
vodevil, con vampiresas amosando pernil, dunha altura artística que converte en clásicas obras como Conde Brácula (con B de Barbate), prota-

O programa Memoria de España faise monótono e non consegue a espectacularidade prometida.

gonizada por Chiquito de la
Calzada, outro achegamento
hispánico ao xénero.
Así que a iniciativa cultural que ía achegarnos ás medias europeas de lectura ficou
en case nada, visto que o máis
literario alí eran os tarxetóns
que le o presentador. Tamén
resultou unha certa decepción
entre a audiencia, que baixou
progresivamente. Isto afectaba directamente ao “Luar”,
que comparte horario cos descendentes dos “Cicutas”. E o
buque insignia das audiencias
da tele galega aturou a competencia, e afianzouna en poste-

riores semanas. O que é para
alegrarse, aínda que sexa sen
entusiasmos, xa que entretemento por entretemento, son
preferíbeis os Tonechos aos
Morancos, nun programa que
segue moita audiencia galegofalante.
Este primeiro amago de
saír da tónica da tele-lixo,
pois, non era máis ca unha falsa alarma, pero a cousa continúa. Noutro horario de boa
audiencia, os martes ás dez e
media da noite, comezouse a
emitir o documental de 24 capítulos “Memoria de España”.
O programa está coordenado

polo historiador Fernando
García de Cortázar, e moitos
aspectos da súa óptica sobre a
historia de España xa foron
obxecto de controversia antes
da súa emisión. O documental
dará que falar e algunhas ausencias históricas, de confirmárense, resultan escandalosas, pero diso xa nos ocuparemos cando chegue o caso e se
poidan ir vendo máis capítulos. Na primeira entrega, o
máis chamativo foi o contraste entre o anuncio pola TVE
das excelencias técnicas e documentais da produción e a
pobreza do resultado.

O programa conta cunha
voz narradora continua, o que
dá unha monotonía considerábel ao que se nos narra. Comezou esta memoria cun ton un
tanto escolar, á hora de explicar
o big bang.
O vestiario é impropio, ao
igual que a posta en ficción das
escenas con homes e homínidos. ”Unha carnavalada”, díxome a señora do bar onde vou
tomar café, o que nos aforra algúns comentarios.
Á marxe desta mala caracterización, o capítulo careceu
de bos gráficos, de mellores
animacións, con máis ritmo e
riqueza e menos “carrete” de
voz enlatada.
Aínda que tivo boa audiencia pola expectación e publicidade previas, e pola emisión en
horario nocturno, loábel neste
tipo de espazo, non sei se non
acabará caendo ás simas da
programación non polas previsibles polémicas históricas, senón polo seu (polo visto até
agora) ton plano e aburrido, tan
lonxe das producións británicas ás que a promoción quería
equiparala.
Moito máis atractivo e dinámico resultou o tamén novo
espazo divulgativo “Atlantia”, levado por Rafael Toharia, os domingos pasada a medianoite na primeira de TVE.
A diferenza respecto ao documental histórico é que tamén
se emite nos “minutos do lixo” televisivos, que paradoxalmente, son os que máis calidade teñen♦
G. VILAS

Roque ‘Valente’ no Reino de Galicia
Bieito Dubidoso pinta unha Idade Media luminosa cunha trama baleira
Título: Bieito Dubidoso.
Autor: Roque Cameselle.
Edita: Xerais.

Bieito Dubidoso, a primeira
novela longa do novo autor
Roque Cameselle (Tui, 1981)
ten como principais características ser adaptación dun
guión cinematográfico do propio autor e estar feita por un
escritor de menos de vinte e
cinco anos, algo ben estraño
nas letras galegas. Nestes dous
datos tamén se encontran as
grandes eivas dun volume ambicioso, de 239 páxinas.
Cameselle ten escrito moito (xa gañou 32 premios literarios até hoxe) mais aínda
precisa pulir o seu xeito de
narrar. En Bieito dubidoso sobran moitos parágrafos, moi-

tos diálogos, moitas descricións. A falta de madurez nótase á hora de crear o mundo
literario desta fábula medieval. As escenas son previ- Escenas
síbeis, os perprevisíbeis,
sonaxes non
teñen a debida personaxes
profundidade sen a
e o autor cae debida
no maniqueís- profundidamo (a pesar de e
de que o criti- maniqueísmo
ca no epílogo
do autor.
de agradecemento).
Como narrador omnisciente, Cameselle opta por colocarse nun
punto de vista actual e fai referencia ao cacao de América,
a Isaac Newton ou á literatura

de Umberto Eco, áncoras técnicas que lle restan moita credibilidade ao que se conta.
Bieito Dubidoso ha ser un
filme de debuxos animados,
baseándose no guión que gañou o Premio da Xunta de
Galicia. Desa orixe proceden
algúns defectos que empobrecen a novela. Fáltalle ritmo e
a acción avanza golpe a golpe, sen fluidez, mediante escenas descritas con demasiadas palabras, nun hiperrealismo mecánico que se fai vulgar á hora de describir combates ou os prodixios da maxia de Bieito.
A relación co cinema de
aventuras nótase nas personaxes. Usa estereotipos (o bispo
ruín, o rei traizoeiro…) e pinta unha atmosfera sen engado

que recorda a Festa da Istoria
de Ribadavia. Resulta curioso, por exemplo, que en pleno
século XII, a nai de Bieito
manexe máis manuscritos que
a biblioteca d’O nome da rosa.
A pesar destes atrancos,
Cameselle mostra unha grande
afouteza por fuxir dos temas
habituais nos escitores galegos
noveis. Trasladarse á Idade
Media era un risco que o autor
soubo asumir sen camuflar a
complexa realidade política
dunha época convulsa e crucial
para Galicia.
Outro acerto do escritor tudense é crear unha Idade Media luminosa (agradécello el
mesmo ao seu profesor Antonio Blanco). Plasma o gusto
pola vida e a sensación de ale-

gría dun país que creou as cantigas naqueles anos.
Cameselle demostra unha
gran riqueza léxica, só escurecida pola edición pouco estrita,
que deixa no texto incoherencias inxustas co autor. O feito
de se publicar a novela na transición cara á nova normativa
provoca algúns problemas que
se han solucionar en vindeiras
edicións.
Roque Cameselle é novo e
valente. Sábese creador vocacional e non lle ten medo á solemnidade da literatura. Agora
falta que atope a súa propia
voz, un camiño propio que
converta os seus libros en algo
máis ca correctos traballos manieristas.♦
C. LORENZO
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Espiello
Nº 7. Inverno de 2003. Prezo 1,25 euros.
Edita: Asoziaxión Cultural Nogará.

A revista aragonesa inclúe
neste número unha entrevista
co alpinista Carlos Pauner, de
Rubén Ramos e Chusé
Barrios. Chuaquín Gabás fai
unha reflexión sobre o papel
do traballo
na nosa
sociedade e
no noso ideario colectivo. Chusé
Bolea repara na imaxe
de Lula da
Silva.
Alberto Alcaine dá
conta das
múltiplas propiedades da
planta da borraina. Chuan
Chusé Segura continúa as súas explicacións gramáticas de
aragonés. Ademais, inclúense
noticias referentes á fabla e á
actualidade da Comunidade
de Aragón.♦

xente e en ideas” que é a forma
que ela ten de definir Galiza.
Coñeceu a Chus Pato a través
da poeta Nicole Brossard, cando no verán de 2001 decidiu
asistir a un curso de galego para estranxeiros do ILG en
Compostela, despois xa de que
en Montreal dera os seus primeiros pasos de autodidacta na
lingua. “Gracias a Chus Pato
encontrei a Pilar Beiro, María
do Cebreiro, Iris Cochón, Méndez Ferrín, Xoaquín Silva, Manuel Igrexas e tantos outros durante a miña estancia. Despois
coñecín a Manuel Rivas en
Montreal no Festival Metrópolis Azul e ao escritor betanceiro nado en Londres, Xesús Fraga” explica Erin Moure do seu
particular “círculo galego”. Da
súa estancia en Vigo engade
novos nomes, entre eles os dos
tamén escritores María Reimóndez ou Gonzalo Navaza.
A enerxía de Chus Pato

Argia
Nº 1930. 8 de febreiro 2004. Prezo 3,20 euros.
Dirixe: Joxe Mari Irazusta.
Edita: Komunikazio Biziagoa.

A revista educativa vasca, escrita integramente en éuscaro,
adica a súa portada ao
escritor
Bernardo
Atxaga.
Izaskun
Jauregi encárgase de entrevistalo.
Daniel
Udalaitz
repara no
proceso de
deslocalización de diversas empresas
vascas. Estitxu Eizagirre e
Ixiar Eizagirre entrevistan a
Jesus Mari Larrazabal
Tarzán. Lierni Arrieta
propón, no seu percorrido por
Euskal Herria, unha rota
entre Zestoa e Aia. Pilar Iparragirre recorda os piratas
vascos.♦

Europa
de les nacions
Nº 52. Inverno de 2003. Prezo 3 euros.
Dirixe: Aureli Argemí.
Edita: Ciemen.

Joan Manuel Cabezas
entrevista a Pål Kostø, profesor da Universidade de Oslo.
Ferrucció
Clavora,
director de
Friuli nel
Mondo,
explica o
modelo de
desenvolvemento da
lingua friulesa. Inclúese un dossier sobre
as propostas sobre as reformas
do Estatut catalán. Tamén se
dá conta da alternativa da
Conseu para facer unha constitución europea que teña en
conta as nacións sen estado.♦

Erin Moure
‘Quero que a literatura galega
se coñeca no Canadá’
CARME VIDAL

O libro M-Talá de Chus Pato sae editado en inglés. Nas liñas de
crédito da nova publicación lese que a autora da tradución é a poeta canadiana Erin Moure. Autora dunha ducia de libros de poesía e
tradutora profesional, manéxase con soltura en galego, a lingua que
falou o seu bisavó. O apelido dá conta xa da procedencia de Erin
e seguindo a súa estela veu un día en 1994 co seu pai buscando
un topónimo que atopara nuns documentos familiares: Crecente.
Naceu en Calgary, no oeste do
Canadá pero a procedencia familiar de Erin Moure daría para facer un mapa de moitas correntes migratorias. A nai procede de Polonia, dunha aldea
que agora é da Ucranía e o pai
criouse en Ottawa pero ven
dunha familia de inmigrantes
con orixe galega, irlandesa e
francesa. “Son unha canadiana
típica da miña xeración” di
Erin Moure, que naceu en 1955
e foi durante vinte anos traballadora na empresa estatal de
ferrocarrís. “Poeta desde sempre” a partir de 1997 é tradutora de poesía, primeiro de francés, logo de español e agora tamén do galego, lingua que coñeceu hai uns cinco anos pero
na que xa se desenvolve con
moita soltura.
Vive Erin Moure en Montreal, a cidade de América do
Norte máis grande de fala francesa. “No meu Quèbec non ten
moito respecto unha persoa
que fala sempre en inglés,
compre aprender o francés se
queda tempo no país” di, para

explicar as razóns que a levaron a ela a introducirse de inmediato na lingua galega. Afirma que, “en serio” decidiu
aprender galego en 1998, cando asistiu a un congreso de estudios poscoloniais en Vigo e
mercou os seus primeiros libros didácticos sobre a lingua.
Quería ler a nosa literatura e falar cos seus novos amigos no
idioma que eles tiñan. Malia
iso, hai outra circunstancia que
conduciu a Erin Moure a afondar na lingua galega.
En 1994 viaxa por vez primeira a Galiza acompañando a
seu pai. Queren coñecer a aldea
de seu bisavó galego, que morreu de novo en Londres en
1879. O avó marchara cativo
do país e tampouco sabía falar
esa lingua da que tampouco o
pai tiña referencias. “O meu
pai deu co nome da aldea nuns
papeis que atopou despois da
morte dunha tía. Mostroumos e
despois de velos díxenlle: let´s
go! Aí, en Crecente. Dinme
conta de que a fala da xente era
boísima, unha música, e que

non era español”. Naquela primeira visita Erin Moure comunícase en francés cos veciños,
lingua aprendida tamén en
tempos de emigración. “Non
sabía até esta viaxe que Galiza
ten un idioma propio e vivo. Os
mitos que propagou o franquismo sobre o galego como dialecto extinto e sen valor fóra da
aldea xa percorreron o mundo...”.
Gústalle a Erin Moure “recibir a complexidade galega”
desde a súa “mente do Quèbec”. “Neste sentido preocúpame a situación do idioma, tan
diferente á quebequesa onde
debemos moito á lei 101 dos
anos 80, que ditou que o idioma da escola e o traballo sexa o
francés. Houbo anglofalantes
que protestaron pero agora,
vinte anos despois, está claro
que reforzou á sociedade e á situación do idioma e tamén dinamizou a sociedade e a integración de inmigrantes, coma
min, nela” di Moure.
Optimista, confía Erin
Moure neste “país moi forte en

Cada día le algo en galego,
continua aprendendo, escribe
aos seus amigos na nosa lingua
e anceia viaxar de novo este
ano ao país dos antepasados de
seu pai. M-Talá de Chus Pato é
o seu primeiro libro traducido
pero espera que sexa só o comezo dunha longa lista. Por
que escolleu o libro de Chus
Pato? A resposta é ampla e efusiva e non agocha a admiración
que Erin Moure ten pola poesía
da súa amiga. “M-Talá destaca
na súa intelixencia, na súa
enerxía... ten humor, é mordaz,
é erudito e vulgar ao mesmo
tempo... en cada momento, os
poemas fan caer toda noción
pueril da historia, da nación, da
democracia. É feminista e ten
unha idea sensata da nación. É
verdade que pode ser pouco reconfortante, que non permite
descansar. Pero hoxe en día, as
obras reconfortantes menten e
M-Talá non. Aprendín moito
con este libro. Cando o vin por
vez primeira xa sabía que tiña
nas miñas mans unha obra exquisita, excesiva e dura... e
quería traducila. Nunca esquecerei ese momento” explica
Erin Moure. Tan entusiasmada
está coa poeta que entre os seus
próximos proxectos ten xa a
publicación do novo libro de
Chus Pato, aínda sen publicar
en galego pero do que ela xa
adianta que é “unha obra importantísima”.
Mentres, Erin Moure segue
construíndo a súa propia obra
que cada vez peneira de máis
palabras galegas. Baralla moitas opcións para que quede pegada da lingua e a cultura galega na súa poesía. Fala, por
exemplo, da serie de poemas
que escribiu sobre os ingredientes do caldo ucraíno –o
“borscht” da orixe materna– e
resulta difícil non ter en mente
a posibilidade de que Erin faga
o mesmo co prato galego. “Hai
xa moitas palabras galegas nos
meus poemas e, no futuro, vou
facer outros proxectos nos que
o galego será importante” conclúe, cunha enerxía que fai xa
anceiar as súas novas “iniciativas galegas”.♦
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A Frouseira

Tramposos
e covardes
XERARDO PARDO DE VERA

O

Ilustración de Pepe Carreiro para o libro Os Bolechas van en Caravana, de Edicións A Nosa Terra.

O Salón do Libro Infantil e Xuvenil
de Pontevedra duplica os visitantes
A.N.T.
O V Salón Internacional do Libro Infantil e Xuvenil vai durar máis do previsto. A razón é o éxito de público. Os organizadores, Concello de Pontevedra e AS-PG, decidiron prolongar o programa debido á gran demanda para asistir ás actividades e exposicións. A edición dedicada á fauna máxica
consolida o certame dirixido por Manuel Lourenzo González.
Contacontos,
exposicións,
concertos, obradoiros... o público decidiu aplaudir o programa do V Salón Internacional do Libro Infantil e Xuvenil que tiña previsto durar do
1 ao 8 de febreiro no Pazo da
Cultura de Pontevedra, convertido para a ocasión en territorio máxico dun animalario
de literatura. “Fauna máxica”
era o tema desta quinta edición
que toma relevo da anterior dedicada ás viaxes e, con ese mo-

tivo, os distintos espazos do
Pazo da Cultura enchéronse
dunha fantasía da que gozaron
milleiros de rapaces de distintos centros de ensino públicos
e privados. Foron eles os verdadeiros protagonistas do Salón, autores ademais en máis
dunha actividade, como a exposición “Marabilla de seres”
na que se mostraban traballos
de alumnos dos colexios de
educación infantil, primaria e
secundaria.

Reivindicar os libros
“Reivindicamos os libros como
fadas, como escudos protectores
contra os inimigos da concordia
e a ilusión”. O desexo que se recollía no texto de presentación
do Salón cobrou vida en cada un
dos espazos arredor dos que se
artellaba o programa. Os libros
pasaron a primeiro plano e abríronse para deixar saír infinidade
de seres marabillosos que deixaron engaiolados os máis cativos
e convencidos os maiores que
participaron tamén no Salón.
Aconteceu nas imaxinativas exposicións de libros ou ilustracións, nas múltiplas sesións de
contacontos, nos encontros cos
autores, nos obradoiros de literatura, de ilustración ou de escrita

creativa, nos números de maxia
ou nos concertos que completaron o programa. Por Pontevedra
pasaron para falar do mundo
fantástico da literatura infantil e
xuvenil escritores como Suso de
Toro, Antonio Reigosa, Xosé
Miranda ou Sabela Gago, ilustradores como Oscar Vilán ou
Kiko Dasilva, contacontos como os de Pavís Pavós, María
Campos, Raquel, Pepo Suevos e
Migallas ou magos como Teto
ou a Maga Rotundifolia. A actuación de Mercedes Peón e un
aplaudido concerto comentado
por Polo Vallejo de música da
África Negra puxeron o son ao
Salón que ten como un dos principais obxectivos achegar os
máis novos ao mundo máxico
dos libros e a literatura.♦

A era dourada do documental
CELSO X. LÓPEZ PAZOS
Na conversa que Carme Vidal mantivo con
Margarita Ledo (ANT, 1113) a propósito
da estrea do seu documental “Santa Liberdade”, a profesora de Ciencias da Comunicación na USC, afirmaba que a presenza
dos documentais nas salas de cinema era
un “fenómeno dos últimos dez anos” e puña como data “a entrada en salas de Asaltar
los cielos de Javier Rioyo, en 1996”, película, sen dubida, extraordinaria sobre a
biografía de Ramon Mercader, presentada
ese ano no Festival de Valladolid e que foi
codirixida por J. L. López Linares (a quen,
por certo, Ledo non cita) o mesmo que acaba de obter o Goya ao mellor documental
por Un instante en la vida. Sendo como é
esta fita unha obra mestra no seu xénero,
porén Asaltar los cielos non representa, ao
meu xuízo, o arranque dun fenómeno novo,
senón a natural continuación, demasiado
tempo posposta (o colonialismo cinematografico que padecemos non é algo alleo a
esta seca de décadas) dun xénero que “asaltou as salas” de xeito, digamos, gozoso,
durante a decada dos setenta ao abeiro do
contexto cinematografico ao que lle deu
pulo a transición.
Á marxe de obras de cineastas clásicos
que no marco do Estado español tocaron
con éxito e mestría formal e conceptual o
universo do documental, de Buñuel a Car-

los Velo (por citar só os mellores) pasando
culas mais exitosas da historia do cinema
polos documentais militantes durante a
feito no Estado español... Ao final, e tamén
guerra civil de Laya Films ou polo Javier
nunha adcripción non convencional, un traAguirre de España insolita ou o Manuel
ballo xenial e insólito que evoca un nome:
Summers de Juguetes rotos, ambos os dous
Jose Luis Guerín
de mediados dos anos sesenta, será na deEscápanseme, sen dúbida, títulos e aucada seguinte cando o documental acade
tores. Lémbrome de Vertov, Vigo, Dulac,
unha salientable preGrierson,
Flaherty,
senza nas salas de cine
Strand, Ivens, Ruttoi un xénero que
e teña unha máis que
man, Kluge, Riefensaceptable aceptación
tahl, Rossellini, Reisz,
entre un publico dese- «asaltou as salas» de xeito, Rogosin, Perrault, Carxoso de ollar formas e digamos, gozoso, durante le, Karmen, Rossif,
contidos vedados duRouquier,
Morin,
rante decadas de ditaa decada dos setenta ao Rouch, Mollo, Marker,
dura. Serán os anos de
Birri, Álvarez, Birri...
abeiro do contexto da
Basilio Martín Patino e
Soviéticos, alemans,
Queridisimos
franceses, holandeses,
transición”
verdugos, Canciones
canadenses, británicos,
para después de una
italianos, norteameriguerra, ou Caudillo; os
canos, arxentinos, cuanos de La nova Cançó, de Francesc Bellbanos... Todos eles sumos sacerdotes dun
munt, de El asesino de Pedralbes, de Gonxénero cheo de vitalidade e descubrimenzalo Herralde, de Ocaña, retrat intermitent,
tos formais e inzado de obras mestras que
de Ventura Pons, ou de Noche de caras, de
se nutren dun ollar comprometido co real e
Carlos Morales... Tamén os de Jaime Caque aínda se mantén vivo e esperto.
mino e a súa espléndida La vieja memoria.
De todos eles, desde aquí e desde nós,
Mesmo, e nunha variante non canónica do
Margarita Ledo se sente herdeira. A súa
xénero, poderiamos citar, como avanzada
Santa Liberdade é o exemplo. O catálogo
desta tendencia expresiva a El desencanto
dos nomes citados e dos ausentes, sen dude Jaime Chávarri, por certo unha das pelíbida, ampliarase co dela.♦

‘F

meu antigo
condiscípulo Xosé
María Guelbenzu
vén de publicar un artigo
que xa se botaba en falla:
“A decadencia do lector”
(El País, 6-II-04). Pra mín
que é ben certo que, se
cada vez se publica máis é
porque hai máis lectores,
pero a calidade da escrita é
maioritariamente inferior.
Afirma Guelbenzu que
“iso é, xustamente, un
asunto que lle compete a
esa figura [o lector]”,
engadindo que “unha das
rémoras da democracia
súbita é que se confunde
(...) a opinión co criterio”.
A cuestión non é
casual: o poder concédelle
(a modiño) opinión á xente
pero evita coidadosamente
que forme criterio. Á
marxe de que na iniciativa
privada o negocio é o
negocio, o poder acepta de
moi bo grado pagar –ou
subvencionar a privadatodo aquilo que sirva pra
“debilitar as cabezas e
fortalecer os ventres, pois a
cultura dos pobos é a ruína
do Estado”, en frase de
Confucio, persoeiro, por
certo, ben próximo ás teses
cristiás de que tanto (e tan
hipocritamente) fachendea
boa parte dos politiquiños.
O lector, o mesmo que o
ouvinte e o espectador, ten
que ficar disposto a dar
por bo o que se lle di dende
a solemnidade, sexa esa
solemnidade –a seriedade é
outra cousa– unha custosa
edición, un discurso
institucional ou un
escenario refulxente. Así, o
recipiendario atópase
pequenín e pode tragar
cousas coma “O meirande
progreso económico-social
dos derradeiros cento
cincuenta anos tense
producido baixo os
gobernos de Narváez, de
Primo de Rivera e de
Franco” (Manuel Fraga
Iribarne, 1978; é de
supoñer que dende alí até
agora o progreso débese ós
seus, e a barbarie á nena á
que ainda non lle pediu o
perdón inescusábel pra
calquera home de seu).
As editoriais privadas
poden publicar a
literatura que lles pete; os
cartos públicos soamente
deben de pagar ou
subvencionar a literatura
(ou a ciencia) que o
mereza e pra iso non
debería ter máis remedio
que escoitar os mellores do
campo respectivo. Meter
morralla na cabeza da
xentiña é xogar con
trampa e deberiamos
lembrar que o tramposo é
un covarde que non se
atreve a xogar limpo. Sabe
♦
ben que perdería.♦

A baralla do Prestige
MAR BARROS

A plataforma Burla Negra vénse de facer cun cargamento de barallas que pouco teñen que
ver con Heraclio Fournier e os campionatos de tute de terceira rexional. Unhas cartas insUn emigrante galego en Panamá foi o detonante e os grandes naipes que encheron a praza do Obradoiro, na manifestación celebrada no primeiro aniversario tras o afundimento do
petroleiro, foron o modelo da
nova iniciativa que a plataforma
Burla Negra está a desenvolver
nestes días. O resultado a Baralla do Prestige. Cun total de
corenta cartas nas que se fai
un repaso pola cara máis cómica dos responsábeis políticos
do desastre, a plataforma está
a repartir por toda Galiza ducias de mazos.

Burla Negra atribúe a iniciativa a Avelino Camba, un emigrante conmocionado polo
acontecido tras o 13 de novembro de 2002. Axudado polo seu
sobriño confeccionou cada un-

ha das cartas arremedando a
políticos e responsábeis polo
“indigno comportamento das
autoridades”, como se apunta
na misiva incluída nun dos paquetes.

O colectivo está a administrar esta peculiar doazón, unha
baralla particular na que a faciana de bigote sorrinte do As de
Ouros compite cun desvirtuado
Rei Fraga de Espadas por ser

Nº 1.116 ● Do 12 ao 18 de febreiro de 2004 ● Ano XXVII

triunfo na partida do Prestige.
As bandeiras negras e azuis
aínda permanecen nalgunhas
fiestras, un ano e medio despois da catástrofe. Na Coruña
as maletas de cartón voaron
con globos aínda a pasada semana, lembrando o masivo acto
de hai un ano contra a obriga
de ter que emigrar por mor do
desastre.
Nas tabernas de Muxía, Carnota e Fisterra son agardados xa
os exemplares para que os vellos se entreteñan mentres fan
votos porque o próximo sexa un
bo ano de peixe.♦
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O canon do gaiteiro do Fragoso
RODOLFO DA CUÑA

O gaiteiro do Fragoso, Henrique Otero, presenta
un novo disco no que confirma a súa mestría e deixa un fértil herdo para a nova música tradicional.
Henrique Otero Covelo foi quen,
coas armas do seu talento e intuición, de salvar os perigos tribais
e reducionistas dos anos negros
da “Sección Femenina” e dos
“Coros y Danzas” franquistas,
desenvolvendo o seu propio discurso a partir dun exercicio reflexivo, sempre á procura dunha
pureza interpretativa xenuína e
personalísima.
Dicir hoxe o seu nome leva
consigo compromiso na dignificación do repertorio e os aires
tradicionais, enlazando dunha
banda cos míticos Xoán Míguez “o Ventosela” e Xan de
Campañó, e da outra co director
lugués Antonio Martínez e as
novas xeracións dos anos oitenta e noventa.
Abonde con dicir que alumnos seus foron Carlos Núñez,
Xaime Estévez (Conservatorios
Mayeusis e Tradicional de Vigo),
Xan e Antón López (Treixadura)
ou María Xosé López (Muxicas,
Anamoura....); ademais dunha
multitude de persoas –entre pais
e alumnos– que espertamos á
música de raíz popular asistindo
ás súas aulas ou escoitando a súa

primeira e única formación estábel: Os Cruceiros.
Así, neste polo de agora último disco, “o gaiteiro do Fragoso” –como gusta de ser alcumado–, apreséntasenos fresco e
fiel ós seus conceptos técnicos.
A saber: sobriedade na dixitación, fraseos ora sinxelos, ora
barrocos, apoiados no tono menor valéndose dunha ampla gama de ritmos.
O tratamento percusivo, pola súa boa modulación, é merecedor de eloxio. En todo momento acompaña nun impecábel segundo plano, mesturando
e intercalando ben na melodía
principal, ben no punto. Neste
apartado o mérito recae en Manuel Alonso –tambor– e Xosé
Gutiérrez –bombo–; en Xosé
Manuel Oliveira, Fernando
Costas e Telmo Comesaña –con
aturuxos, culleres, cunchas e tarrañolas–, nuns intres que van
da expresión varuda á sinxeleza
minimalista.
Para a ocasión, o mestre do
Fragoso escolleu 15 pezas dunha colleita personal que supera
na actualidade as 200 obras ca-

talogadas, algunhas delas arriquecidas con versos tamén da
súa autoría; (imposíbel non
lembrar a Avelino Cachafeiro, a
maiores tamén poeta de dicir
costumista).
Unha escolma que vai da
muiñeira, o fandango e a xota, á
polca. Da alborada e a rumba, á
balada; botando man, segundo a
melodía o require, das tres tonalidades clásicas de nós (Do brillante-redonda-, Si bemol-tumbal-, e Re-grileira-).
O traballo de harmonización
tamén é seu, caso de “A Oración do Gaiteiro”, na que salienta con delicadeza unha Beatriz Riobó formada no canto
clásico e tradicional. Nela a intérprete eleva o seu espírito cara ao infinito (...) “Galicia non
chores que a gaita cantará”.
Se me tiver que decidir por
aquelas pezas que mellor poden
definir a sensibilidade e o carácter do Henrique, ademais de
“A Oración...”, eu recomendaría a “Alborada de Pontevedra”
–inspirada na rexión de Terra
de Montes–, a xota “O Gaiteiro
Retrocón” –complexa na súa
estrutura– ou a “Muiñeira Requinteada” –na que eleva a tesitura ao máximo.
Estamos, sen dúbida, perante un cd que reflecte un complexo exercicio de madurez dun
instrumentista que atravesa o
seu mellor momento vital, tanto
por experiencia e coñecemento
na materia, como por lle teren
concedido a medalla de honra
“Constantino Bellón” e por ser
asemade Premio da Crítica
2002.
Hoxe as súas pezas e arranxos forman parte xa do repertorio de grupos como Noitarega,
Xistra de Coruxo, Treixadura
ou Milladoiro. E con presenza
tamén (aínda que a audiencia
non o saiba) no haber de non
poucas bandas.
En suma, non deixen pasar a
ocasión de escoitar esta figura de
transición entre o intérprete rural-tradicional e o instrumentista
urbano, entre o músico “de oído”
e o gaiteiro-músico actual; pois
as súas aparicións públicas son
moi escasas. En todo caso, sempre teredes a posibilidade de saborear polo miúdo esta obra, da
que me atrevo a vaticinar que
non será a derradeira.
Como di a copla; “ao bailar
unha perna chama a outra e todos queren máis”. E seino porque na gabeta agardan composicións para gaita solista, para dúos e varias voces, mesmo para
orquestra e canto. Tantas..., que
darían para unha ampla serie
monográfica.♦
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JARBANZO NEGRO
MAR BARROS

Manuel I.
Nanín
‘Prefiro facer
traballos máis
íntimos porque son
os que gustan’
A.N.T.
Vénse de presentar a curta
que vostede codirixe con
Patxi Baranda titulada Ventura, na que actúan Luís Tosar, Celso Bugallo e Dorotea
Bárcena. Que reflite?
Ventura sáese da curta típica e vese nela que tanto
Patxi coma min somos moi
galegos. Fala desa Galiza
que se está a perder, da xente maior, da aldea e da desubicación que sofren cando
cambian de medio, pero cóntase dun xeito máis tranquilo
de como o fan os directores
de curtas. Iso é o que lle
acontece a Dorotea, unha
avoa que vai para a cidade e
alí debe buscar o seu acougo.
E non cobraron nada
os actores?
Nada. Normalmente acostuma ser así nas curtas. O problema é atopar unha data
axeitada para todos. Aquí
queriamos mesturar caras coñecidas con outras novas e
atopamos unha total dispoñibilidade en ambos casos. Con
Tosar, foi algo distinto, porque xa había unha amizade de
antes, traballaramos noutro
filme, Despertar en Paris.
Que significa dirixir a
un premio Goya?
É unha sensación estraña,
que lle afectou máis ao grupo
de actores que a Patxi e a min.
A súa presencia dá máis confianza e máis seriedade. Está
Tosar e todos pensan ‘quietos, isto xa é outra cousa’.
Que o levou a facer este
traballo?
Fundamentalmente as
ganas de contar historias e a
fascinación polo cine. Máis
que un divertimento é unha
postura ante a vida, un sentimento máis. Odio o cinema
como pasatempo, prefiro facer traballos máis íntimos
porque son os que máis chegan, aínda que sexa por circuítos moi pequenos.
Non é barato facer unha curta.
Non. Mira, esta película
de trece minutos tivo un orzamento de 30.000 euros.
Para o seu financiamento
contamos coa ICAA, que seleccionou o noso proxecto
entre máis de cen traballos, e
da Xunta, ademais de empresas privadas e o empréstito do material da Escola de
Imaxe e Son da Coruña.♦

Déronse a coñecer na Feira das mentiras que argallara Manu Chao en Compostela no 98, pero xa levaban ás costas os quilómetros que separan Galiza de
Saraievo, con escala en Alemaña e Rusia. Teatreiros e músicos, non se definen
como grupo senón como colectivo social. Agora volven estar de xira polo país.
A pasada semana foron A Coruña
e Compostela o punto de mira da
máis afinada artillería multicultural
que posúe Jarbanzo Negro coa
que deixan fora de xogo os máis
escépticos, aos que aquelo de
“Terra without grezen”, o título do
seu primeiro disco, simplemente
lles remite ao revoltallo caótico da
torre de Babel. Alí, entre pequenos espectáculos circenses, descargaron trompetas, guitarras e
baterías atronadoras mesturadas
con acordeóns e gaitas folkis, pasando da rumba catalá á música
de fanfarrias, da música tradicional ao punk ou aos mambos con
zanfonas, sen máis intención que
facer bailar á xente. Por suposto,
en galego, inglés e español.
Tras un ano sen pisar Galiza,
Lugo, Vigo e Ponteareas son as
últimas citas no país que este grupo formado por un galego, dous
estremeños e un par de amigos
alemáns deron en programar antes de lanzarse a voráxine de actuacións internacionais.
Desta vez cambiaron o talego
e o circo experimental Kran, co
que rularon tres anos e de onde
lles ven a teima de vivir en caravanas circenses aínda hoxe, polas salas do país para interpretar
temas dos seus anteriores traballos. Ademais en cada un destes
concertos están a presentar as
cancións que formarán parte do
seu terceiro disco e que verá a luz
o vindeiro decembro da man dunha nova discográfica, seguindo o
seu estilo de fusión con temas
sorprendentes como unha muiñeira cos xeitos do dixiland de
Nova Orleands.
“Sen padrón” presentan unha
música inclasificábel e ecléctica,
entre o bravú e o folk, o punk ou
a fanfarria baixo o dominio da
gaita, batería, baixo e zanfona ao
ritmo frenético dos malabares. O
fin de toda esta esmorga é “interrelacionar e expandir culturas,
combinando e conectando persoas” sen máis ánimo que o da festa rachada. Así comezaron no 93,
soando polas rúas e bares de Europa central, primeiro como grupo de animación, intercalando
espectáculos de malabares e
acrobacias, despois electrificando o repertorio pouco a pouco até
chegar ao que presentaron no
seu segundo disco Buscavidas.

Mestura anarca
En plena era da comunicación, onde as culturas diferentes están cada vez máis próximas e onde semella que moitos grupos fan mesturas de laboratorio estridentes, os
rapaces de Jarbanzo Negro “tentan fuxir do clixé”. Como indica Nacho, un dos compoñentes, “temos
bastante coidado coa selección,
queremos que a nosa música sexa froito da nosa experiencia, que

reflita as nosas vivencias”. “Teño a
míña cultura –engade-, que levo
por todo o mundo, pero non me
quedo só nisto. Se todos fosemos
puristas non sairíamos de aquí”.
Actúan en manifestacións, nos

GUIEIRO
Lugo
Lugar: Clavichémbalo
Día: Xoves 12
Prezo: 6 euros

Vigo
Lugar: Iguana Club
Día: Venres 13
Prezo: 6/8 euros

Ponteareas
Lugar: Outótono
Día: Sábado 14
Prezo: 5 euros

cárceres, na rúa, en países en
guerra, na Capsa de El Prat de
Llobregat, na Foliada de Lalín ou
acompañando a Manu Chao nos
seus concertos, porque unha das
súas máximas é “tocar en todas
partes sen deixar a ninguén excluído por falta de medios”. Despois de once anos de quilometraxe intenso por toda Europa, de
Alemaña a Saraievo, de Rusia a
Escocia e Croacia, a Jarbanzo
Negro aínda lle queda moito por
dicir. Sinxelo nos conceptos, sen
complexos á hora de compoñer e
de rimar e sen máis afán que o de
facer bailar cun pouco de todo
aquelo que os calou fondo musicalmente despois de percorrer
medio mundo, dende os escenarios reivindican a liberdade de expresión e a “loita contra o mutismo
ao que nos intentan levar”, porque, como critica Nacho, “é impermisíbel que lle suspendan concertos privados en salas privadas a

Fermín Muguruza ou a Soziedad
Alkoholika ou que se persiga a
Medem ou aos de Nunca Máis”.
Non se definen como un grupo de músicos senón como “un
colectivo social anarquista”. En
Galiza, ven o panorama musical
“un pouco mareado” tralo boom
da música folk, “porque agora
estase a vivir unha etapa de a
ver que pasa, sen moitas apostas arriscadas”.
Débenlle o nome o gaiteiro do
seu anterior grupo, Os verghalludos, que vía no jarbanzo negro, “o
garavanzo distinto que sempre vai
na pota, o repulsivo que semella
que non se pode comer pero que
aínda ten bo sabor”. Algo que se
asemellaba moito a eses insubmisos en fuga, que vivían en 1993
dacabalo entre Alemaña e Holanda esquivando a orde de busca e
captura e que estaba a artellar un
proxecto inclasificábel, entre o circo e a mestizaxe musical.♦
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Índices e
liberdade
de expresion

Sitio

H. Vixande

XURXO G. LEDO

N

o Estado español estase a falar
ultimamente acerca
da existencia ou non de
liberdade de expresión, e
curiosamente as vítimas
pasan a ser verdugos. Os
xornalistas subvencionados
pola administración pública (case que o 100 por cento) critican os artistas
polas súas manifestacións
na entrega dos premios do
cine, argumentando que
están subvencionados.
Supoño que non quererán
dicir que hai que calar
porque están comprados
con cartos de todos, ou é
que acaso os gobernantes e
gran parte da clase política
nas beiras do poder viven
do que producen? Saben
vostedes se existe unha
industria do poder político
que compra e vende
favores, licenzas,
concesións, etc…?
Moitos xornalistas que
posúen unha
extraordinaria capacidade
de indignárense cando as
manifestacións trastocan o
seu estatus, consideran
reprobábel que o cine estea
subvencionado e que a súa
calidade sexa ínfima. Poder
ser opinábel a calidade pero por que molesta tanto a
orixe do financiamento? Ao
mellor teriamos que privatizar a televisión pública,
os museos, retirar as
axudas á edición de libros e
xornais, á sanidade e á
educación. Por que non expresan abertamente os
indignados que a liberdade
debe supeditarse a pensar e
dicir o que ordena o amo,
aquel que subvenciona
pero que non remata de
asumir que el mesmo
depende dos cartos de
todos nós?
Por qué non amosan
tanta “furia española”
para denunciar os índices
de sinistralidade laboral, a
maior de Europa, ou para
reflectir o índice de
médicos por persoa en
comparación cos países da
OCDE, ou para subliñar os
índices de axuda familiar
na UE, ou para publicar os
índices de investimento en
investigación?
Poida que sexa máis
produtivo debater sobre o
Plan Ibarretxe –que descoñece o 99 poe cento da
poboación– ou investigar
que discutiu Josep Lluís
Carod Rovira coa ETA ou
mesmo contar o número de
veces que aplaudiron a José María Aznar no Capitolio romano, perdón, quería
♦
dicir norteamericano.♦

PACO VILABARROS

Braco, interiorismo a medida
Nos tempos que corren, os máis
modernos suspiran por Ikea e os
seus mobles de deseño elegante
á vez que económico, pero como contrapartida son vítimas da
fabricación en serie e da democratización do gusto na decoración. Non é estraño, pois, ver
casas cuspidiñas unhas ás outras; bonitas, mais nada orixinais. Priman os mobles de “carga e descarga”, como indica
Alexandre Marcos, que se ocupa do departamento comercial e
de promoción de Braco.
En López de Neira 38, Vigo,
hai dous meses que abriu as súas
portas Braco, un lugar de exposición dedicado ao deseño de espazo, mobiliario e iluminación. Entre os seus produtos figuran a
moblería pero tamén outros
complementos de decoración como lámpadas, pintura, fotografía
ou escultura de autor. Braco tamén é unha marca de deseño de
mobles e interiorismo e un estu-

do de organización do espazo.
En Braco non pretenden
compararse con Ikea, pero si
ofrecerlles aos clientes produtos
diferentes adaptados ás súas necesidades. Como indica Xoán
Manuel Fernández, o deseñador
desta tenda: “a idea é esa, que a
xente vexa os nosos mobles, que
moitas veces son prototipos, para logo facelos a medida, acomodándoos ás súas necesidades
de espazo e de función porque,
en definitiva, son eles os destinatarios do noso esforzo”.
Madeira, metal e vidro sobrancean no mobliario deseñado neste estudo. “De momento,
plástico non incorporamos”,
matiza Xoán. Sentado diante
dunha sólida mesa de aceiro
con cuberta de vidro de dous
metros por un, cunha etiqueta
que marca un prezo de 290 euros, Alexandre explica que “tamén reciclamos produtos usados, deseñados con calidade en

diferentes épocas do século
XX”. Fai así unha referencia a
unha serie de lámpadas espalladas polo local que rescatan distintos plafóns de vidro e sitúanos sobre unhas plataformas de
aceiro de nova creación: uns
conxuntos interesantes.
Unha ollada ao trinque desta
tenda localízanos nun lugar ao
que non estamos afeitos. Ofertas
semellantes atópanse nos mercadillos londinenses ou mesmo barceloneses, pero son inhabituais
na Galiza. “Por que todo o deseño ten que vir de Inglaterra ou de
Catalunya?”, pregunta Xoán Manuel. “Aquí tamén hai inquietude
pola creación –engade–, non
sempre hai que procurar a modernidade fóra, o noso tamén é deseño, pero deseño da terra”.
Deseño da terra e obra de
carpinteiros e ferreiros da súa
man. “Nós facemos o deseño, o
traballo subcontratámolo a artesáns de confianza, así facemos

pezas case exclusivas ou series
moi limitadas, porque ademais
están adaptadas a cada necesidade do cliente, nós ofrecémoslles o deseño e consello”, di
Xoán.
De momento, Braco comezou con bo pé. Abriu pouco antes do Nadal, atopou a aprobación dos clientes e conseguiu tirar das vendas para as pascuas.
Os seus clientes son do máis diverso, tanto particulares como
comercios, oficinas ou empresas; “calquera persoa á que lle
gusten as cousas diferentes”,
asegura Alexandre.
Bo prezo, materiais nobres,
deseño de calidade e exclusivo:
toda unha alternativa para estar
á ultima e decorar calquera recanto da nosa casa. Nada mellor
para fuxir de Ikea, aínda que
tanto Alexandre como Xoán insisten: “non queremos compararnos con Ikea nin facer nada
parecido, somos outra cousa”.♦

Libro dos
exemplos
Borobó
O último e inmenso xornalismo de Borobó nas
páxinas de A Nosa Terra. Neste libro, afírmase
no compromiso político ao tempo que o seu
idioma de elección, o galego, recupera a escrita da que estivera exiliado por estrita prohibición. O humor parece colocar un roibén
defensor entre o contador e o que se conta, unha ironía que engancha o leitor e o leva insensibelmente pola orixinal estrutra do
relato. Toda unha cátedra de xornalismo.

A NOSA TERRA

Irimia
FRANCISCO CARBALLO

O

7 deste febreiro, os
“irimegos”celebra
mos a “Festa do
Lume”, en San Martiño
de Galegos (Frades).
Unha xuntanza complexa:
xunta anual da asociación
con renovación de cargos,
aprobación de contas;
seguidamente doutrina do
humor, xantar compartido
e liturxia eclesial. Máis de
sesenta persoas en
sintonía de paz e alegría.
A asociación Irimia
toma o nome do pedregal
que lle dá nacemento ao
río Miño. Irimia quere ser
unha fonte de enerxía, de
modernidade e de
fidelidade. Hoxe son
milleiros os galegos
cristiáns que participan
nas actividades desta
corrente da Igrexa galega.
Irimia busca a
fidelidade ao evanxeo,
fidelidade ao país de
pertenza, Galiza,
fidelidade, en fin, á
fraternidade mundial dos
seres humanos. Hai zonas
que ten a súa irimianza
local. Todas procuran
converxer na Festa do
Lume e na romaxe anual:
camiño, coordinación,
ágape, alba do “Reino de
Deus”. A romaxe do 2004
–segundo sábado de
setembro– está convocada
na serra da Capelada, á
dous quilómetros de Santo
Andrés de Teixido.
Por máis que existen
no seo da igrexa galega
grupos, comunidades e
incluso parroquias que se
moven na mesma liña
eclesial que Irimia, esta é
a coordinadora máis
visíbel e máis numerosa.
Irimia, no terceiro decenio
de existencia, edita a
revista “Encrucillada”,
que é coñecida en todo o
mundo e representa a
teoloxía existente na
Galiza. Edita o
quincenario “Irimia” , de
contido popular. Procura
a formación cristiá desde
o Evanxeo e desde a
cultura galega para que os
crentes vivan a
enculturación como
auténtica madurez
humana.
“Somos igrexa” poden
dicir os irimegos, porque
efectivamente son
cristiáns comprometidos
no Reino de Deus que se
materializa en todos os
niveis da existencia
persoal e social. Nada nos
é alleo, nin a política que
ten de ter mínimos éticos,
nin a economía, que ten
de servir a todos os
humanos, nin a cultura
que é un produto dos
humanos para os
humanos. E o evanxeo que
marca o camiño de
calquera irimego é a luz a
dimensionar a toda persoa
que se abre, coñece e
acepta como guía a Xesús
♦
de Nazaré.♦
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Memoria de Ferro

Antón Patiño Regueira

O compostor Boán de Moreda
As tascas de Monforte teñen moito que contar. Fondas, bares e cafés polos que o guerrilleiro O Piloto agachou moitas veces a súa
verdadeira identidade. Como un
viaxante máis de perfumaría exercía de cliente e nalgún deles foi
onde deu con Boán o compostor.
Un famoso menciñeiro desde mozo e con moita sona por toda a
contorna do Val de Lemos. O Boán estivo moitos anos co cargo de
concelleiro en Monforte. Con el
tamén munícipe, o Fidel do Malvarón sempre atento ao mullerío.
Tanto que xa de vello casou cunha
muller nova do barrio dos Chaos.
O Boán de Moreda tiña en
Monforte amizade co dono do Bar
Soto. A fonda de Xoán Soto, famosa polos ricos caldos da súa
dona, estaba xusto no comezo da
estrada que unía a vila con Ourense. Nela, xogaba o compositor a
partida co propietario e maís con
Silleiro, dono da funeraria dos
Chaos e un capitán do exército de
apelido Valín. Entre o dominó e o
naipe, pasatempos principais das
mesas de mármore do local, o Piloto escoitaba e poñía a antena.
No Bar Soto e nos que tiñan por
nomes O Blusas e O Piñeiro, falanxistas como aquel mandamais
dos sindicatos de apelido Barreiro
e mais o Luís de Sober, secretario
do Concello, departían cun inofensivo viaxante de perfumaría
sen saber que era O Piloto.
Á altura de 1945 un suceso foi
ben sonado e Boán foi o protagonista. O Piloto mandou un recado

Xosé Castro Veiga, O Piloto, coa súa muller Mirelle.

ao compositor concelleiro. O
menciñeiro recibira unha nota exixindo a xeito de imposto a entrega
dunha cantidade para a guerrilla.
Mais o Boan empeñouse en non
pagala. Pola contra, sabendo que
irían onda el, amañou a súa defensa. Preparou tres escopetas de caza e parapetouse detrás dun valado que lindaba coa súa casa armado de balotes e munición sobrada.
Os preparativos chamaron a

atención dun veciño que puxo o
caso en mans da garda civil. A parafernalia armada e parapetada do
Boán mereceu un operativo da Benemérita que desprazou a brigadilla e varios números desde Monforte que se achegaron en silencio
á casa do Boán. Tomaron posicións os tricornios e como resposta abriuse unha balaceira que, tras
máis de cinco horas de combate,
acadou resultados tráxicos. Un

O Bardo na Brêtema

É ou não ê
A música não tem sete notas, e a
nossa língua tampouco tem cinco
vogais. É um erro muito comum
confundir as letras com os sons,
tanto na língua como na música.
A, B, C, D, E, F e G, ou na terminologia latina Ut -Dó-, Ré, Mi,
Fá, Sol, Lá e Si só é uma convenção arcaica para orientar-nos
na espessura gráfica da música,
como empregar cinco letras para
representar as muitas vogais do
galego-português. Um Ré não é o
mesmo que um Ré bemol ainda
que se escrevam na mesma altura,
como tampouco “é” é o mesmo
que “ê” assim seja a mesma letra.
No temperamento igual utilizado nos últimos três séculos pela
música ocidental, uma oitava -a
distância entre a frequência em
hertzios dum som e o duplo dessa
mesma frequência- está dividida
em 12 partes iguais, ou seja, em
doze notas que se designam com
sete nomes. Podemos dizer que só
têm nome as teclas brancas do
Piano, herdadas da antiga música
modal. As teclas negras aparecem
historicamente mais tarde e daí
que ocupem uma posição secundária na disposição do teclado.
Não é ate o século XX que a música ocidental considera as doze
notas em pé de igualdade.

Mas isto não é uma coisa sagrada como tampouco o são as
vogais, que variam em número e
som dumas áreas a outras do território da língua. As vogais são
os sons musicais da língua, e por
isso é importante representá-las
adequadamente.
Na minha adolescência,
quando uma moça requintada resistia-se a falar-me galego, deixava correr a conversa em espanhol esperando uma oportunidade de louvar a sua imagem e,
devagarinho, dizer-lhe ‘¡que bella!’ com uma intencionada “é”
aberta que transformava a beleza
em velhice. Era um inocente troco de vogais que na altura provocava um sorriso e algum comentário em galego. Isso permitia ir
rebaixando a resistência.
Na música temos muitos instrumentos e matizes diversos para
interpretar os sons. A língua também é muito rica em registros e
sotaques. A melhor maneira de
aprender uma língua nova é começando pela sua música, as suas
cadências, imitando os seus sons.
A gramática e o vocabulário vêm
depois. O importante é a música.
A nossa língua tem uma
grande variedade de matizes musicais mas a colonização do es-

garda civil morto e tres malferidos
por parte da forza mentres que o
sanador metido a concelleiro rematou con varios tiros no corpo
que lle tronzaron varios ósos.
Logo de curar todo o que tiña
que curar agardáballe un Consello de Guerra do que, milagreiramente, non saíu malparado. Aliviado e con certa aureola, a súa
man de santo continuaría a sandar e compoñer.♦

Rudesindo Soutelo
panhol na Galiza está destruindo
grande parte dessa riqueza. A
nossa fonética está a ser contaminada por sons rudes, secos,
ceceantes, eliminando vogais e
cadências próprias. Os meios audiovisuais galegos espalham
uma língua musicalmente paren-

teada com o espanhol como se
fosse um dialecto dele, e tão só
mostram a fala sibilante e harmoniosa dos nossos velhos com
a subliminar brêtema –”ê” fechada– do atraso e a incultura.
Mas se conseguimos manter
a música salvamos a língua.♦

A construción nacional
no discurso literario
de R. Otero Pedrayo
CARME FERNÁNDEZ PÉREZ-SANJULIÁN

P R E M I O
‘Sempre en Galiza’ de

Investigacion 2002
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O Trinque
Lembranza de Taxes
Hai un ano da morte do dramaturgo Francisco Taxes. Para
conmemorar o seu cabodano,
estréase o 19 de febreiro a súa
obra inédita Casta i Albito no
Teatro Rosalía de Castro da

Coruña, cidade na que faleceu.
Ao mesmo tempo, homenaxearase ao autor de Camariñas
coa edición desta obra na colección Mandaio do clube de
lectura Biblos.♦

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O

Cambados

All Loved Up

■ TEATRO

Esta nova banda do panorama galego tocara este xoves 12 na sala Tentación de
CARBALLO; e, o xoves 19, darán un con♦
certo na sala Modo Este de VIGO.♦

O PARRULO FEO
Na Sociedade Cultural, o
domingo 15 Títeres Tres
Globos representará esta
obra para crianzas.

O Barco
Barco

Cangas

■ CINEMA

■ EXPOSICIÓNS

RESPIRO

MANS SALGADAS

Poderemos ver esta fita, dirixida por Joel Schumacher, no cine club Groucho
Marx este xoves 12 ás 22:30
h. O venres 13 e luns 16 ás
22:30 h. e o domingo 15 ás
17 h., 20 h. e 22:30 h. vai ser
proxectada Planta 4ª, de
Antonio Mercero. O mércores 18 e xoves 19 ás 22:30
h. chegará Soñadores, de
Bernardo Bertolucci; e o
sábado 21 e domingo 22 ás
17 h., 20 h. e 22:30 h. e o
luns 23 ás 22:30 h. poderemos ver Mystic river, de
Clint Eastwood.

Mostra de fotografías de
Javier Teniente que podemos visitar até o domingo
15 no Auditorio Municipal.

Cariño
■ TEATRO

A CONXURA DOS NECIOS
Esta peza vai ser representada
por Sarabela Teatro o sábado
21 no Auditorio Municipal.

A Coruña
■ ACTOS

■ EXPOSICIÓNS

CATRO MAÑÁS

RACISTA EU?

CON FUTURO

“...persoas, concidadáns nosos, que proveñen doutros países, que teñen vivencias culturais diferentes. Esta realidade é enriquecedora para todos.
Vivir a diversidade significa
aceptar a diferencia, achegarse a coñecela e loitar por uns
obxectivos comúns...” Verbas
da Campaña contra o Racismo da Unión Europea que poden servir de prólogo a esta
mostra da Casa da Cultura
onde poderemos ollala até o
28 de febreiro.
■ TEATRO

PÍFANO TEATRO
Esta compañía representa, o
sábado 14 ás 20 h. na Casa
da Cultura, o drama Qué pasa coas dependentas dos
grandes almacéns ao cumpriren os 50, escrito por Antón Losada Trabada e dirixido por Xan Cejudo. Juli e
Puri, raíñas das súas respectivas seccións de venda nuns
grandes almacéns desde a súa

Ánxeles Penas mostra a súa
obra na galería Arte Imagen
da CORUÑA.

xuventude, vense desprazadas polas novas xeracións de
“pipiloliñas sen conciencia”.

Boiro
Boiro
■ TEATRO

ASÍ QUE PASEN 5 ANOS
A peza de Federico García
Lorca, dirixida por Ánxeles Cuña Bóvedo, da man
de Sarabela Teatro o venres 13 á Casa da Cultura.

Bueu
■ EXPOSICIÓNS

ARQUIVO
JOSÉ Mª MASSÓ
Fotografías históricas que
se poden ollar, até marzo,
no Museo Massó.

Transportes
ransportes Hernández & Sanjurjo

A Fundación Barrié organiza este ciclo de obradoiros
didácticos para alumnado de
10 a 13 anos, cos que tratan
de achegar a arquitectura á
sociedade, a través da participación da mocidade e a experimentación cos materiais.
O sábado 14 os profesores
Jesús Irisarri e Guadalupe
Piñera impartirán o primeiro
obradoiro sobre A transformación da natureza, o baleiro no bosque. Esta actividade é de balde previa inscrición en www.fbarrie.org.

CGAI
Akira Kurosawa continúa a
protagonizar a programación
coa proxección de El perro
rabioso (1949) este xoves 12
ás 20:30 h; e Vivir (1952), o
mércores 18 e xoves 19 ás
20:30 h. Dentro do ciclo adicado a Jacques Tati, o venres
13 ás 20:30 h. e o sábado 14
ás 18 h. preséntase a fita Tráfico (1971); e o luns 16 e
martes 17 ás 20:30 h. Zafa-

■ EXPOSICIÓNS

E

E S P E C T Á C U L O S

Carlos Núñez en Portugal
Portugal
O virtuoso gaiteiro galego presenta no país veciño o seu último traballo discográfico Un Galicien en
Bretagne con dous concertos ao

vivo, o sábado 14 ás 21:30 h. no
Rivoli Teatro Municipal do PORTO
e o luns 16 ás 21 h. no Centro Cultural de Belém en LISBOA.♦

Sidonie
Despois de telonear este verán a
Primal Scream no parque de Castrelos de Vigo esta banda volta a Galiza con 14 novos temas no disco
Shell Kids. Un traballo cálido, poderoso, sensual, gamberro e intenso no
que foron quen de experimentar con

novos instrumentos e coros femeninos. Tocarán o xoves 12 ás 23 h. na
sala Capitol de SANTIAGO; o venres
13 ás 24 h. darán un concerto na sala Playa Club da CORUÑA; e o sábado 14 ás 22:30 h. estarán no Código
de Barras de VIGO.♦

ÁNXELES PENAS
A pintora amósanos a súa
obra, baixo o título Símbolos e sementes da psique e
da memoria, na galería Arte Imagen até o 3 de marzo.

ÁNXEL TRILLO
Ten unha mostra de fotografías, titulada 100% esperanza, sobre a catástrofe do
Prestige, coa peculiaridade
de ser os marcos artesanais
feitos con refugallos que o
mar deitou na terra. Até o
27 de febreiro na A.C. Alexandre Bóveda de 16:30 a
20:30 de luns a venres.

LOUREIRO
As súas obras poden ollarse
na galería Pardo Bazán até
o domingo 15.

ESPACIO-ARMONÍA
As pinturas de Felipe Criado van estar na galería Ana
Vilaseco até o 21 de febreiro.

MIES VAN DER ROHE
Arquitectura e Deseño en Sttugart, Barcelona e Brno. Organizada polo Vitra Design
Museum, a mostra axunta os
mellores deseños de mobles
do arquitecto, do período
1927-31, en íntima relación
co contexto de creación: as
vivendas experimentais en
Weissenhof, Stuttgart; o Pavillón Alemán en Barcelona e a
Vila Tugendhat en Brno.
Ludwig Mies van der Rohe
(Aquisgrán, 1886 - Chicago,
1969) é unanimemente consi-

derado, tanto polo seu legado
arquitectónico como polo seu
labor académico e organizativo, como un dos mestres que
maior trascendencia e influencia no desenvolvemento
e evolución da arquitectura
mundial no pasado século. Na
Fundación Barrié até o 2 de
maio (www.fbarrie.org).

na sala da Fundación Caixa
Galicia.

CENTRO DE
FORMACIÓN DO BP

Xúntase neste ciclo diversas
facetas do instrumento de
corda máis universal: o violín. Catro dos especialistas

A mostra reúne maquetas e
paneis dos oito anteproxectos
presentados por outros tantos
arquitectos bolseiros da Fundación ao concurso por invitación para a construción dun
Centro de Formación para
Banco Pastor na Granxa do
Pampillal (Mondego, Sada).
Na sede da Fundación Barrié
até o 2 de maio.

■ MÚSICA

SUPERGLU
Este grupo vai dar un concerto o venres 20 na sala Inox.

CARTOGRAFÍAS
SONORAS

Mª José
Santiso
colga os
seus cadros
na galería
Sargadelos
de FERROL.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF
THE YEAR 04
As obras do prestixioso premio de fotografía da natureza,
recoñecido como o máis importante do mundo, organizado pola BBC Wildlife Magazine e o Museo de Historia
Natural de London estarán
expostas até o mes de xullo
no Aquuarium Finisterrae.

GALICIA
CAMIÑO CELESTE
Até o 29 de febreiro, poderemos gozar coas fotografías aereas de Xurxo Lobato

Car teleira
BON VOYAGE. Un físico atómico, un ministro, a súa noiva actriz, un amigo desta convito por un delito
cometido por ela e outro ladrón, chegan a Burdeos en
1940 para fuxir dos nazis.

☞

21 GRAMOS. O mexicano Alejandro González Iñárritu (Amores perros)
volve cunha película en inglés.
Unha muller perde o seu home
e dúas fillas nun atropelo.
Montaxe anovadora con fondo
de melodrama e unha mensaxe
final: hai que crer no destino.
A destacar Sean Penn e Benicio del Toro, aínda que o director non é capaz de tirarlle todo
o partido á personaxe do portorriqueño.

AROUSA; o martes 17 e mércores
18 ás 22:30 h. poderemos escoitalos no Matadero de SANTIAGO; e o
xoves 19 ás 23 h. darán un concerto na sala Nuadu de SIGÜEIRO.♦

C U L T U R A

rrancho en el circo (1973).
Na sesión especial teremos o
venres 13 ás 18 h. e o sábado
14 ás 20:30 h., Ararat (2002),
de Atom Egoyan; e a serie
adicada ao Novo Cinema Español terá como expoñentes
as curtametraxes En el rio
(1960), de José Luis Borau,
Habitación de alquiler
(1960), de Miguel Picazo; El
viejecito (1960), de Manuel
Summers; e El señorito Ramírez (1959), de Francisco
Prosper o venres 20 ás 18 h.
Ás 20:30 h. emítese a longametraxe de Carlos Saura,
Los Golfos. Máis información en www.cgai.org.

☞

Están de novo de xira nunha viaxe
única polo asfalto da vida. O venres 13 ás 23 h. tocarán na sala A
Pera de CAMBADOS; o sábado 14
ás 00:30 na sala Capitol da ILLA DE

D E

☞

EN CARNE VIVA. A
carón da casa dunha profesora de literatura prodúcese o
asasinato dunha moza. A policía investiga o caso e a profesora inicialmente sospeita dun
inspector, aínda que tamén es-

tablece unha relación con el.

☞

PAYCHECK. Unha
empresa bórralle a memoria a un enxeñeiro tras unha
investigación de tres anos e, ao
abandonar o traballo, o científico descobre que intentan matalo pero non sabe por que.

☞

O INFILTRADO. En
2079, en plena guerra cos
Centaury, un científico fuxe
despois de que a policía o acuse
de ser un infiltrado que clonou o
seu corpo. Para salvarse, tratará
de demostrar que é o auténtico.

☞

O REGRESO DO REI.
Capítulo final da triloxía
d’O Señor dos Aneis. Frodo está
a piques de chegar a Mordor. Se
non destrúe o anel, Sauron conquistará Minas Tirith. Conseguirá Aragorn sobrevivir para se
converter en rei de Gondor?

☞

AS INVASIÓNS BÁRBARAS. Un profesor
universitario, progre e saído,

descobre que padece unha enfermidade terminal. Pasa os
seus derradeiros días acompañado dos seus amigos, da ex
muller e do seu fillo, un híper
rico axente de bolsa. Humor, citas cultas e unha pasada polas
inxenuidades e maldades da esquerda dos sesenta. O canadiense (do Quebec) Denys Arcand
dános outra película moi recomendábel para esquerdistas desencantados. A anterior fora O
declive do imperio americano.

☞

TODO OU NADA.
Retrato fatalista da vida
de tres familias obreiras no extrarradio londinense, onde unha caixeira casada cun taxista e
con dous fillos comproba que
non hai moitas oportunidades.

☞

O DERRADEIRO SAMURAI. Por diñeiro, un
heroe da guerra civil americana
desencantado vai ao Xapón a
adestrar o seu novo exército, que
ten que enfrontarse aos samurais.
Pero nunha batalla, o americano

cae nas mans do seu inimigo.

☞

OS IMPOSTORES.
Un estafador profesional
descobre que ten unha filla
adolescente. Ao coñecela, como xogo, ensínalle algúns dos
seus trucos, ao tempo que el e
o seu socio preparan un calote
por gran cantidade de cartos.

☞

MASTER AND COMMANDER. Para evitar
que a chegada ao Pacífico incline a guerra en favor de Napoleón, en 1805 un navío de guerra
inglés persegue polo Atlántico a
un barco corsario francés máis
rápido e mellor armado.

☞

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.♦

PONTEJAZZ

tes, que poderemos ollar no
café Rañolas até o 10 de
marzo.

Promovido polo Seminario
Permanente de Jazz da vila,
este certame achega ao teatro Principal ao músico Perico Sambeat que tocará
acompañado polo Pontevedra Jazz Group o sábado
14 ás 21:30 h.

Lalín
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN
Mª ALLER ULLOA
No museo que leva o seu
nome pode ollarse unha
mostra das súas fotografías.

Marimón até o 18 de marzo.

Lugo
■ EXPOSICIÓNS

PROXECTO
COOPERACIÓN

BOLIVIA

Artesanía, fotografía, tallas... até sábado 21 na Cova da Terra.

JOSÉ A. MACHADO
Podemos ollar as súas esculturas no Centro de Artesanía e Deseño.
Esta compañía representa a obra
Fobias, unha estraña noite na casa
de Luís Mendía, de José Luis Prieto, baixo a dirección de Lino Braxe,

o sábado 14 e domingo 15 ás 20:30
h. no auditorio do C.C. Caixanova
de VIGO; o venres 20 estarán no Auditorio Municipal de ARTEIXO.♦

de maior prestixio internacional que, malia compartir
un mesmo instrumento,
amosarán os estilos e as técnicas máis diversas. O venres 20 poderemos escoitar o
indú máis universal, Dr. L.
Subramaniam, acompañado por salientábeis percusionistas. No Pazo da Ópera ás
21 h. (entrada gratuíta previa
retirada de invitación).
■ TEATRO

AS DAMAS DE FERROL
Duas mulleres viven pechas
no seu extraño e inexpugnábel mundo. Parecen tolas ou
proximas a estalo. Resulta
difícil saber se as cousas das
que falan son realidade ou
froito da imaxinación. Comedia que será representada
o venres 20 e sábado 21 no
teatro Rosalía de Castro da
man de Teatro do Noroeste.

A Estrada
■ TEATRO

Miro Magariños actúa o sábado 14 no teatro Principal.

FELIPE BELLO PIÑEIRO

As súas pinturas estarán no
edificio da Xunta até o domingo 15.

Foz
BICOS CON LÍNGUA
Con esta peza, escrita por
Suso de Toro, Cándido Pazó, Avelino González e Xabier Lama entre outros, a
compañía Talía Teatro presenta este espectáculo como
unha proposta sincera e cargada de intención, facendo
fincapé na situación sociolingüística que atravesa o
emprego do galego en diferentes facetas da vida, sempre cun gratificante sorriso,
de amor e respecto pola lingua galega. O venres 20 na
sala Bahía. O domingo 22
no mesmo lugar actúan Os
Quinquilláns con O circo
das máscaras.

■ ACTOS

DANIA D’ALFONSO

Ferrol
Ferrol

A galería Clérigos acolle,
até o martes 24, as pinturas
de Carlos Maciá.

de 10:30 a 14 e de 17 a 21:30 h.

Gondomar

OS XIGANTES

WONDERLAND

JOSÉ ANTONIO
NOTARIO

As súas pinturas reúnense
nista mostra antolóxica que
se pode admirar no C. C.
Torrente Ballester.

■ EXPOSICIÓNS

Dará un recital poético musical este xoves 12 ás 22:30
no café Rañolas.

MARÍA JOSÉ SANTISO

■ EXPOSICIÓNS

A galería Sargadelos amosa a
súa pintura até o domingo 25
de febreiro. De luns a sábado

A TRANSICIÓN...
...a través dos autocolan-

FENDIDA A SOMBRA
SANGRA

Esculturas de José Amor
que estarán na Biblioteca
Provincial até o luns 23.

FOTÓGRAFOS
LUCENSES

Pode verse esta mostra até
o venres 20 na faculdade de
Adm. e Dirección de Empresas.

ESPACIOS DE VACÍO
O pintor Fernando Yáñez
amosa o seu traballo no
Museo Provincial até o domingo 15.
■ MÚSICA

BIRILIQUITIQUI
O grupo flamenco, con influencias jazz, funk e rock,
presentan La maquetachione, a súa primeira maquetacd, o venres 13 no Clavicémbalo. O sábado 14 preséntase neste local o portal de internet usmiko.org, realizado
gracias á participación activa do colectivo lucense
nocheTRASNOche, que pretende ser un sitio de referencia sobre a música electrónica e a cultura de clube, dj´s,
grupos, locais, etc..

Monforte
Monforte
■ TEATRO

O Jarbanzo Negro
Negro

O PORQUÉ DAS COUSAS
A compañía Nove-Dous Teatro levará esta obra, o xoves 19, á Casa de Cultura.

Narón
■ TEATRO

PALLASOS
UVEGÁ representa, o sábado 14 no Auditorio Municipal, esta obra de Vicente
Montoto, na que o pallaso
recebe a boa nova do seu
embarazo, primeiro con resignación e logo con entusiasmo ao saber que son
moitos os casos coma o del
que están a saír á luz.
Este grupo multicultural e plurilingüista comparte escenario con
pequenos espectáculos circenses.
As guitarras e baterías atronadoras mestúranse con doces acordeóns e folclóricas gaitas, pasan da
rumba catalana á fanfarria, da

música tradicional galega ao
punk ou aos mambos con gaita e
zanfona, coa intención de facer
bailar a xente. Tocarán este xoves 12 no Clavicémbalo de LUGO; e o venres 13 ás 00:30 na
Iguana de VIGO.♦

■ TEATRO
Bicos con lingua, obra teatral de distintos autores galegos en
defensa da lingua, será representada en FOZ o venres 20.

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS

JOSÉ LOURENÇO
¿Donde os perdí? é o título
da mostra deste artista que
presenta a galería Marisa

IMAXE DE PEDRA.
TÚNEZ EN MOSAICOS
O Centro Cultural da Deputación acolle esta mostra producida por Ars Latina en colaboración cos ministerios de
Cultura e Turismo de Túnez.

BIENAL DE GRAVADO
CAIXANOVA
As obras premiadas e que recibiron mencións neste certame xúntanse nunha mostra
que se pode visitar na Aula
de Cultura Caixanova.

LUÍS SEOANE
O Museo Municipal exhibe
as súas acuarelas até o domingo 15.

Padrón
■ EXPOSICIÓNS

ROSALÍA E CABANILLAS
A TRAVÉS DO VIÑO

Pódense ver esta serie de
paneis informativos na casa-museo de Rosalia de
Castro até final de mes.

As Pontes
■ ACTOS

20 E 10 ANOS DE EZLN
Conferencia da xornalista
mexicana Gloria Muñoz,
que abordará os vinte anos de
existencia do EZLN e a situación que atravesan actualmente as comunidades indíxenas. Durante o acto presentarase o libro 20 y 10. El fuego y la palabra, escrito pola
conferenciante e prologado
polo subcomandante Marcos,
con entrevistas e testemuños
que recolleu nas comunidades zapatistas a longo dos sete anos que a autora viviu con
eles. O domingo 15 ás 18 no
auditorio Reveriano Soutullo. Organiza o Ateneo Libertario Lume Negro.

As Pontes

máticos: memoria, decadencia, morte, creacion e esperanza. Ademais hai unha
parte máis documental sobre
os antigos procesos de conserva, fotos, testemunas de
traballadoras, produtos, etc.

PÉREZ MEILÁN
A pintora coruñesa móstranos óleos e acuarelas cos
que nos achega a paisaxes
reais e imaxinarios onde
aprezamos a expansión, repouso e unidade da pincelada de grande expresividade
vital. Na galería Sargadelos
até o 28 de febreiro.

CON TÍTULO
As obras de Isaac Cordal
pódense contemplar na sala
de arte Caja Madrid até o
domingo 15.

A ARTE DO NU
A sala de Caixanova acolle,
até o 28 de febreiro, esta
mostra na que se reunen
obras de autores da relevancia de Zuloaga, Botero,
Miquel Barceló ou Romero de Torres, nunha selección de arte contemporánea
española que estuda a visión
moderna dun discurso aparentemente clásico, o atractivo da aproximación ao que
habitualmente esta oculto, e
en épocas non moi lonxanas, incluso prohibido.
■ MÚSICA

CON VOZ PROPIA
Dentro da celebración do
ano da música, o Concello
organiza este ciclo como un
espazo de comunicación e
intercambio das cinco linguas da península. O sábado
14 poderemos gozar co concerto do andaluz Javier Ruibal; e o mércores 18 poderemos gozar coa afroportuguesa Mariza. O prezo das entradas é de 6 euros anticipada
a través do telf. 902 434 443
ou en www.caixagalicia.es, e
8 euros na billeteira
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Lagarta,
Lagarta, lagarta
lagarta

DOMINGOS
DO PRINCIPAL
Coa promoción do Concello
e coordinado por Teatro Akatro este ciclo, destinado ao
público familiar, chega á V
edición cunha selección dos
mellores espectáculos realizados ao longo da península
Ibérica, prestándolle este ano
especial atención á música.
O domingo 15 chega a peza
Movementos para trasnos e
trastes de Berrobambán Teatro, na que o trasno Compás, acompañado da Filarmonía de Ultramundo, recibe á asemblea de trasnos e
humanos trastes para presentarlles as novas tendencias
musicais. Entradas no teatro
Principal dúas horas antes
do comezo da función a 2 euros; en www.caixagalicia.es;
ou no telf. 902 434 443.

O Porriño

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

■ MÚSICA

OS CEMPÉS
O grupo folk segue a presentar o seu novo proxecto
musical Moe a Moa, o venres 13 ás 23 h. no bar Liceum. Co seu variado repertorio e contundente directo a
festa está asegurada. O prezo das entradas é de 3 euros
para socios, 5 euros anticipada e 6 euros na billeteira.
Máis información en barliceum@barliceum.com ou
no telf. 986 330 022.

Santiago
■ EXPOSICIÓNS

CAMILO OTERO
1932-2003
Poderemos ver os seus gravados no Museo do Pobo
Galego até o domingo 29,
de 10 a 14 h. e de 16 a 20 h.
de martes a sábado e de 11
a 14 h. o domingo.

VÍTOR FERREIRA
A galería José Lorenzo organiza esta retrospectiva do

Perico
Sambeat
tocará en
PONTEVEDRA
o sábado
14,
aompañado
polo
Pontevedra
Jazz Group.

■ EXPOSICIÓNS

ENERXÍA
Módulo expositivo da futura
Casa da Enerxía, instalado na
Casa Dopeso, que se pode
ollar de luns a xoves de 19 a 21
h. e os sábados de 11 a 13 h.

Pontevedra
■ ACTOS

AIRES D´A TERRA
Para conmemorar os 100
anos da edición do primeiro
disco galego, o Concello reedita esta recompilación das
pezas orixinais do coro,
acompañado dun texto de
José Luis Calle coa historia
da gravación e os seus protagonistas, que será presentada o martes 17 ás 20:30 h.
no teatro Principal.

Un tranvía de nome desexo
Poderemos gozar con este clásico,
adaptado por Balea Branca, o sábado 14 no Auditorio Municipal

de CANGAS; e o mércores 18, no
auditorio municipal Gustavo Freire de LUGO.♦

■ EXPOSICIÓNS

NURIA GUARDIOLA
O Pazo de Mugartegui alberga a súa mostra interdisciplinar, titulada Reflexións
na memoria da industria
conserveira, até o 29 de febreiro. Un bloque pictórico,
un vídeo e seis instalacións
introdúcennos nos eixos te-

A paz do crepúsculo
crepúsculo
A compañía Talía estará o sábado 14 no salón de actos do Concello de CEE e o venres 20 ás
22:30 h. na Casa da Cultura do
BARCO DE VALDEORRAS, representando esta obra de Itziar Pas-

cual, dirixida por Cándido Pazó. Un home atrapado na neve,
atrapado na historia, nunha prisión sensorial onde só existe o
presente na súa definición máis
dramática e efémera♦
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pintor portugués, baixo o título Intimidades, na que se
pode ollar unha obra cun estilo propio, feito a través de
experiencias desde a abstracción, o informalismo ou
o continuo estudo da figura
humana, na que se apreza
un certo neorrealismo.

VIAXATA AO XARDÍN
DE AGUIAR
As pinturas de Aurichu Pereira pódense ollar na galería Sargadelos até final de
febreiro.

X. GARCÍA RIVAS
O artista amósanos a súa
pintura na galería Citania
até o 25 de marzo, de 18:30
a 21:30 h. Sábados e festivos pechado.

GUILLERMO DE RUEDA

Nach,
na foto,
Arma
Blanca,
ARIanna
Puello e
Juanichacka
participan
no festival
de hip hop
do sábado
14 en
SANTIAGO.

O Pazo de Fonseca acolle,
até o 29 de febreiro, oitenta
intres deste fotógrafo baixo o
epígrafe A memoria de xeo,
que percorre catro das transicións político-económicas
que redeseñaron Europa nos
últimos vinte e cinco anos.

Poderán participar todos os profesionais, ou colaboradores habituais, que
exerzan o seu labor en meios de comunicación escritos ou audiovisuais, en
calquera das súas modalidades. As propostas para optar ao premio (un primeiro de 5.000 euros e un segundo de
3.000), tanto escritas como gráficas e/ou
audiovisuais, poderán ser presentadas,
indistintamente, polos propios interesados, pola dirección do meio, por institucións, asociacións, colectivos, persoas
individuais ou o propio xurado e terán
que estar publicadas en meios de comunicación galegos ou referidos a Galiza,
entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro
de 2003. No caso de que a publicación
se realizara sen asinar ou con pseudónimo, deberá xuntarse un certificado do
director, no que conste a data de emisión
e nome do autor. Os traballos deberán ir

acompañados de 6 fotocopias tamaño
A4 da páxina ou páxinas en que foron
difundidas, no caso das publicacións, se
se trata de audiovisuais presentaranse 6
copias en fita compacta ou en formato
doméstico, segundo o caso e remitiranse
antes do 1 de marzo á Deputación de
Ourense (rúa do Progreso, 32). Máis información no telf. 988 385 222.

fados por unha única cara, debidamente
grampados, cosidos ou encardernados,
sen sinatura e cun lema, baixo o sistema
de plica. Enviarase antes do 5 de marzo
ao Concello de Noia (Rosalía de Castro
2, 15200 Noia -A Coruña). O xurado
emitirá o seu fallo o 6 de abril de 2004,
coincidindo coa data de nacemento de
Antón Avilés de Taramancos.

III CERTAME LITERARIO DE
RELATOS DE AVENTURAS
AVILÉS DE TARAMANCOS

V CERTAME LITERARIO
SUÁREZ FERRÍN

O Concello de Noia, a revista Casa da
Gramática e o IES Virxe do Mar convocan este premio, ao que poderán concorrer todas as persoas, de calquera nacionalidade, cun único traballo en galego
e de temática libre que sexa inédito, encadrado no relato de aventuras. A obra,
cunha extensión entre 70.000 e 100.000
caracteres, presentarase por cuadriplicado en exemplares separados, mecanogra-

O Instituto de Estudos Políticos e Sociais convoca a V edición deste premio
que ten como obxectivo a exaltación
dos valores cívicos e democráticos e a
lembranza do que foi o derradeiro alcalde republicano da cidade da Coruña. Poderán participar nas dúas categorías estabelecidas aquelas persoas de
entre os 14 e 18 anos e de 19 a 25 anos,
co tema A violencia de xénero, unha
lacra social, para desenvolver. Os tra-

ballos terán unha extensión mínima de
dous folios e máxima de 5 para a categoría A. Na categoría B serán de 8 folios como mínimo e 15 como máximo;
en ambas, os orixinais presentaranse
mecanografados a dous espazos e por
unha soa cara, e poderán estar escritos
en galego ou castelán. Enviaranse antes do 31 de marzo catro copias dos
orixinais, sen asinar e cun lema que figurará tamén nun sobre á parte, no que
se incluirán nome e apelidos, enderezo, teléfono e fotocopia do documento
de identidade, ao Instituto de Estudos
Políticos e Sociais, Juán Flórez 109113, local 7 (entrada pola rúa José Cornide) 15005 A Coruña. Tamén poderán entregarse persoalmente no devandito enderezo de luns a venres de 18 a
20 h. ou na Concellaría de Cultura de
Culleredo, Edificio de Servizos Múltiples do Burgo, rúa Ramón Cabanillas,
14 15670 O Burgo (Culleredo).♦

O pintor ourensán afincado
en Santander presenta, até o
1 de marzo, na galería Trinta
unha obra chea de lirismo e
diversidade, cunha espléndida gama cromática de grande
intensidade, liñas e polígonos entrecruzados, xogos de
repetición e diferencia, onde
intervén a asociación libre.
O seu traballo fotográfico
pode contemplarse nunha
mostra da Asociación de
Artistas Plásticos Galegos.

ÁFRICA
TRADICIÓN SAGRADA
Da man da colección Cartuger, unha das máis importantes do mundo en arte africana,
preséntanse 90 pezas de espectacular beleza coas que é
posíbel realizar unha viaxe
tan apaixonante como máxica
por África a través das súas
principais etnias: os Dogón,
os Kuba ou os Mossi, entre
outras. Trátase de fantásticos
traballos que nos permiten
adentrarnos na súa cultura,
tradicións, mitos e formas de
vida. As obras están clasificadas en diferentes apartados:
maternidades, máscaras, arte
cortesá, mobiliario, culto aos
antepasados e fetiches. Na
Igrexa da Universidade até o
29 de febreiro.

BODEGÓN

Manuel
Lourenzo
interpreta a
obra teatral
Liturxia de
Tebas na
sala Yago
de
SANTIAGO.

PREMIO DE XORNALISMO XOSÉ
AURELIO CARRACEDO

XESÚS VÁZQUEZ

BEATRIZ NÚÑEZ

O guitarrista
australián
Frank
Gambale dá
un único
concerto no
país na sala
Capitol
compostelá
o venres 13.

Convocatorias

Título da mostra de Álex
Calvo, Simión Craciun,
Cristina F. Núñez, Alberto
Gulías, Cristina Ibáñez,
Rafael Masiá, Suso Noya,
Mª Jesús Pérez Carballo,
Manolo Rivera, Rafael
Úbeda e Leopolod Varela,
na galería José Lorenzo.

CONSTRUCIÓN
DESTRUCIÓN
As obras da artista lucense
Ana de Matos poderán
ollarse na galería C5 até o
14 de febreiro. Ana utiliza o

corpo feminino como iconografía e signo de identidade próximo á antropoloxía, sen deixar de translucir
un concepto de xénero impregnado de sutilezas e erotismo moi alonxado da retórica crítica feminista.

LIBRO DE ARTISTA
Colectiva de arte contemporánea na Fundación Granell,
que agora abre de 11 a 14 e de
16 a 21 h. de luns a sábados;
e de 11 a 14 os domingos; os
martes e festivos pecha.

VIK MUNIZ
Despois dos actos de conmemoración do seu X aniversario, o CGAC continúa a actividade cunha mostra fotográfica deste artista, até o 7
de marzo. Tamén, poderemos admirar os debuxos de
Marcel van Eeden que, con
rotulador e lapis “negro”, reproduce coidadosamente
imaxes e fotos extraidas de
vellos libros e revistas de
época de entre os anos 20 e
65, mediante un proceso que
é definido polo posmodernismo como “apropiación”,
até o 29 de febreiro.

46 FRAGMENTOS
INSTALADOS
Instalación poética de Pablo Canedo, na Fundación
Granell, que agora abre de
11 a 14 e de 16 a 21 h. de
luns a sábados; e de 11 a 14
os domingos; os martes e
festivos pecha.
■ MÚSICA

FESTIVAL HIP HOP
Tres figuras destacadas do
Estado chegan á sala Capitol
o sábado 14 de febreiro ás 21
h. para descargar as súas rimas e ritmos urbanos. Nach
traenos, xunto cos alicantinos Arma Blanca, 18 temas
do seu álbum Poesía Difusa,
a gran revelación do pasado
ano. ARIanna Puello, a que
foi a primeira muller en conseguir o éxito cantando rap
en español, presenta o seu último traballo, Así lo Siento,
disco enérxico, paixonal e
sinceiro, e o recoñecido MC
sevillano Juaninacka amosaranos o seu primeiro traballo acompañado de dous djs
que utilizan os platos para tocar directamente a súa música. Abertura de portas ás 21
h. Venda de entradas (20 euros) en Fat Fly, Gong e Tipo
en Santiago; Portobello e
Noni´s na Coruña; Skoita en
Lugo; Tipo en Ourense, Ferrol e Pontevedra; Elepé, Tipo e Urban z en Vigo.

FRANK GAMBALE
O guitarrista australiano da
Elektric Band de Chik Corea tocará, acompañado de

Joel Taylor e Ric Fierabracci, na sala Capitol o
venres 13 ás 23 h., no que é
o único concerto da súa xira europea na Galiza.
■ TEATRO

LITURXIA DE TEBAS
Casa Hamlet representa esta
obra dirixida e protagonizada
polo actor Manuel Lourenzo, na que o patrucio Edipo,
libre de poderes, cunha coroa
nunha man e a corda coa que
a súa nai-esposa se aforcara
na outra, imaxina un adeus
dirixido tanto aos membros
do Consello canto á xunta
dos tebanos. Amargura e ironía tráxica, capacidade de
sentir, intransixencia da paixón, mais tamén o amor á
verdade. Este xoves 12 e venres 13 ás 20:30 h., o sábado
14 ás 22:30 h. e o domingo
15 ás 19 h. na sala Yago.

ACTO SEGUIDO
Matarile Teatro representa
esta obra, creada e dirixida
por Ana Vallés, o xoves 12,
venres 13 e sábado 14 ás 22
h. no teatro Galán. A confusión que vivimos entre realidade e ficción e a dificultade
de separalas. Das distintas
maneiras de contar, de comunicar, de reproducir. Dos
medios de comunicación, da
nosa percepción da realidade a través de ficcións... tamén unha ollada irónica sobre o mundo dos actores.

7 DUST SHOW
Producido por Conservas,

D.O.G.
POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS
PÚBLICAS E VIVENDA
Anuncio do 22 de xaneiro de 2004, da dirección Xeral de Urbanismo, polo que se somete a información pública o plan sectorial de
áreas empresariais na Galiza. En cumprimento do disposto nos artigos 25 da Lei 10/1995,
do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galiza, e 13 do Decreto 80/2000, do 23
de marzo, polo que se regulan os planos e
proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal, sométese a información pública o plano
sectorial de ordenación de áreas empresariais,
polo prazo dun mes. Durante este tempo po-

derase examinalo nas dependencias da Dirección Xeral de Urbanismo en San Caetano s/n,
en Santiago, e presentar alegacións, documentos e as xustificacións pertinentes.

Pódese obter máis información e os pregos
relativos a esta contratación a través da internet no enderezo http://www.xunta.es/contratación ou no telf. 981 54 57 33.

POLÍTICA AGROALIMENTARIA E
DESENVOLVEMENTO RURAL

AUGAS DE GALICIA

Resolución do 3 de febreiro de 2004 pola que
se anuncia a contratación, polo sistema de
concurso, procedemento aberto e trámite de
urxencia, do deseño e realización dun programa de traballos de desinfección e esterilización de material e instalacións no laboratorio de sanidade e produción animal de Lugo.

Resolución do 30 de xaneiro de 2004 pola
que se ordena a publicación, no diario Oficial
de Galicia, do acordo do Consello da Xunta
de Galicia do 22 de xaneiro de 2004, polo que
se aproba o proxecto sectorial da central hidroeléctrica no río Xesta no concello da Lama (Pontevedra), promovido pola sociedade
Desarrollo Energético de A Lama, S.L♦

centro de creación e exhibición de Barcelona, este traballo auto-defínese como interface-cabaret, que trata de
implicar ao público a golpe
de imaxes e fragmentos de
inspiración, borrando fronteiras entre xéneros e disciplinas. Unha peza subversiva e ácrata, protagonizada
maiormente por mulleres e
insectos, que poderemos ver
o venres 13 ás 22 h. e o sábado 14 ás 23 h. na Nasa.

Teo
■ ACTOS

VARIANTE C-541
A Asociación de Afectados
polo trazado desta vía convoca a todos os veciños a unha
charla-debate o sábado 14 ás
19:30 h no restaurante Pórtico en Cacheiras, na que se
amosarán, con planos e maquetas, as propiedades que se
verían afectadas no caso de
manterse o trazado proposto
pola Consellaría, e as que poderían verse afectadas de
aceitarse o trazado proposto
polo Concello. Ao rematar o
debate e por unha entrada de
2 euros, haberá unha actuación dos contacontos Farruco e Quico Cadaval.

Tui
■ EXPOSICIÓNS

YANNIS KADRÁS
O artista nado en Taskent,
ex URSS, no 1962 amósanos as súa pinturas, até o 27

de febreiro, na galeria Trisquel e Medulio.

Vigo
■ ACTOS

ARTE CON SENTIDO...
No MARCO, obradoiros plásticos para crianzas de 3 a 8
anos, todos os venres ás 18
h. Para familias con crianzas
de 2 a 6 anos, todos os sábados ás 12 h; este sábado 14,
espectáculo de títeres e obradoiro As mozas de Avignon
e o domingo 15 o contacontos e obradoiro O castelo
dos olores. O mércores 18,
xoves 19 e venres 20 ás 16 h.
desenvólvese o ciclo de
obradoiros con artistas A fotografía sen cámara, taller
de creación artística como
achegamento ao meio fotográfico máis aló do uso exclusivo da cámara.

Acto
seguido é
a obra que
Matarile
Teatro
representará,
desde o
xoves 12
até o
sábado, no
teatro Galán
de
Compostela.

■ CONFERENCIAS

VIGO:
O HOME E A CIDADE
Xornadas sobre arquitectura
e urbanismo artelladas pola
Fundación Carlos Casares e
Caixanova que comezan este xoves 12 ás 20 h. no Centro Cultural de Caixanova
co título Vigo: capital da
Eurorexión e que será impartida polo Conselleiro de
Política Territorial, Obras
Públicas e Vivedan, Alberto
Núñez Feixóo. O martes 17
será a vez do ex-alcalde de
Santiago, o arquitecto e urbanista Xerardo Estévez
7 Dust
Show,
producida
pola cia.
barcelonesa
Conservas,
estará na
Nasa
compostelá
o venres 13
e sábado
14.

Anuncios de balde
■ Rapaza de 23 anos, enxeñeira
técnico-agrícola e con permiso de
conducir, busca traballo. Tlf. 988 206
118 (Beatriz).
■ Vendo táboas “Denantes mortos
que escravos”, en madeira de cocobolo a 25 euros. Telf. 677 484 653.
■ 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

que falara sobre Vigo visto
desde fóra. O xoves 19, o
profesor de ES de Arquitectura da Coruña, Fernando
Agrasar, disertará sobre A
cidade indomábel: forma
humana e modernidade en
Vigo. As xornadas continuarán até o 4 de marzo con
máis conferenciantes.

tre o Centro Atlántico de Arte
Moderno de Canarias, Photoespaña e o MARCO, abre as
súas portas o venres 6 na
planta baixa do museo con
casi coarenta participantes,
320 fotos acompañadas de
material documenta de apoio
como libros, catálogos, revistas e artigos de prensa.

■ EXPOSICIÓNS

O FEITO FOTOGRÁFICO

MINGOS TEIXEIRA
Continuador das bases informalista e expresionista dos
anos cincuenta e sesenta,
abre unha mostra cos seus
lenzos no Club Financeiro
este xoves 12, onde permanecerá até o 5 de marzo.

PALOMA SOUTO
As posibilidades expresivas
do xesto implicando a emoción a través da cor danse cita
nos lenzos desta artista, que
ten unha mostra do seu traballo na galería Chroma (Florida 34) titulada Lonxe de casa.

TINO GRANDÍO
A súa obra, pertencente aos
fondos da colección Caixa
Galicia, pódese ollar na sede da Fundación até final
de febreiro.

SANTIAGO MONTES
Colga os seus lenzos na sala II
do C.S. Caixanova até o 22 de
febreiro. “Montes retrata o
que ve non o que é, mergullándose, cunha precisión case
matemática, na abstracción”.

A Rede

Mostra da colección do concello de Vigo, comisariada por
Manuel Sendón e X.L. Suárez
Canal, no MARCO onde permanecerá até o 14 de marzo.
Xunto ás obras de 107 artistas
como Delmi Álvarez, William Klein, Virxilio Viéitez,
Mario Giacomelli, Manuel
Ferrol, Dorothea Lange, Vari Caramés, Wojcieh Prazmowski, Xurxo Lobato,
Aziz+Cucher ou Xulio Correa, poderemos ver os carteis
das Fotobienais e da Sala dos
Peiraos, catálogos, postais, revistas e artigos de prensa.

CONCHA LAGOA

www.basesdemocraticasgalegas.org
Páxina electrónica das recén promulgadas
Bases Democráticas Galegas, que promoveron catorce intelectuais e que inclúen seis
puntos básicos para recuperar o debate da
autodeterminación e a soberanía nacional.♦

BICHITA
A galería Ad Hoc acolle, até o
31 de marzo, esta mostra na
que a artista betanceira amosa unha serie de pinturas acrílicas, partindo de refugallos,
de imaxes divertidas, escatolóxicas e provocativas baseadas na iconografía infantil,
coa única pretensión de divertir. Conxuntamente coa
anterior o polifacético Suso
Fandiño presenta a súa nova
obra realizada a través de debuxos a lapis, fotografía, vídeo, instalación e pinturas
acrílicas sobre táboa, nun discurso creado a partir da dúbida do que diferencia unha
obra de arte do que non o é.

FOTOGRAFÍA E ARTE
Variaciones en España
1900-1980. Coproducida en-

■ Véndese apartamento en Vigo.
Dous cuartos, salón-comedor, cociña,
cuarto de baño, garaxe con adega, trasteiro, calefacción central con contador individual. Na rúa de Zamora, entre POVISA
e Regueiro. Telf. 986 423 415 / 655 238
249 de 14 a 16 h. e de 20:30 a 22:30.
■ A Liga Nacional de Billarda (LNB)
distribue, mediante o correo billarda_gz@mixmail.com, material desportivo para a práctica da billarda, paláns regulamentarios, billardas, sacos
de man, camisetas da LNB, regulamentos e información para participar
e organizar os nosos campionatos.
■ Fanse traballos de carpintaría
(armarios, cociñas, portas...). Presupostos sin compromiso. Telf. 982 501
086 / 652 924 327 (Xoán Carlos).
■ ¿Queres perderte na Ribeira Sacra? Alugo unha casa de dous andares
totalmente equipada (garaxe, salón, cociña, baños completos e varios cuartos
duplos) para pasar uns dias ou semanas

Mostra as súas obras na sala III do C. Social Caixanova, até o 15 de febreiro.

LEOPOLDO NÓVOA
A obra deste pontevedrés de
nacemento está chea dunha
personalidade inconfundíbel,
ademais dunha constante busca de xogos de luz, incorporando a miúdo aos seus cadros
obxectos externos como cordas, arames ou cartóns. Até o
29 de febreiro poderá ollarse
unha mostra da súa obra no
Centro Social Caixanova.

CARLOS GAGO

BASES DEMOCRÁTICAS GALEGAS

■ Amei a unha muller tanto que a dor
que sinto despois de perdela é máis
grande que o ceo. Añoro o seu sorriso, a
dozura da súa mirada, a tenrura do seu
amor. A beleza da súa aldea feliz. Aínda
teño a súa voz prendida na miña alma, e
o meu corazón non existe. Correo electrónico: renacemento@terra.es.

seu último disco, Oot& Aboot, para deleitarnos co punk
céltico ligado ás súas orixes
escocesas, e un son, mestura
entre Sex Pistols, Dropkick
Murphy´s, Pogues e Robbie
Burns. Tocarán este xoves 12
ás 21:30 h. xunto cos vigueses Keltoi! na Iguana Club.
Entradas á venda (10 euros)
en Elepé, Columna, Tipo,
Café do Faro e Koxobar; na
billeteira costará 12.

TRICERATOPS

Ten unha mostra do seu traballo, até o 14 de febreiro,
na galería VGO.

Dá un concerto na sala Remache o sábado 14.

CHEMA
ALVARGONZÁLEZ
Mostra a súa obra na galería Bacelos (Progreso 3) até
o 20 de febreiro.

Toca o sábado 21, xunto
con Trashnos, ás 00:30 na
Iguana Club. O prezo é de 8
euros para venda anticipada
e 10 na billeteira.

CRISTINO MALLO

■ TEATRO

Caixanova organiza visitas
guiadas para escolares a esta
mostra do recoñecido escultor galego, que a través de
volumes rotundos, pero amabeis, expresa á ledicia, a exultancia da vida, o lúdico e a
tenrura como esencia da forma. Até o 22 de febreiro no
Centro Cultural da entidade.

L´ATELIER DE
MONTPARNASSE
Froito da colaboración entre
Caixanova e o Museu Montparnasse de París, as obras
de artistas como Matisse,
Leger, Picasso, Modigliani,
Delauny ou Picabia, entre
outros representantes de
principios do século XX
–cando estouran os grandes
criadores do cubismo, séntanse as bases da abstracción,
practícanse as irreverencias
dadás e se dá o paso aos soños do surrealismo– poderémolas ollar no C.C. Caixanova até o 22 de febreiro.

VHÄLDEMAR

UNA HABITACIÓN
LUMINOSA LLAMADA DÍA

Esta obra de Tony Kushner, dirixida por Gerard
Mulgrew e baixo a produción de Antonio Resines e
Kati Manver, represéntase
o venres 13 ás 20:30 h. no
C.C. Caixanova.

Vilagarcía
ilagarcía
■ EXPOSICIÓNS

ESPAZOS NATURAIS
DA GALIZA
Paneis con fotos e textos explicativos sobre a flora e fauna destes lugares do noso páis
que poderemos ollar na Casa
da Cultura até o 20 de febreiro. Organiza a asociación de
ensinates Candea e o Colectivo Ecoloxista do Salnés.

ÁLVARO VILA

■ MÚSICA

O pintor apresenta a súa
Obra recente, conformada
por 18 litografías, na galería
Arcana até o 6 de marzo.

THE REAL MCKENZIES

INDÍXENAS CON VOZ

O grupo canadiense chega co

As fotografías de Ramón

en Penalba (Nogueira de Ramuín). Prezo módico. Chámanos ao 986 376 022.
■ Universitario trintaneiro, nacionalista, galeguista e progresista, alegre,
romántico e honesto, con inquedanzas
culturais e políticas, que gosta de viaxar, da literatura, do cinema, da arte, da
natureza, de saír a divertirse, busca
muller con inquedanzas e características semellantes para coñecerse e posíbel relación seria. O meu correo electrónico é esperanza04@terra.es.
■ Psicólogo galego, retornado de
Bos Aires, asiste a emigrantes e retornados. Primeira cita sen compromiso. Análises Existencial e Logoterapia;
Psicoterapias breves de Familia, Parella
ou Adultos; Crise fronte a novas situacións ou enfermidades graves; Preparación para intervencións cirúrxicas. Previa cita ao telf. 981 134 144 da Coruña.
■ Vendem-se escudos da Galiza de
Castelao em madeira de cedro ou cocobolo, com ou sen marco. Qualidade. Telf. 699 103 510.
■ Na Coruña polo prezo dun piso
vende-se casa cun baixo, 3 cuartos,
comedor e finca de 900 m2 situada na
estrada de Areas a 7 km de Betanzos.
Chamar ao 986 291 729.
■ Véndese apartamento en Cela
(Bueu), dous cuartos e un baño,
amoblado. Telf. 986 322 752.
■ 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.
■ Casa de turismo rural en Ponte-

Capotille e Miguel Ángel
Núñez na Casa da Cultura.

caldelas, 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.
■ 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
■ 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.♦

■ EXPOSICIÓNS

GALICIA

GALA Y DALÍ MÁS

EN BLANC I NEGRE

ALLÁ DE LA INTIMIDAD

Mostra organizada polo Arquivo Histórico de Castellar del Vallés, na rúa de la
mina 9-11, que podemos
ollar até o 28 de febreiro.

Mostra integrada polas fotografías que Marc Lacroix
lle fixo á parella e que se encontra na sala A. Rivas Briones, até o domingo 22.
■ TEATRO

DILLEI
Musical novidoso dirixido
e interpretado polo actor e
humorista Carlos Blanco,
xunto con Ramón Pinheiro na percusión, o dj Nathan, e Ugía Pedreira, mestura a narración oral, a música tradicional e o ritmo en
directo. Estará o sábado 14
no Auditorio Municipal.

Vilalba
■ TEATRO

POR ARTE DE MÁXIA
Antonio Romarís representa esta peza o venres 20
no auditorio Carme Estévez
Eguiagaray.

Xermade
■ EXPOSICIÓNS

FOTOGRAFÍAS
DOS ANOS 30
A Biblioteca Municipal
acolle as imaxes de Ramón
Caamaño até o domingo
22 de febreiro.

Barcelona
Barcelona
■ ACTOS

CEA DE ENTROIDO
Celebrarase o sábado 21 de
febreiro no Centro Galego.
Máis información no telf.
933 012 892. O sábado seguinte, día 28, realizaranse
as eleccións para a renovación da Xunta directiva do centro.
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Mingos
Teixeira
colga os
seus lenzos
no Club
Financeiro
de VIGO.

Porto
Porto
■ MÚSICA

FANTASPORTO
Nas vésperas das Bodas de
Prata, o Fantasporto volta o
Rivoli con dúas antestreas,
Standing in the Shadows of
Motown (EE UU, 2003), ás
21,15 h, dirixida por Paul
Justman; e Gothika (EE UU,
2003), ás 23:15 h, de Mathie
Kassovitz. Na terceira feira,
17, as salas do Rivoli acollerán retrospectivas adicadas a
Boris Karloff, Lucio Fulci e
Herchell Gordon Lewis. A
partir do día 20 as salas do
AMC acollerán unha retrospectiva do cinema español
fantástico. A inauguración oficial do festival será o día 20.
■ EXPOSICIÓNS

JANE EVELYN
ATWOOD
O Centro Portugués de Fotografia acolle, até o 14 de
marzo e con entrada libre,
varias mostras, coma a da
grande fotógrafa internacional Jane E. Atwood sobre
prisións de mulleres nos EE
UU e na Europa; a do brasileiro Marcelo Buainain sobre a cidade da Baía e o
sertão; a do chileno, residente nos EE UU, Alfredo Jaar,
coa instalación Toda a dor
do mundo; e a retrospectiva
do fotoxornalista do Público
Mário Marques (no edifício da Cadeia da Relação, a
Galeria Imagolucis e o Centro Cultural de Estarreja).

LIVING IN MOTION
Deseño e arquitectura para

unha vida flexíbel, no Mac
Serralves, onde ficará até o
11 de abril. A globalización
e a mobilidade cuestionan a
validade da vida sedentaria,
incitando, tamén, ao debate
sobre a influencia das culturas non europeas que oferecen unha inspiradora variedade de solucións.

KEVIN LYNCH
Nado en Chicago, vive en
Los Ángeles. Aínda que traballa con Greg Gorman, ao
contrario deste, as súas fotos revelan unha serenidade
tranquila aravés da conxugación dos corpos e as paisaxes panorámicas. Na Serpente até o 20 de febreiro.
■ MÚSICA

DREAM THEATER
Apresentan o seu álbum
Train of thought, o décimo
séptimo do grupo, este xoves 12 no Coliseu ás 21 h.
Máis información no telf.
214 583 333 (port.).♦

Fotografía
e arte.
Variacións
en España
podémola
ollar no
MARCO de
VIGO.

Ano XXVII.
IV Xeira.

que, sen dubida, o mestre de
todos é Mariano Raxoi. Non
se lle coñece proxecto, discurso ou declaración. Só sentido común. Quen llo pode
discutir! Claro que na España
de 1950 era de sentido común

que non houbese partidos políticos e na Alemaña nazi era
de sentido común levar unha
esvástica na chaqueta. Nin
sequera, hoxendía, o sentido
común é igual en Barcelona
que en Madrid.♦

Xuíces
8 400021 303104

C

iU vén de aludir ao sentido común para defender Cataluña de Carod e de Piqué. Son maioría
os políticos que acoden ao
sentido común en substitución dun programa. Aínda
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Aurichu Pereira
‘A rabia fixo do Prestige tema da miña pintura’
CARME VIDAL
Viaxata ao xardín de Aguiar é a primeira exposición individual
de Aurichu Pereira, aberta na galería Sargadelos de Compostela. Coincide no histórico edificio da Rua Nova coas esculturas
do seu amigo Silverio Rivas, en certa medida, impulsor de que
a pintora mostre ao público a súa obra. Poucos o sabían, pero
Aurichu Pereira leva case toda a vida pintando. Di que só agora
estivo convencida da súa obra como para atreverse a mostrala.
Esta é a súa primeira exposición individual. Leva moito
tempo pintando?
Toda a vida. Con 17 anos fun a
Madrid a preparar o ingreso en San
Fernando pero xa antes debuxaba.
Foi o profesor de debuxo do instituto o que falou cos meus pais para que estudara Belas Artes. Eu
non lle daba importancia. Simplemente debuxaba. Xulio Maside levoume un día a casa do seu tío Carlos para que vira o que eu facía que
eran acuareliñas, apuntes de feira,
pero que son imprescindíbeis para
coller man. Eu no me atrevía pero
Xulio convenceume porque tamén
dicía que tiña xeito para o debuxo.
Que opinión lle deu Carlos
Maside?
Díxome que o debuxo era o
principal para ser pintor e que seguise traballando. Dixo: “traballe
vostede todo o que poda agora porque cando case váiselle acabar”.
Atinou na predición?
En parte atinou. De casada traballei e de feito participei en varias
exposicións colectivas, algunhas
para sacar fondos para distintas
causas, pero logo todo se complicou. Ademais de ser nai e ama de
casa abrín unha tenda para manter a
familia e aí si que xa non podía.
Cando o que quería era ser
pintora, non?
Non é que quixera, é que pintaba! Ao mellor non me rebelei
para continuar en Madrid, cando
debería seguir o meu camiño...
deixei ir, pensei que podía facer
todo sen deixar realmente a pintura pero era difícil. Tiven a for-

tuna de seguir debuxando e non
perder o interese. Cando deixei a
tenda volvín á pintura como un
traballo de horas. Desde entón
ate esta exposición pasaron catro
anos de volver a traballar e a sentirme segura, a ter unha man solta. O que sempre terei é medo
cando comezo un novo cadro.
Fíxese que dá idea dunha
muller valente e que se rebela e
dime todo o contrario.
Claro, pero falaba dos anos sesenta. Date conta de que me meto
nunha familia de maneira que con
26 anos teño xa catro fillos.
Falábame de Maside. Silverio Rivas é quen monta a exposición. Que lle dá a súa relación cos artistas?
Sempre tiven moita e con eles
falo e aprendo do que din. Xa no
ano 73 participei nunha colectiva
organizada por Luís Seoane e Reimundo Patiño na que estaban Silverio, Moldes, Datas, Mª Antonia
Dans, Mercedes Ruibal... Daquela
a maior tiña trece anos pero eu aínda non tiña a tenda. Pintaba moi
rápido. Deitaba aos nenos, poñíame cada noite diante dun cadro e
non me deitaba até rematar. A verdade é que tiña enerxía e valentía
para pintar. Reclamo a opinión dos
artistas sobre a miña obra. Con
Xosé Luís de Dios ou con Silverio
falo moito e eles animáronme a
que expuxera. Fun tamén moi
amiga de Mercedes Ruibal, de Virxilio, de Quessada, de Acisclo...
Por que tardou en expoñer?
Tiña que estar convencida e
non estiven até agora. Meu home

A. PANARO

dicía que debía expoñer pero eu
negábame. Sabía que non estaba
aínda, que tiña que saír con outra
historia. Canto máis ves a pintura
tanto máis te das conta de se tes
que eliminala ou vale, se é preciso
cambiar e darlle un xiro ou xa está.
A figuración está nos tres
retratos, logo a obra tórnase
abstracta.
Os retratos son do 2000 pero
quen se fixe en como están pintados, a pincelada, a paleta... xa
dá pé aos outros cadros. Pásase
dese momento ao actual que podería ser abstracta pero defino
como a visión do que queda na
miña memoria de obxectos, paisaxes, sentimentos... expresa o
que vivín. Por exemplo, hoxe regando fixábame nas manchas de
cor das azaleas. Se fago algo no

pintarei azaleas pero si ese colorido que vin alí naquel momento.
Son evocativos?
E non necesariamente de cousas. Na época do Prestige fixen varios, levada polo cabreo que tiña.
Na exposición hai un con moito
movemento que ten que ver con iso.
O Prestige levouna a pintar
mais?
A pintar ese tema, pola raiba.
Un cadro de cores que está na
mostra son a morea de paraugas
da manifestación de Compostela.
Unha artista ten entón que
levar os ollos sempre abertos?
Eu fíxome moito. Nas nubes,
por exemplo. Cando vas pola Terra
Chá é un espectáculo fantástico.
Hai monstros, cabalos, ovellas...
Pero a xente non mira. Ese é o problema, que a xente non mira.♦

Os
Os xoguetes
xoguetes
de
de Xaquín
Xaquín
Lourenzo
Lourenzo
para
para gozar
gozar
das
das Letras
Letras
2004
2004
Unha obra coeditada polo Museo do Pobo Galego e Edicións A NOSA TERRA

MANUEL CIDRÁS

M

alia a despenalización do desacato, a mentalidade
xudicial non mudou moito
dende que un alcalde de
Jerez de la Frontera escandalizara coa célebre frase
“la justicia es un cachondeo”. Digo isto ao pé do
incidente protagonizado
por un líder sindical do
que supoño aos lectores
informados, polo que aforro detalles sobre o caso.
Non comentarei as palabras de quen usou da liberdade de expresión como tivo oportuno, pero obxectivamente as súas censuras
foron ben máis suaves que
as verquidas na recente e
polémica sentenza do Supremo respecto aos maxistrados do Constitucional, e
estes non se querelaron
contra os seus colegas,
presumibelmente por selo.
Máis que a sombra do
corporativismo me preocupa a concepción do poder
público que encarnan os
xuíces. Todo o poder tende
a protexerse a si mesmos
antes que a aqueles aos que
vai dirixido. Esa é a súa xenealoxía, de modo que esa
tendencia vai inscrita nos
seus xenes. O xiro copernicano que o Estado de dereito postula pretende inverter a relación: o poder e
a autoridade como servizo
ao cidadán e non como
sometemento. A solución a
ese desafío é sempre problemática, pois resólvese
nunha tensión intrinsecamente conflitiva, pero entre todos os poderes o xudicial é o que retén con
máis celo a pulsión de tutelarse a si mesmo.
Contra todo prognóstico, o poder xudicial é o
máis reticente e imbuírse
do Estado de dereito. Talvez teña que ver con que a
súa orixe non é materialmente democrática. O certo é que nas salas de xustiza, nas que se escenifica
ese poder, están presentes
como en ningún outro espazo agás, se acaso, nos
cuarteis o temor reverencial, o principio de autoridade, a subordinación e ata
o pánico do cidadán que,
sentado no banco, se atopa
nunha situación de sometemento que hai tempo desapareceu na súa relación
con outros poderes públicos. Os actos e resolucións
xudiciais só poden ser
cuestionadas nos cauces
procesais e entre fórmulas
rituarias reverenciais que
noutros ámbitos resultarían
ridículas. O que calquera
lle reprocha a un alcalde ou
a un presidente non llo pode reprochar a un xuíz sen
se expor a unha querela ou
a apertura de dilixencias
polo propio poder censurado. Agás que un sexa maxistrado dunha instancia
superior, e daquela, todo
queda na casa.♦

