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Crónica dunha adopción en Etiopía

‘Méteme nunha maleta
grande, por favor’
Touriño:
‘O PSdG-PSOE
debe ser
a referencia do
cambio en Galiza’
Perfil
das ministrábeis
galegas
(Páx. 13)

TRES CONTOS MARABILLOSOS

NUNCA MÁIS MOSTRA SORPRESA POLO NEGATIVA DO PSOE
A CONSTITUÍR A COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DO PRESTIGE

VICENTE RISCO

FUKUYAMA

¿Que hai que facer para lle
arrincar tres pelos ao demo?...
Tres contos marabillosos
escritos hai moitos anos
por Vicente Risco e que agora
por primeira vez, se fan libro.

DECRETARA A “FIN DA HISTORIA”,
mentres a dereita propoñía a súa “aceleración revolucionaria”. “No
Irak, os Estados Unidos perderon a batalla das ideas”, acaba de
sentenciar Richard Clarke, primeiro xefe da política antiterrorista
da Administración Bush. E tamén a dereita comezou a perder as
eleccións. Primeiro foi no Estado español e logo en Francia. Nos
dous procesos chama a atención a alta participación dos mozos que
foron votar en maior número do que acostumaban. Semella coma
se espertasen de repente, preocupados polo seu porvir. Esa preocupación é tamén a dos seus pais. A dereita, co seu férreo control
ideolóxico, acabou por asustar unha boa parte da opinión pública.
Sumarase Galiza a esta vaga de cambios? Será quen o PP de seguir
proxectando imaxes virtuais dunha sociedade que avanza, pero no
derradeiro vagón do progreso? Serán os nacionalistas quen de convencer o electorado de que non hai modernización sen forzas propias galegas e de que de pouco serven os ministros nados en Galiza, que se esquecen dela ao chegar a Madrid, como a historia dos
últimos cen anos vén demostrando repetidamente?♦

Por que
está en crise
o Celta?
(Páx. 22)

Luar na Lubre,
entre
a lareira e
a Gran Mazá
(Páx. 31)

(Páx. 15)

Alkira ten arredor de oito anos. Non se
coñece con exactitude a súa data de
nacemento. Vive na rúa e pide ser
adoptada. Varias galegas de viaxe en
Etiopía para facerse cargo doutros nenos
xa concertados encontráronse con ela e
Alkira pediulle: “Méteme nunha maleta
grande, por favor”. Non pudo ser. Alkira
volverá ás rúas de Addis Abeba, vestida
de neno, para sobrevivir.

(Páx. 9)
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Setenta nenos etíopes chegaron a Galiza en dous anos

Vinte días na terra dos fillos
CARME VIDAL

En vinte horas coñecerán os seus fillos. Aínda non os abrazaron nunca e xa teñen entre catro
anos e seis meses. Ernesto e Helena da Coruña, Mercedes de Santiago e Celia de Vigo inician
a súa viaxe a Addis Abeba (Etiopía) para lle poñer fin a un proceso que comezou hai un
ano. Son o pai e as nais de catro dos setenta nenos etíopes que foron adoptados en Galiza.
Coinciden na madrugada no aeroporto de Madrid, a primeira escala
dunha viaxe que se aveciña longa.
Para presentarse, cada un tira da
carteira unha fotografía coa imaxe
dos seus fillos. Intercambian os retratos e dan os nomes e a idade dos
cativos, poucos máis son os datos
que coñecen deles. Porén, tanta é a
familiaridade coa que se refiren aos
nenos que ninguén que se achegase
a este corro podería imaxinar que
aínda non os viron nunca diante.
Solomon, Simando, Beza e Mark
teñen identidade desde hai só uns
días, antes estaba só o desexo, que
se adiviña inmenso, de adoptalos.
É de novo noite cando se albiscan as luces de Addis Abeba.
Nin o cansazo da viaxe nin os
trámites de entrada no país parece que os atordan. Na man levan
un folio con todas as indicacións
que lles proporciona Addis-Galicia, a asociación que os apoiou
en todos os preparativos da
adopción. Nun dos puntos lese
que á primeira hora da mañá viranos buscar ao hotel para recoller os seus fillos no orfanato.
O inverno desapareceu pola
mañá. Uns vinte graos de temperatura e unha luminosidade radiante fan esquecer o frío que
quedou atrás. Espera un taxi con
máis de trinta anos e o frontal
adobiado cunha imposíbel decoración de flores de plástico e teletubbies. Soa “Ojalá que llueva café en el campo” e outros éxitos de
Juan Luis Guerra de hai xa unha
década, a banda sonora do condutor Tamiro, e pouco máis se ouve
neses vinte minutos de traxecto.
Imposíbel ocultar xa os nervios.
O coche chega ao seu destino,
desde fóra non se ve máis ca un
muro caleado e un portal de ferro.
Dentro, ducias de nenos fan barullo nun patio ovalado. Algúns padecen enfermidades dorosamente
visíbeis. Un grupo de mulleres
danlles o peito aos bebés nunha
beira, xusto ao pé da grande estatua da virxe María que coroa o es-

Helena, Mercedes e Celia no momento de recibir as súas crianzas no orfanato de Addis Abeba.

pazo. No orfanato refúxianse algunhas nais para conseguiren que
os seus cativos sobrevivan. Non
son poucas as que, sabéndose moi
enfermas, chegan até aquí para
deixaren os nenos protexidos despois da súa morte próxima.
“Hello, hello, hello!”. Todos os
brancos que atravesan o portal teñen o mesmo nome: Hello. A visita
altera o ritmo do patio. Os cativos
arremuíñanse arredor de Ernesto,
Helena, Mercedes e Celia e eles
buscan coa mirada identificar os
seus fillos. Pero non están no grupo. A cerimonia do encontro prolóngase nun cuarto presidido por un
retrato de Teresa de Calcuta, mentora da orde á que pertence o orfa-
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tentar responder unha pregunta
chea de incredulidade. En ningún
as autoridades do país.
Samson é tamén o que tres dí- historial consta a data de naceas despois trae ao hotel o esperado mento dos nenos e terán que ser os
documento no que consta a histo- novos pais os que escollan o día no
que celebrarán o
ria de cada un dos
seu aniversario.
cativos. En pouco
Os papeis tramáis de catro liñas
ercedes
merca
en,
ademais, unha
resúmese todo o
sorpresa. Simanseu pasado. Os
libros
de
contos
do, o fedello de
pais, que devecen
por saber, tópanse tradicionais etíopes. tres anos, en realidade chámase Birde novo coa difícil
hanu. Helena e Errealidade. Deles só Van intentar
nesto recibiran na
se coñecerán o día
Coruña a fotograe o lugar no que conservar,
foron
abando- no posíbel, a cultura fía cun nome que
decidiran trocar
nados e a data na
nun futuro por Sique se lles deu dos seus fillos.
món, o máis aprotraslado desde os
ximado entre os
centros locais ao
comúns de aquí.
orfanato de Addis
Abeba, no que só levaban arredor En realidade, pouco tempo levaba o
dun mes. Dous son do norte e dous cativo con esa forma de chamarse,
do leste do país. Tres foron aban- xustos os días que viviu no orfanadonados perto de postos da policía to de Addis. Cando chegou repetía
e un foi entregado cando morreu sen parar “simando, simando!” o
toda a súa familia. Será certo que xeito en tigriña –o idioma do norte–
todos morreron? “É. Aquí é doado. de dicir “óuveme, óuveme” e así lle
O índice de SIDA é moi alto e ade- quedou como forma de identificamais continúa habendo moitas ción. Pero este neno tiña xa máis
mortes nos partos e por aborto. nomes que anos e aos tres xa citaAdemais, ningún cativo ten aquí dos íase engadir un máis, o que desavós, morren antes de cumprir a cubriron os pais cando no orfanato
idade suficiente” explica Samson, os outros cativos gritaban por el
empregando un ton racional para cun “biscutí, biscutí”. Polo visto,
Vén da páxina anterior

M

Simando andaba sempre apegado
Porque os catro teñen claro
ás saias dunha monxa da que reci- que van intentar conservar no pobía galletas (biscuits en inglés) a síbel a cultura dos seus fillos. Mercambio. Os “biscutís” que lle deron cedes merca libros de contos tradiun novo nome.
cionais etíopes para nenos, busca
Malia iso, esa referencia non discos de música popular e regáladeixaba de ser unha anécdota neste lle a Beza o boneco Senzero. Hecativo que, polo que en realidade lena leva, para pendurar no cuarto
devecía era pola injera, o prato tí- dos dous cativos, un pano no que
pico etíope que pode deixar a fer- se relata por medio de debuxos a
ver por varios días calquera estó- coroación de Haile Selassie como
mago occidental. Trátase dunha fi- emperador etíope e Celia mete na
lloa inmensa feita cun cereal agre maleta un traxe tradicional que lle
que se serve aberta e pola que se servirá dentro dun ano ao pequeno
reparten no interior distintas car- Solomon. En ningún cuarto do hones, lentellas ou verduras con far- tel falta un libro de Ryszard Katura de especias picantes e pemen- puczinski ou de Javier Reverte,
to doce. A injera repítese en todas buscados entre a pouca bibliograas mesas e cómese en grupo coa fía que hai sobre Etiopía. Genet
man, collendo un anaco de pasta axuda a construír un operativo vocoa que se envolven e agarran os cabulario amhárico-inglés e, aos
produtos do mepoucos, os pais
dio. Xa de mañá
van aprendendo
ingún cativo
Simando pide injecon rapidez as para facendo pouco
labras elementais
ten
aquí
avós,
caso de cereais,
da lingua dos fibiscoitos ou torra- morren antes
llos. Enví (non),
das. Ernesto e Hevalalo (comida),
lena debátense en- de cumprir a idade. sami (bico), matón entre dous proquina (coche)...
blemas, un era coNo avión de remo convencer o
greso, Beza colleneno para que non rebentase o apa- rá unha revista e comezará a prerato dixestivo desde o almorzo e o guntar atenta os nomes das cousas
outro como conseguir facer injera en galego, como quen sabe que
na Coruña.
esa é a lingua á que se dirixe.♦

N

Doce meses agardando por Solomon
Doce meses tardou Celia en ter a
Solomon nos seus brazos. É o
tempo mínimo para executar todos os trámites que require o proceso de adopción. O primeiro deles, conseguir o certificado de
idoneidade que outorga a Xunta
de Galiza. Despois virán un feixe
de documentos que van desde os
certificados de penais e médico
até o contrato laboral e a declaración fiscal. Unha vez compilados
e recoñecidos oficialmente, terán
que ser traducidos ao inglés e remitidos á embaixada etíope en
París, a máis próxima das que o
país ten en Europa, para logo enviar o expediente ás autoridades
africanas. En todo este proceso, a

orientación procede da Asociación Addis-Galicia, con sede
en Vigo, que leva dous anos desenvolvendo este traballo e que
en breve se converterá en ECAI
(Entidade Colaboradora da Adopción Internacional). Xavier e Eva
son os que están á fronte desta
particular asociación, creada por
eles mesmos despois de se converteren en pais de nenos etíopes.
Xavier é a primeira persoa de todo o Estado español que adoptou
un neno en Etiopía. Foi el quen
redactou todo o protocolo de actuación e quen se puxo en contacto cos organismos pertinentes do
país africano. Dous anos leva en
Vigo o seu fillo e, desde entón,

setenta nenos chegaron xa a GaliOs trámites de adopción son
za. Posteriormente e, como eco complexos e teñen uns custos deda iniciativa de Xavier, naceu en rivados das legalizacións oficiais
Catalunya unha ECAI que o 14 e as traducións. En ningún mode decembro celemento os pais tebrou a chegada do
ñen que desembolavier é
neno número cen
sar ningunha cantiao país. Na viaxe
dade á conta da
a
primeira
persoa
de volta, Celia, Erpropia adopción
nesto, Helena e do Estado español
nin entregar cartos
Mercedes coincia ningunha instituden cun grupo de que adoptou un
ción para obter os
cataláns que regreseus fillos. Gástansan tamén de Ad- neno en Etiopía.
se arredor de 6.000
dis Abeba, despois
euros na execución
de rematar a adopdo proceso, princición coa realización dun xuízo e a palmente no epígrafe de tradución
obtención dos visados e pasapor- e legalización e na propia viaxe e
tes dos pequenos.
estancia no país.♦

X

A sorpresa
de Addis
Abeba
Polas rúas de Addis Abeba
camiña un catálogo inmenso de miseria. Sen rumbo
atravesan as amplas estradas o máis amplo abano de
aleixados, corpos retorcidos
polos efectos da poliomelite,
cegos e moreas de persoas
dunha extrema pobreza. No
medio, cuadrillas de nenos
xogan e piden, pequenas
con bebés ás costas amarrados cun pano viven permanentemente na rúa. A cidade parece que está sen rematar. Está o espazo para
as beirarrúas pero aínda
non existen, non hai case semáforos nin sinais de tráfico e os máis de seis carrís
dalgunhas avenidas ordénanse máis pola inercia que
pola obriga. Cabras e burros pasean en greas por
entre os coches. A poucos
quilómetros da capital aparecen os poboados de choupanas de pallabarro e colmo no tellado. No medio da
inmensa sabana, na que só
as acacias rompen o equilibrio do horizonte, a visión
desas pequenas construcións obriga a pensar como
pode ser a vida cando falta
até o mínimo. Unha recua
de vacas atravesa a estrada
pola que case non pasan coches. A vista non alcanza
para coñecer onde pastan
os animais. A supervivencia
preséntase coma un misterio cando dunha das choupanas saen tres nenos e
dous maiores que fitan o coche parado na beirarrúa.
As miradas crúzanse e parece que entre elas pasaron
♦
arredor de dous mil anos.♦

O obelisco que quere volver e
a nena que quere marchar

Beza (catro anos), filla de Mercedes.

O goberno italiano decidiu á fin
devolver a Etiopía o obelisco de
Axun, un monumento de dous
milenios expoliado en tempos de
Benito Mussolini, que para os
etíopes é case unha metáfora da
recuperación histórica do país.
En Etiopía decidiron que o día no
que chegue de volta será declarado festa nacional. Pero a volta
atrásase e desde Italia din que
non hai avión que poida trasladar
este obelisco de cen toneladas
que, como o tesouro que se almacena nos castelos ingleses, lle foi
roubado ao pobo etíope.
Endalnew esfórzase por
mostrar o seu laio pola situación
que vive Etiopía. Confesa que a
piques estivo de enrolarse cun
grupo de mozos que marcharon
para Marrocos co fin de cruzar
o Estreito nunha patera. Á fin
quedou en terra pero entende

que o triste destino dos etíopes é mercoulle roupas de cativo e
marcharen do país. Na casa fá- vestiuno após un baño quente.
lase do destino de Alkira, unha Só entón descubriu que aquel
nena da rúa que apareceu días cativo era unha nena que ocultaantes e non se
ba a súa identidadespegou dunha
de para sobrevilkira pide ser
das galegas do
vir ás difíciles
grupo. Foi unha
leis das rúas da
noite cando Mi- adoptada.
cidade. Alkira ten
rian, irmá de He- Mirian explícalle
arredor de oito
lena, coñeceu un
anos e pide ser
cativo de ollos in- que non é posíbel. adoptada. Mirian
mensos que lle
explícalle que
pedía axuda. Co ‘Méteme nunha
non é posíbel,
pelo rapado exque non a pode
maleta grande’
plicou unha hislevar con ela, que
toria triste que al- di entón a cativa.
non está permitiguén traduciu do
do facer iso.
amhárico. O neno
“Méteme nunha
vestía roupas esmaleta grande”
fiañadas, ía mal calzado e dur- di entón a cativa que en poucos
mía nunha beira da cidade onde días escapará da casa etíope de
se dan cita boa parte dos des- Endalnew e volverá á rúa de noprotexidos de Addis. Mirian vo, vestida de neno.♦

A

Influír no voto dos cidadáns

Felipe González

CARTA ABERTA A XOSÉ LUÍS BALTAR
FERNANDO ROSENDO

Din que a chegada do
PSOE xa se está a notar
no deseño e no
interiorismo. Volve o
plástico de moito corido
e o metacrilato.

A plebe ficou
gratamente
impresionada da
potencia lagrimal de
Dona Sofía na misa
polas vítimas da
matanza de Madrid.
Ou moito sentiu as
mortes do Pozo do Tío
Raimundo ou levaba
unha cebola na manga
(ou un colirio), coma no
vello teatro de carreta e
manta.

Paco Vázquez sigue
potente. A súa última
reflexión consistiu en
avisar de que “estamos
ante unha Terceira
Guerra Mundial
encuberta”. Só falta
saber cal é o inimigo:
os árabes? Os negros?
Os da aldea?

Un dase conta de que
Lugo é unha nación
cando le este titular de
El Progreso (10 de
marzo): “Unhas cen
mulleres venderán
15.000 queixos na
feira de Friol”.

O dos queixos é
nacionalismo de base.
Caciquismo, en cambio,
é o que fai o concello
de Sober que o pasado
21 organizou a
“chocolatada dos
avós”, á que asistiron
trescentos vellos
subxugados polo doce.
Ademais seguro que era
Nestlé e non Sabú,
Chaparro, Carmiña ou
La Perfección.

Preocupado polo transporte de votantes por parte do
PP na xornada electoral, o autor deste artigo repróchalle ao presidente da Deputación de Ourense que se indignase polas manifestacións na xornada de reflexión.
devandita Xornada de Refleola información publicada,
o xoves 18 de marzo de
urante o día xión.
Ou, por último está a dicir –a
2004, en distintos diarios
da votación mantenta–, verdades a medias,
do país, puiden ler e saber das
pois mentres trata de culpabilimanifestacións realizadas por
en Avión
zar aos contrarios, non di nada
vostede –polo seu ton, parece
dos seus, que eu supoño que acque con certo anoxo– Xosé Luís
traballaron
túan baixo mandato da dirección
Baltar Pumar (presidente da Decinco
do PP –que vostede dirixe, na
putación e do PP de Ourense),
provincia–, e que teñen unhas
nas que descualificaba a todos
aqueles que durante a xornada autobuses, dous actuacións, que... me río eu da
e… das Xornadas de
de reflexión “trataron de influír
microbuses e democracia
reflexión!
no voto” dos cidadáns con “toPaso a informalo detallada e
dos os medios ao seu alcance”
catro taxis
democraticamente do que aconcon actuacións “antidemocrátique ían
tece e fai o PP en Avión.
cas” e que non vai a “tolerar”
1). Durante a xornada de reque lle falen de “democracia”
dirixidos por flexión,
o sábado, da mañá á noiporque “non respectaron o día
de reflexión”, etc.
responsábeis te, todo o PP de Avión, que inclúe: algúns concelleiros, axentes
Como vostede señor Baltar
do PP”
electorais a eito, caciques a esgaestá na capital en días tan sinalalla e algún que outro traballador
dos, ao mellor é conveniente que
do concello, están dedicados a
saiba algunhas cousas –que sitempo completo a “buscar os vomula descoñecer–, para que antes de “falar”, facerse unha composición de tos debaixo das pedras”, aínda que eu matizalugar o máis axeitada posíbel e, dese xeito, ría máis e diría que os buscan “detrás das peter máis elementos de xuízo á hora de emitir dras das casas, nas cociñas e nas vellas lareiopinións, sobre as “Xornadas de Reflexión”. ras”, unha por unha.
Eu pregúntolle a vostede, que lle parece:
O primeiro impacto que recibín, tras a
lectura das súas opinións, foi “desconcertan- Será democrático...?, influirá nas conciencias
te” e quedei sumido nun mar de dúbidas... dos electores...?
2). Nestas eleccións (como noutras), non
pois, unha de tres:
Ou está moi mal informado –o que non se houbo ningún transporte electoral institucional
e
gratuíto
“xa que o concello non o solicitou”.
corresponde coa cantidade e calidade da información que se supón debe ter unha persoa co- A pesares diso e durante todo o día da votación,
mo vostede que ocupa unha posición tan alta, máis pola mañá que pola tarde, traballaron cinna estrutura de poder provincial... –, e non sa- co autobuses e dous microbuses (teño fotos e
be o que se “coce” por tantos lugares e conce- matrículas, se o precisa, e copia da reclamación
llos da provincia, na “Xornada de Reflexión”, diante da Xunta Electoral). Toda esta flota vai
como no caso concreto de Avión (entre tantos), comandada, en cada vehículo, por un concelleiro, un cacique ou un axente electoral do PP,
que eu –e os seus–, coñecemos moi ben.
Ou está a ser “pouco obxectivo, inxusto e e todos os autobuses pertencen á mesma emparcial” ao cualificar como “antidemocráti- presa (Autocares Rodríguez), que fai o transcas” e de cometer un “presunto delicto elec- porte escolar e o transporte público de viaxeitoral” aos que se manifestaron para pedir ros do concello.
A maiores tamén traballaron todo o día,
simplemente que “antes de votar, queremos a
verdade”, tendo en conta que debe considerar sen parar (mañá e tarde), catro taxis (tres auto
como lícitas e democráticas as actuacións taxis e unha furgoneta taxi). O uso combinado
que levan a cabo os seus axentes, militantes, de uns e outros (buses e taxis) ten a súa lóxica:
Nos buses viaxan maiormente, todos
concelleiros, veciños e caciques –do PP–, na
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aqueles, mozos, adultos, vellos, etc. que se
valen totalmente por si mesmos, mentres que
os taxis son preferentemente para aqueles
que teñen algún problema de saúde ou dificultade de mobilidade, enfermos, coxos, eivados, etc. que por suposto, teñen un transporte e un trato, máis personalizado, e sempre –como no caso anterior–, baixo a atenta
mirada de alguén do PP.
3). Se o alcalde (do PP) non solicita o transporte institucional, gratuíto, quen paga realmente estes taxis e autobuses que o PP ten á súa
disposición nestes concellos?, existe coacción
ou intimidación no exercicio libre do dereito de
voto?, influirá isto nas conciencias dos electores? Eu volvo a preguntarlle, será esta unha actitude democrática?, poderá vostede tolerar este comportamento?
En fin..., gustaríame que respondese e dese opinión acerca de comportamentos tan
“democráticos” como estes e xa que os outros non pensa permitilos : Díganos se pensa
seguir tolerando estes no futuro.
A sabedoría popular xa di que: “Sempre
falan os máis indicados... vaia por Deus”.♦
FERNANDO ROSENDO DOMÍNGUEZ é concelleiro e
portavoz do BNG de Avión

ANA PILLADO
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Cartas

Vigo e o BNG
Polo que levo visto os dirixentes
do BNG non analizan como unha das causas do retroceso destas
eleccións o ocorrido en Vigo.
Baséanse, seica, en que a porcentaxe de votos nesa cidade segue a media de Galiza. Pero, hai
que preguntar se o que houbo,
máis que un efecto Vigo, non foi
un efecto en toda Galiza.
Eu non son de Vigo pero coñezo o que pasou aí, supoño que
con todas as manipulacións consabidas dos xornais.
Agora tamén se fala das torres e a impresión que se me dá é
que o BNG segue dormido, sen
ofrecer ningunha resposta.♦
DESI VÁZQUEZ
(A CORUÑA)

Empregos
nos residuos
A industria do medio ambiente
xera, a nivel mundial, un volume de negocio de 345.000 millóns de euros, dos que unha
parte moi importante lles corresponde aos sectores da auga
e os residuos urbanos ou industriais. Os Estados Unidos, o Xapón e a Unión Europea son os
países máis avanzados en temas
medioambientais, pero no resto
obsérvase unha preocupación
crecente sobre a problemática
ambiental, o que fai prever que
as actividades que se desenvolven dentro desta industria medrarán a medida que se vaian
desenvolvendo estes novos
mercados.

A industria do medio ambiente é moi heteroxénea, incluíndo actividades que realizan empresas que producen
bens e servizos capaces de medir, previr, limitar ou corrixir
danos ambientais, así como
aquelas relacionadas coas enerxías renovábeis, a actividade
forestal e sectores emerxentes
como a agricultura ecolóxica e
o turismo rural. Quizais as máis
importantes son as adicadas ao
tratamento de augas e a xestión
de residuos, tanto urbanos como industriais.
Tres millóns e medio de cidadáns da Unión Europea estaban traballando no ano 1998
neste sector. En España, según
datos do Ministerio de Medio
Ambiente, había arredor de
200.000 persoas traballando no

ano 2000. Os incrementos da cifra de empregados neste sector
son superiores aos experimentados noutros sectores da economía e todo indica que esta tendencia se vai manter nos próximos anos. Según datos da Consellaría de Medio Ambiente, no
ano 2002, había en Galicia 341
empresas que tiñan autorización
administrativa para xestionar o
tratamento de residuos.
Os propósitos da xestión de
residuos son, por un lado, potenciar a reutilización e valorización dos residuos e, por outro,
promover o mercado de productos reciclados, conseguindo con
iso minimizar o volume de residuos que acaban como desperdicios. En España xéranse cada
ano 57 millóns de toneladas de
residuos sólidos urbanos. Os re-
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Comandantes e pilotos
XAVIER QUEIPO

A perda de votos do nacionalismo no 14-M obriga a facer
unha análise crítica da dirección do BNG. Coas eleccións
europeas perto, o galeguismo debe asegurar o rumbo certo.
e cadra para a miña desgraza non son técnica do avestruz, non se satisfagan con
un bo analista político e adoito equi- escusas de manual para perdedores.
Vou deixar este ton negativista non vaia
vocar as predicións e o ritmo dos
acontecementos. Se cadra tamén chego a ser que me identifiquen a min tamén coma
niveis de ousadía aos que unha militancia un submarino conservador. As eleccións ao
política concreta non me permitiría. Talvez Parlamento Europeo (PE) están aí. O naas dúas condicións me confiran unha liber- cionalismo galego ten actualmente repredade para mudar de opinión e non persistir sentación no PE á que non se pode negar a
no empeño e para ter unha opinión propia súa carga de traballo e a súa ilusión na resen necesidade de seguir as consignas da presentación que dunha Galiza posíbel fixo
polo mundo adiante (dende Palestina ás
dirección.
Coido eu, para comezar, que logo dos Nacións Unidas pasando polo Foro Social
tristes resultados obtidos polos nacionalis- Mundial de Porto Alegre). A importancia
de ter representación no PE
tas galegos nas eleccións do
(independentemente de quen
pasado 14 de Marzo, terían que
sexa a persoa que vaia encabese producir varias reaccións no
dóitase
zar as listas electorais) debe
seo do nacionalismo. Unha deser valorada na súa xusta melas, por descontado á da renundicir
dida tanto pola dirección do
cia dos estrategos desta campaBNG como polo electorado naña a continuar como responsáque
cionalista.
beis para campañas futuras.
o Parlamento
Adóitase dicir que o PE
Perderon cen mil votos, que se
non ten valor ningún, que é undi así e semellan menos, pero
Europeo
ha institución pouco menos
que son o 33% por cento da codecorativa. Canta ignoranta máxima conseguida polo nanon ten valor que
cia! Canta ignorancia! Amais
cionalismo galego en eleccións
dunha morea de temas nos que
semellantes (ao Congreso).
ningún,
o acordo do PE son indispenNon é de estrañar que así aconque é unha
sábeis para que o Consello de
tecera se algún dos responsáMinistros da Unión poida lebeis da campaña nunha das súinstitución
xislar (para todos os europeas primeiras intervencións
arremeteu contra os seus colepouco menos os), é o PE o que nomea o Presidente da Comisión Europea
gas independentes comparándoos con submarinos conserva- que decorativa. (a gardiá dos tratados da
Unión) e o que ten a última padores. Así, con eses modos
Canta
labra na aprobación dos Orzaasilvestrados e impropios dun
mentos da Unión Europea
partido democrático non se vai
ignorancia!”
(fondos estruturais incluídos,
a ningures. Así pérdense votos
por suposto). Amais desta die presenza política no país,
mensión institucional estritapérdese ilusión e camíñase inmente europea, o PE ten unha
defectibelmente cara á marxidimensión en política exterior
nación ou á escisión. Ou sexa,
que non hai que esquecer. Deque o primeiro de todo, os eslegacións
do
PE desprázanse regularmente
trategos da campaña a mudar de traballo,
por todo o mundo interesándose nos conque para ese seguro que non valen.
Non hai escusas para xustificar o in- flitos internacionais, actuando como obserxustificábel. Os votos están aí, quentes vadores ou mediadores, trasladando as súaínda, nunha xornada onde a votación ba- as ideas aos foros internacionais ou simteu records de participación cidadá. Os plemente recibindo información de primeinon-votos fóronse, fuxiron cara a outras ra man dos actores privilexiados da escena
formacións políticas que lles pareceron internacional. O PE ten, se cadra, máis
aos electores máis doadas ou máis segu- prestixio fóra que dentro de Europa, e non
ras. Fáganme ese favor, non se amparen no sabemos o privilexiados que somos ao virecurso fácil do voto útil, non practiquen a vir nunha sociedade onde as liberdades que
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a nós nos parecen escasas están no nivel
superior de todo o mundo.
Unha pregunta para os estrategos, dende
cando un representante do BNG sería recibido polo Secretario Xeral da ONU ou polo Presidente da Autoridade Palestina, ou
polo primeiro ministro do Brasil, que nin
sequera coñecen a existencia dun lugar chamado Galiza?
Non vou falar do Comandante do navío
que optou por repetir como senador en
Madrid, cando calquera razoamento non
egoísta debería facer pensar que aquel que
vai ser candidato ás eleccións á Xunta no
2005 (ou antes) ten que se implicar ao
100% na política galega, ten que non perder nin unha oportunidade (nin unha) de
estar alí onde a xente quere que estea, escoitando pacientemente os seus futuros
electores, coñecendo o país palmo a palmo, recadando os apoios económicos tan
necesarios para as campañas, estando presente nos medios de comunicación galegos, dándose a valer e coñecer, expoñendo
as súas ideas de futuro, arrecadando vontades, creando ilusións onde xa só queda
desánimo, facendo soñar o país cunha alternativa viábel ao mandato cuasieterno de
Manuel Fraga.
O Comandante do navío ten que pensalo moi ben. De sempre os navíos se gobernaron con pilotos experimentados, que coñecían os pasos entre os arrecifes e as correntes, a interpretación das cartas roubadas ao inimigo e os roteiros que marcan as
estrelas, que tiñan horas de mar e intuición
para se desviar do rumbo dos tifóns. En toda a historia das descubertas, da circunnavegación do mundo, nas expedicións científicas ou comerciais, nas de axuda ou castigo, os pilotos xogaron un papel determinante.
Todo estratego sabe que non se pode
gobernar un navío sen pilotos experimentados. Comandante pódeo ser calquera, chega
con ter os apoios políticos necesarios. Pilotos hai só uns poucos, experimentados e habelenciosos, e deles non se pode prescindir
se o que se quere é chegar a bo porto logo
dunha navegación exitosa. Pilotos hainos (e
non vou dar nomes por non comprometer
ningún deles) só queda que o comandante e
a dirección decidan.
A próxima cita electoral son as eleccións ao PE. Por todo o expresado anteriormente é máis que de seguro queda no tinteiro, as elección ao PE son dunha importancia capital para Galiza e non podemos
(non debemos) permitirnos o luxo irracional de nos quedar sen representante. Nesa
tarefa, o empeño ha ser colectivo e poderedes contar con quen isto escribe e de seguro que con moitos outros que non queren
quedar unha vez máis co amargo sabor da
derrota queimándolles nos beizos.♦
XAVIER QUEIPO é biólogo e escritor

Correo electrónico: info@anosaterra.com

siduos industriais, segundo datos do INE en España, foron de
máis de 133 millóns de toneladas, obtendo as empresas do ramo unha facturación de máis de
2.200 millóns de euros. No ano
2002 en España recuperáronse
630 quilos de residuos urbanos
por persoa, o que dá unha cifra
total de máis de 25 millóns de
toneladas.
A realidade e que, en Galicia, cada vez é maior a demanda de titulados medios e superiores para desempeñar postos
en este tipo de empresas relacionadas co lixo. As actuacións
que se contemplan no Plano de
Xestión de Residuos da Comunidade galega inclúen unha serie de axudas de carácter económico que contemplan o período 2002-2006, para a creación

de empresas, ademáis as inciativas privadas contan con diversas fontes e instrumentos de
financiamento de ámbito europeo, nacional e autonómico. A
Consellaría de Medio Ambiente dispón de canles de axudas
públicas así coma o Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia (Big Galicia)
dispón de toda a información
sobre as análises de viabilidade
de calquera proxecto empresarial, sen esquecer a formación
necesaria a través dos diferentes centros formativos do Forcem.♦
XOSÉ MANUEL PENA
(RIBEIRA)

Nova aclaración

de Coira
Sempre defendín que as críticas
ás prisións e ao sistema penitenciario deben ser construtivas e levaren implícitas a defensa de reformas ou un sistema penal e penitenciario alternativos. Incidindo
nos problemas estruturais como a
masificación, a presenza de enfermos en prisión, as drogodependencias, etc. E non sacar a relucir
asuntos morbosos, cargando as
tintas no negro, sen outro obxecto
que desafogarse, contando ás veces medias verdades, criticando
un colectivo amplo, sen ter en
conta as normas, o contexto e as
circunstancias. Por iso non quedei nada satisfeito co meu artigo
“A miña experiencia penitenciaria…” (feito nun momento no que
tiña a moral bastante baixa) e pu-

blicado no número 1.116 d’A Nosa Terra e que debería ter pulido
para non levar ao papel as miñas
fobias e frustracións persoais.♦
RAMÓN COIRA
(OURENSE)

Un par de trucos
capitalistas. Primeiro. Os
libros de texto teñen
prezo fixo obrigatorio.
Pero os descontos son
libres. Algunha grande
editorial chegou a
vendelos por baixo do
custo. Cando as leis do
mercado aínda incluían a
ética, a iso chamábaselle
dumping.

Segundo truco. Os
Estados Unidos
defenden o seu dereito
a monopolizar o 90%
da carteleira
cinematográfica
europea. Din que están
en contra de todo
proteccionismo, pero
nos EE UU prohiben
dobrar as películas
estranxeiras. Teñen que
ir subtituladas. A iso
chamábaselle
antigamente
proteccionismo
encuberto.

María Xosé Porteiro, di
que o Bloque se
equivocou “porque
nestas eleccións Galiza
non tocaba”. Pois se
Galiza non tocaba, a ver
porque saiu ela deputada
por Pontevedra. Que
faga como Bono, que é
deputado por España
(e olé).

Outro que tal é Paco
Vázquez que no acto de
homenaxe ás vítimas do
atentado, convocado
pola federación de
municipios de España,
dixo: “Batéronnos onde
máis nos doe, en
Madrid”. Canto debe
sufrir o pobre por non
ser alcalde desa cidade.
Para el, os mortos seguro
que merecen máis
bagoas por ser da
capital que se vivisen en
Corcubión, en Irún ou en
Palencia. Igual que dá
máis titular un morto
norteamericano, que
cento e medio de
iraquís.♦
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Xaime Pita, Xosé Antonio Orza e Diz Guedes.

O 87%
dos galegos
non coñece os
conselleiros
O conselleiro máis coñecido é
Xaime Pita que identifican o
2,12% dos galegos. Un peso
pesado como Xosé Antonio
Orza só é recoñecíbel para o
0,10 dos cidadáns. Un habitual como Diz Guedes só é
coñecido polo 0,89%. En xeral, o 87% dos galegos non
coñece os conselleiros. Son
datos dunha sondaxe encargada pola Axencia Galega de
Noticias, publicada por El
Progreso (21 de marzo). Estas
cifras son tamén indicativas á
hora de buscar un sucesor de
Manuel Fraga, no que se refire ao nivel de coñecemento
por parte da poboación. A popularidade non é así o aspecto
máis forte dos “ministros” da
Xunta. A publicación destes
datos vén coincidir, por outra
parte, cun chamado de Fraga,
poucos días antes do retiro do
executivo galego en Monforte, a “deixarse ver e falar cos
cidadáns” e non adicarse só a
labores “de xestión nos despachos” ou á inaguración de
“primeiras pedras”, unha frase que algúns tomaron como
alusión as estratexias de Ana
Pastor, que por certo non
aparece por Galiza desde o
14-M.♦

A moda
dos produtos
‘sen marca’
Vicente Verdú comenta en
El País (26 de marzo) as últimas modas consumistas.
Lembra que “a marca Tropicana, por exemplo, ofrece actualmente 24 clases diferentes de zume de laranxa. Pero
ademais, con ou sen pulpa e,
dentro da segunda opción,
con pulpa de grado alto, medio e baixo”. Sobre as leitugas, “a cadea norteamericana
Whole Foods expende a diario 40 clases de leituga, o que
non debe parecer esaxerado
se se compara coas 60 variedades de chips dos que dis-

pón desde hai pouco a marca
Frito Lay ou mesmo cos 250
gustos de xelados da firma
Dreyer”. Non embargante, á
par desta corrente, comenta
Verdú, “ascende agora a onda
dos establecementos chafalleiros como Plus, Día ou
Lidl, os hard discounters, que
venden barato e sen apenas
diferenciación. Mutantes dun
modo de mercar (Mutant é o
nome dunha cadea francesa)
que renega da presentación
chamativa ou a marca famosa
para centrarse nuns descontos
que abaratan o artigo entre un
40 e un 70% respecto dos demais. Non hai posibilidade de
trabucarse: en contraste coa
beleza dos supermercados do
capitalismo avanzado, o hard
discounter remite, como un
arremedo da posguerra, á escenografía da URSS”. Contodo, lembra o comentarista, “o
máis elocuente desta virada é
que procede, non dunha rebelión cidadá, senón que é o
aparato produtivo quen protagoniza a innovación”.♦

Reformar
o sistema para
que non haxa
maiorías
absolutas
Enrique Gil Calvo comenta
en El País (29 de marzo) as
liñas divisorias clásicas no
Estado español, dereita-esquerda e centro-periferia, pero engade unha terceira de
“natureza institucional”, de-

pendente da “peculiar inxeñería xurídica coa que se constituíu a nosa democracia”. Trátase da “ambivalencia do sistema electoral, que é á vez semimaioritario e semiproporcional, o que permite comportarse de dúas formas opostas”. Así, “cando o electorado
xenera maiorías absolutas,
entón o réxime funciona como un presidencialismo plebiscitario, segundo o exemplo dos mandatos de González (de 1982 a 1993) e de Aznar (de 2000 a 2004). E cando o electorado xenera maiorías só relativas, daquela o réxime funciona como un parlamentarismo consociativo,
que obriga a gobernar por
consenso mediante coalicións
multipartidarias explícitas ou
implícitas”. Gil Calvo pregúntase “destas tres alternancias producidas o 14-M (a política, de dereita a esquerda; a
territorial, do centralismo ao
nacionalismo, e a electoral,
da maioría absoluta á maioría
relativa), cal foi a máis significativa de todas?” E el mesmo responde: “Sen dúbida, a
terceira, pois o electorado
non votou tanto á esquerda
ou ao nacionalismo como
votou contra Aznar. Mais
non tanto contra o propio
Aznar como contra o poder
absoluto do que gozaba Aznar, deixándoo caer na tentación de abusar del. O que fixeron os electores o 14-M
foi recusar a maioría absoluta da que abusan os seus titulares como González ou Aznar. O cal implica unha mensaxe dirixida a Zapatero,
pedíndolle que reforme o noso sistema para evitar a súa
futura maioría absoluta”.♦
PACO VILABARROS

isco atreveuse a escribir un Preludio a toda estética futura, porque don Vicente foi talvez o home máis listo nado na Galiza
(quizais tamén o máis repunante, na acepción popular de toxo
que dá a lata, non no sentido de repulsivo, pois a palma da repulsión
ninguén lla discute a Paquita Franco). Eu non ouso debater nin sequera a estética presentista, pero constato o galope polos pagos rurais
dun feísmo construtivo que algús achacan a modelos alpinos introducidos por emigrantes retornados. Os que así razoan calumnian ós suízos. Quen nos dera que inzasen nas nosas campinas as formosas moradas de exoesqueleto de madeira do cantón da Engadina! Os
paisanos imitan aqueles pisos dos ensanches dos sesenta, de cando a
aculteración ou colonización cultural (fóra eufemismos) lles inoculou
o veneno do autoodio; usan argumentos do desarrollismo: corredores
interminables, baldosas a todel, apoteose do cemento. Presumo que
estamos diante dunha tendencia universal, por riba de idiosincrasias e
endemias locais, de regreso á monstruosidade de capiteis e gárgulas
do medievo, baseada no principio da deformis formositas, na
expresión da beleza a través do deforme. Vexan se non como o rap lle
come as papas na cabeza ó rock. O rap tropeza desde logo coa pulchritudo vaga (beleza natural) e coas regras de harmonía e decoro da
arte clásica. Entre nós, na Galiza, houbo grandes rapeiros (ripieiros)
como Enrique Labarta (Dichosos vosotros, pues no os es preciso / andar por las calles en busca de piso, versos dedicados ás figuras da
Porta Santa) ou Juan de la Coba: Vente, niña, conmigo a La Gudiña /,
la hermosa aldea donde la nieve albea y el pino tea.♦

O blog do rumbar

MANUEL RIVAS

Defuntos de vangarda

‘T

enía la mirada seca y hostil como dos cactus azules”.

Sei de xente que non le as columnas de José Luis Alvite (Áspero y sentimental, en La Opinión e Faro de Vigo) porque lle parecen crónicas remitidas por un correspondente en Funeraria Ville ou
mensaxes necro-gráficas escritas con tinta de lura vomitada en papel de
carniceiro nunha boîte de Morguelandia. Confésome lector siareiro de
Alvite dende hai anos e teño unha opinión ben diferente do seu
expresionismo escatolóxico. Nesa literatura xornalística está a serie negra e a escola do far-west, mais tamén a tradición do escarnio e maldizer, o exceso grotesco do entroido e o velorio, os romances de cegos, e
toda a lírica xornalística das páxinas de sucesos, da santa compaña de
El Caso, do peto das ánimas que celebra a ruína humana cunha boa
moca e entre labaradas. A Alvite hai que lelo canda as esquelas, esa
literatura nacional, esa ironía do destino. Se ben se mira, é do mellor
humor que lle acae ao tempo histórico, esa oportunidade da Galicia
medio esganada polo xugo do Dinosauro e o Cabalo de Troia. Humor á
luz dunha lámpada negra. Humor deprimente. Tremendismo transilvánico. Oxímoron: Risa triste, alegre patetismo, na barra do camposanto.
Aínda que para lúcido clásico galego do xénero rosmón, o Diario
íntimo dun vello revoltado de Antonio Tovar Bobillo: “Deixalos.
Todos van morrer e non entenden a palabra pesimismo. Asombroso”.
Defuntos de vangarda. Encol de camposantos, din que en Fisterra
os futuros defuntos non queren ir parar ao novo cemiterio. Asombroso. É
un logro da xeometría espiritual, recanto da mellor arquitectura planetaria
no embarcadoiro do Alén, chantada nunha paisaxe emocional, nunha xeografía simbólica. Cesar Portela en Fisterra asumiu o máis arriscado dos
desafíos, o de non estragar o sagrado, e atinou coa consagración da pedra.
Odisea espacial, primeira e derradeira casa, baleiro cúbico para encher con
almas. Escoito algún argumento para o rexeite dos sartegos, mais ningún
é convincente. Calquera inmobiliaria subliñaría a boa vista. Que estraño!
Será que a xente, no fondo, non quere ser inmortal?
A patria é o clima. Tense dito que a patria é a terra os mortos. Que a
patria é a infancia. Que a patria é a lingua. Etcétera. Por mor dunha singradura en Albert Camus, O revés e o dereito, derivo a unha outra conclusión:
A patria é o clima. A miña patria, hoxe, na boca da noite do mércores 31 de
marzo, é unha borrasca. Non estou só nesa patria. Avanzo nela coa
descuberta dun extraordinario escritor de relatos, un canadense de orixe escocés, criado en Cape Breton, alí onde se mira de fronte Terranova, chamado Alistair MacLeod. Miren o que escribe en Os paxaros traen o sol: “Canto máis fonda era a fosa que cavabamos, con máis intensidade chovía”.
Os mentireiros crentes. Vai ser certo que ás veces a literatura
transmite información esencial que non chega por outros camiños. Disque nos grandes servicios de información andan a ler a derradeira
novela de John Le Carré, Unha amizade absoluta, para saber o que está
a pasar no mundo. Le Carré confesa que hai sete anos foi “un partisano
de Blair” e que case chorou de ledicia coa súa victoria electoral. Agora
denunciao como un dianteiro na conspiración dos mentireiros de Estado, amigo do gran troleiro. Cunha novidade relativa: estes mentireiros
son crentes. Quer dicir, que cren as súas trolas. E iso lévanos de volta a
Camus: “Loitar pola verdade é o meu xeito de ser patriota”.
O lugar da esperanza. Nun proceso por motivos políticos, en
1964, un avogado defensor deixou pampos aos xuíces franquistas: “A esperanza está fóra das competencias deste tribunal”. Ás veces, non é doado
localizar a esperanza. O outro día tiven a sensación de vivir iso que
chaman un acontecemento histórico, pero de verdade, como unha alegría
á marxe das competencias da historia. A esperanza era parte do clima. Foi
no Teatro Rosalía Castro da Coruña e cantaba Mercedes Peón. Ajrú!♦

Latexos

A plurinacionalidade
que vén
X.L. FRANCO GRANDE

X

a o veremos. Despois
de tantas promesas
ben se viu como reaccionaron os do partido que as
fixo e que vai gobernar: o
mesmiño ca o PP, que
tampouco acepta a decisión
da Federación Internacional
de Patinaxe (FIRS) que lle
autorizou á Federación Catalá para xogar oficialmente
competicións internacionais.
Pois, din, esa decisión supón
un perigo para a idea de
España. Ben empezamos.
O PP, nin sequera a
efectos propagandísticos,
defende pluralidade ningunha,
pois o seu é o monolitismo.
Por iso Mariano Raxoi volve
ó patriotismo (os que sexan
patriotas e socialistas que voten ó PP, como dixo poucos
días antes das eleccións) e
anuncia na concentración do
día 27-M que farán unha oposición patriótica. Supoño que
para Raxoi patriotismo será
tamén opoñerse á suspensión
da Lei de Calidade do Ensino.
Por algo os de Blas Piñar votan tan comodamente ó PP.
Tamén Pepiño Blanco
(agora xa ninguén lle chama
Blanquito nin Pepiño, pois é
moito o que moitos pensan
conseguir del, que tanto mando ten) avisou os cataláns de
que moito ollo, que no tocante á LOCE Madrid primeiro.
O mesmo dixo Pilar del Castillo. Pero o PSOE galego pediulle á Xunta que paralice a
posta en marcha da LOCE
mentres non se constitúa o
novo goberno. ¡Boa grileira
esta do partido que nos vai
gobernar! Confiemos que unha vez máis a periferia axude
a que a desfeita non sexa
total e a que o país sexa algo
diferente, e tamén mellor, do
que foi nestes catro anos.
Ou sexa, que todo indica
que o partido de Aznar non
aprendeu a lección en canto ó
seu desaloxo do poder, pois
está claro que van facer a
mesma e aburrida política
que os afundiu, e –e isto é o
peor– que os que van
gobernar ben se lles ve que
seguen sendo o que sempre
foron: que a pluralidade
nacional do país é algo que
lles queda tan lonxe como lle
queda a Aznar e que lles dá o
mesmo noxo que lle dá a este. ¿Tampouco terán aprendido a lección?
A única esperanza é que o
peso das políticas catalá e
vasca, e aínda coa suma da
tan escasa nosa, sexa un verdadeiro contrapeso ás ideas
centralistas que os do PSOE
levan nos xenes. E que se
produza unha situación semellante á que se viviu nas ocasións en que nin PSOE nin
PP tiveron maioría absoluta.
Penso que non hai outra
esperanza: atalos en curto e
ata onde se poida.♦
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Pensa que Galiza non debe
quedar descolgada das outras nacionalidades

O BNG promove un novo Estatuto
A. EIRÉ
As eleccións xerais mudaron
as cousas. O BNG xa non se
contenta coa reforma do Estatuto de Autonomía, senón
que traballará na idea dun
“novo Estatuto”, para que
Galiza non quede descolgada
das outras nacionalidades”.
O “novo Estatuto de Autonomía”
podería semellarse, en certo modo, ás Bases Constitucionais da
Nación Galega, aprobadas polo
Consello de Forzas Políticas Galegas (AN-PG, MCG, Partido
Carlista, PGSD, PSG e UPG) en
xaneiro 1976. Así se desprende
das declaracións efectuadas polo
seu portavoz nacional Anxo
Quintana esta semana. “Galiza
non se pode conformar con reformas puntuais estatutarias, nin
con meras descentralizacións administrativas”.
O novo senador e voceiro nacionalista demandou unha nova
relación co Estado. “Unhas relaccións entre iguais presididas
polo diálogo e a corresponsabilidade”, afirmou, “cun novo contrato co Estado para que non haxa unha relación de dependencia
ou vasalaxe”.
O portavoz nacionalista sinalou que o BNG aposta e firme
porque sexa o Parlamento de Galiza o marco para reforma do Estatuto, froito do diálogo entre todas as forzas políticas.
Os nacionalistas están a traballar para que, pola vía da reforma, se chegue a un novo Estatuto de autonomía que, á súa vez,
leve a unha reforma constitucional. A súa formulación, aproveitando a nova correlación de forzas do Estado, sería semellante,
en esencia, segundo pudo saber
A Nosa Terra, á das Bases Constitucionais, nas que se defendía
un Estado Confederal. Tanto o
goberno vasco coma o catalán
avisan que elaborarán proxectos
estatutarios “sen límites previos”
e que apostarán por todas aquelas reformas constitucionais que
requiran os estatutos.
Abrir a fronteira da autonomía
O BNG presentara xa o pasado
ano, no Parlamento autónomo,
un documento aprobado polo seu
Consello Nacional no qeu se defendía “abrir a fronteira da autonomía para unha maior defensa
de Galiza”. Nel contéñense as teses que defende o BNG cara a reforma do Estatuto. O seu obxectivo, segundo recolle o documento, é que “sirva como punto
de arranque para un proceso que
culmine nun efectivo salto de
cualidade do autogoberno galego, que supoña a incorporación
de novos espazos de autoxestión
de xeito efectivo”.
O BNG considera que “a demanda de máis autogoberno é
unha necesidade social maioritaria”. Neste senso, demanda unha
política propia de representación
internacional nas seguintes áre-

Anxo Quintana foi reelecto senador pola comunidade autónoma.

as: a pesca e a seguranza marítima; o agro e o sector forestal; a
sociedade da información e as
novas tecnoloxías e as relacións
con América.
Tamén reclama maiores competencias, algunhas delas que xa
deberían estar transferidas. entre
elas e a destacar a criación dun-

ha verdadeira política autónoma;
o traspaso dos rexistros, o deseño do mapa local galego; o control normativo no ensino e formación do profesorado; a transferencia dos servizos sanitarios
aínda non asumidos; participación no transporte ferroviario;
transferencias dos regadíos;

PACO VILABARROS

transpaso das oficinas de patentes, valores e descentralización do Instituto de Creto Oficial; sanidade animal; turismo;
inspeción de traballo; catastro
imoviliario...
O BNG considera que existe
unha relación directa entre maior
autogoberno e benestar social.♦

PNV, CiU e PSM a prol da gran coalición
nacionalista ás europeas proposta polo BNG
O Partido Nacionalista Vasco,
Convergéncia e Unió e o Partit
Socialista de Mallorca mostraron a súa receptividade á proposta realizada polo BNG a pasada semana para constituir unha grande coalición nacionalista
ás eleccións europeas.
Segundo estas forzas, a coalición de todos os nacionalistas,
“tería o efecto de que, tamén no
cenario da política europea, se
reflitise o carácter plurinacional
do Estado, no cadro do proceso
constituínte que se está a producir na Unión Europea”.
Esta grande coalición “sería
a expresión política clara da
existencia de realidades nacionais perfectamente diferenciadas que aspiran á súa plena

realización nacional”. Polo tanto, consideran que a coalición
“sería un referente político con
serias opcións de se converter
na terceira forza política no
conxunto estatal”.
BNG, CiU, PNV e PSM,
declaran ter “unha clara vocación integradora de todas
aquelas forzas nacionalistas
que compartan a súa postura
pola defensa das nacións do
Estado e pola conformación
dunha UE que se asente sobre
os pobos e non sobre as estruturas estatais que actualmente
os negan como titulares de dereitos públicos”.
É significativo que o Partit
Socialista de Mallorca se sume a esta coalición, cando tiña

un principio de acordo con
ERC, EA e Chunta Aragonesista. En proximos días tamén
poderían anunciar o seu apoio
o Bloc Nacionalista Valencià e
Aralar. Máis difícil semella o
caso de ERC, polas súas desputas con CiU.
A respeito do representante
do BNG nesta candidatura,
Camilo Nogueira non lle quixo
confirmar a este xornal a súa
disposición a seguir en Bruxelas. Proximamente terá unha
entrevista coa exectuvia nacionalista para falar desta posibilidade, polo que semella
que por parte da executiva
frontista non existen grandes
obstáculos para que o eurode♦
putado recunque.♦
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Unha operación de risco debido á disparidade dos socios

PSOE, BNG e independentes
únense nunha moción de censura en Verín
H.V.
PSOE, Verín Independentes e
BNG van presentar unha moción
de censura que desaloxe do poder ao alcalde do PP, Manuel Jiménez, unha persoa mesmo enfrontada a parte da dereita local.
Verín cambiará de goberno en
breve; a data non está definida
porque se ben xa hai un acordo,
o texto definitivo está en fase de
consulta nos órganos dos partidos que agora están na oposición. O PP deixará paso a un goberno de coalición tras unha moción de censura acordada entre
socialistas, independentes e nacionalistas. Contodo, tratarase
dunha alianza conxuntural que
só durará este mandado.
O reparto de funcións outórgalle ao PSOE a alcaldía e as
concellerías de Medio Ambiente,
Parques e Xardíns; Tributos, Seguridade Cidadá e Protección
Civil; Festexos; e Sanidade. Verín Independentes xestionará
Obras Públicas de Relacións coas Parroquias; Promoción Industrial; Recursos Humanos e Réxime Interior; e Deportes. Os dous
concelleiros do BNG faranse coas concellerías de Turismo, De-

senvolvemento Económico e Facenda; Urbanismo, Transportes
de Vivenda; e Educación e Cultura. O alcalde contará cunha dedicación exclusiva e VI e BNG
cada unha das forzas cunha dedicación parcial.
Un documento presentado
polos nacionalistas e que aceptaron as demais forzas, establece
unhas liñas xerais de goberno e
inclúe un mecanismo para que se
cumpran as normas de xogo e
que consiste nun Consello Político, un instrumento interno do
Goberno municipal polo que pasarán todas das propostas dos coaligados. Trátase dun órgano
adscrito á alcaldía.
Riscos da operación
A disparidade das forzas que
presentan a moción fai que sexa
unha operación complexa e
arriscada, pero a situación de crise municipal non ofrece moitas
máis alternativas.
Porén, as distintas formacións enfrontan a moción por
motivos diferentes entroncados
coa cadansúa traxectoria política. Os socialistas, con catro concelleiros, son a forza maioritaria

da oposición e o seu cabeza de te aos oito do PP– e entran por
lista, Emilio González Afonso, primeira vez nun goberno muniserá o novo alcalde. Afonso non cipal que non terá continuidade
será a primeira vez que ocupe es- no vindeiro mandado e cuxa este posto, fíxoo anteriormente co- tabilidade non está garantida pomo representante do Partido dos lo pasado dos seus coaligados.
Independentes de
Contodo, para
España e do
eles os beneficios
novo alcalde,
PSOE, aínda que
políticos de gotamén militou en
bernar poden ser
Coalición Galega Emilio González
maiores que os
e no PP através de Afonso (PSOE),
prexuízos dunha
Centristas de Gaeventual xestión
liza.
con
enfrontapasou polo PIE,
Verín Indementos internos
CG
e
PP.
pendentes conta
porque contan
con tres concecun chan electolleiros e á súa caral do que é difíbeza está Santiacil que baixen,
go Cid Harguinmentres que podey, unha persoa
den ampliar a súa
que no pasado foi alcalde e que base se o goberno funciona.
perdeu o posto precisamente tras
A democratización do conceunha moción de censura encabe- llo, a boa xestión dos servizos
zada por Emilio González Afon- públicos, o respecto polo medio
so, que agora será alcalde grazas ambiente, a ordenación do terriaos seus votos. A candidatura de torio e a defensa da cultura do
Cid Harguindey debeuse a desa- país son o eixes sobre os que se
vinzas no PP local e con esta mo- apoian os principios de actuación axusta contas co rexedor ción dun goberno no que os napopular.
cionalistas, pese a ser a forza con
Os nacionalistas do BNG te- menos representantes, contan
ñen dous concelleiros –co que as cun peso senlleiro polas áreas de
tres forzas suman nove edís fron- goberno que teñen atribuídas.♦

O

Os orzamentos
enfrontan o PSOE e o BNG en Betanzos
H.V.
Aínda que tras as eleccións municipais PSOE e BNG asinaron
un acordo de goberno en Betanzos, ambas forzas protagonizan
unha crise polo control das contas no pasado e porque os socialistas néganse a aprobar uns orzamentos que permitirían aos nacionalistas facer o seu labor.
No pacto de goberno os nacionalistas asumiron tres concellarías: urbanismo e dúas de nova creación, pero estas últimas
carecían de consignación presupostaria e de persoal, o que impedía o seu funcionamento durante 2003 en tanto non houbese
novo orzamento. Contra o agardado, o PSOE non facilitou a redacción dun novo presuposto, de
modo que o concello funciona
cos orzamentos de 2003 prorrogados e en consecuencia as concellarías de nova creación do
BNG continúan baixo mínimos.
O cabeza de lista dos nacionalistas e concelleiro de Urbanismo, Isidro Doporto, teme
que isto obedeza a unha estratexia do PSOE para limitar a acción de goberno do BNG, xa que
os socialistas non asumiron que
perderon a maioría absoluta e
que gobernan en coalición. “Nos
concellos, o primeiro presuposto
do mandado foi elaborado polo
goberno anterior, o último só se
xestiona medio ano, de modo
que por mandado só hai dous
presupostos completos, pero es-

Manuel Lagares, alcalde de Betanzos (PSOE)

tamos xa en abril e non deixaron
aprobar o presuposto, ao final só
gobernaremos cun presuposto
aprobado un ano”, dixo Doporto.
En Betanzos Manuel Lagares
é alcalde dun concello que os socialistas gobernaron en solitario
durante vinte anos, pero nas últimas eleccións o PSOE conseguiu sete concelleiros, o PP ou-

tros sete e o BNG tres. Tras estes
resultados formouse unha coalición de goberno progresista pero
desde o principio houbo enfrontamentos.
A diferenza máis grave, ademais dos presupostos, foi o acordo plenario entre nacionalistas e
populares para aprobar unha moción que esixía unha auditoría

externa do concello e redactar un
plan de saneamento dunhas contas municipais que desde había
anos xestionaba con fortes críticas o irmán do alcalde, tamén
concelleiro. Aínda que o interventor municipal informou de
que a auditoría externa non era
legal, si se seguiu adiante co plan
de saneamento.♦

Los peares,
vinos
XOSÉ M. SARILLE
A Filita Martínez

A

semana pasada
entrou un diabo a
desfacerme o artigo.
Só precisou cambiar unha
letra. Onde puña colunista,
o computador recén estreado corrixiu automáticamente e introduciu a palabra
comunista, a máis cercana
en español. Dese xeito o que
era un colunista franquista
converteuse nun comunista
franquista. Foi un erro evidentemente moi difícil de
detectar para o corrector
do periódico.
Parece mentira que unha
soa letra poida varialo todo.
Don Carlos Alonso del Real
encarregara unha vez a reedición dun libro sobre o
ciclo arturiano, e o primeiro
que fixo foi dicirlle ao
tipógrafo que non puxese
asturiano, porque a obra faríase incomprensíbel por segunda vez.
O Fondo de Cultura
Económica chamouse así
porque os seus fundadores
baptizárano como Fondo de
Cultura Ecuménica, mais o
diaño da tinta obrou para
que no primeiro volume
aparecese o nome que definitivamente lle deixaron. E
xa metidos en fariña, hai
outros beliscos bastante
máis simpáticos, como a da
pizarra dunha taberna malagueña: Caramales 500 pts.
Caramalitos 700.
O Quico Cadaval, que estreou estes días O ano do Cometa, ama estas trangalladas.
Ten un amigo mexicano que
as colecciona grazas a unha
rede de informantes.
Enviámoslle a Colchonería
La Bailadora, de Ferrol, e a
Lencería El Cañón, de Lugo.
El propio atopou a carnizaría
Erase una vez… en Bogotá.
Na Ponte de Lima hai outra
que se chama Talho Aleluia!
E unha tenda de Lisboa ten
este nome delicioso: O bebé
elegante.
En De jardines ajenos,
Bioy Casares tamén anda á
caza destas pequenas exquisiteces. Como Eduardo Galeano. Mais eles non recollen a
que lle escribiron a unha
carniceira moi lercha da
Fonsagrada na fachada do
seu estabelecimento, recén
pintada de branco: Hay lengua. O que si que viu Galeano en Bos Aires foi unha pintada que puña: Una novia
sin tetas más que novia es un
amigo. E Bioy ten aquela que
apontou nun minxitorio porteño: Más de tres sacudidas
cuenta por paja.
Pero nengunha como a
dun bar de noso, na
Coruña: Los Peores, vinos.
O rotulista puxo o en troca
de a. Cando animaron ao
taberneiro a cambialo dixo
que agora xa estaba. Puro
país. Frutas Nieves, De fruta madre. En Vigo.♦
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Emilio Pérez Touriño
‘Volvín sentir as vibracións dos anos 80’
PERFECTO CONDE

O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia-PSOE, Emilio Pérez Touriño, puido ser ministro
do próximo goberno de Rodríguez Zapatero, pero optou por seguir encabezando o propósito socialista de que tamén empece a cambiar Galiza. Na seguinte entrevista, considera que o nacionalismo
democrático é un compoñente fundamental para ese cambio e di que Fraga xa é un home do pasado.
Segundo vostede, cales foron
as claves da volta do socialismo
ao poder do Estado?
Dende logo hai unha cuestión
clara, que é a da participación
masiva. O cambio electoral non
sería posíbel sen unha mobilización extraordinaria do electorado. Por outra parte, houba unha
gran pulsión polo cambio. Era
algo que aparecía sistematicamente en todas as enquisas previas. O que pasaba é que nin o
propio cidadán que desexaba o
cambio vía iso factíbel.
Por que houbou a pulsión
que levou a unha gran participación?
A recuperación da política con
maiúsculas. Ás veces, as eleccións
ordinarias fanse en termos de
manter benestar material. Neste
caso, o electorado o que decidiu
foi o cuestionamento de valores
democráticos básicos. O talante na
forma de entender a política e a
súa acción, o tema da manipulación, da mentira, dos valores, da
paz, da guerra..., son cousas asentadas nas novas xeracións e no
electorado tradicional da esquerda.
Esa conmoción, que actuou de catalizador na crise do 11-M, foi a
que levou o electorado a participar
e a dicir até aquí chegamos. Foi
unha aposta máis polo benestar
moral e cívico que por outras cues-

tións. Probablemente noutras claves non se tería dado este cambio.
Onde está o mellor da chegada dese cambio?
Nun depósito de confianza extraordinario. A min véñenme á memoria os anos da transición. Volvín
sentir as vibracións e os sentimentos dos anos 80 e, sobre todo, deime de conta de que as xeracións
mozas, os fillos de amigos, meus
propios fillos, que aparentemente
estaban un pouco lonxe da vida política, de repente entraron nela.
Volveuse conectar coas preocupacións colectivas e cos sentimentos
de participación e de mobilización,
algo que parecía impensábel nas
condicións nas que estabamos
anteriormente. Sobre todo, é o
triunfo da democracia e do extraordinario poder do voto. A xente descubriu que o voto ten un poder inmenso para cambiar as cousas.
O seu partido incorporou
unha boa parte dese voto polo
cambio. Por que?
O Partido Socialista incorporou votos procedentes de moitas
sensibilidades, idades diferentes,
etc. Abriuse un futuro no que hai
que ser fiel a ese mandato e saber
interpretalo correctamente mediante un talante de diálogo, pluralismo e novo estilo que incorporen novos valores.
Que repercusión vai ter is-

to para Galiza?
A dinámica de cambio dunha
comunidade como é Galiza vai vir
dela mesma. É algo que temos que
cociñar os galegos. Cando nos momentos máis baixos do PSOE había
moitos analistas, algúns deles amigos, que me dicían francamente
que todo ía ser un paseo militar de
Mariano Raxoi, eu respondíalles
que non pensaba que iso fose así.
Eu coidaba xa daquela e sígoo a facelo que Galiza pode avanzar en
conciencia de país. O cambio en
Galiza imos decidilo os galegos e
as galegas. Será difícil, pero ha ser.
E isto non se decide fóra de Galiza.
Dito isto, tamén penso que Fraga e
o Partido Popular de Galiza, que é
outras das caras de Fraga –eu non
concibo o PPdeG sen Fraga nin a
Fraga sen o PPdeG–, aparecen cada
vez máis como unha especie de pasado, outras formas, outro talante,
outro mundo. Na sesión de control
parlamentario que acaba de ter lugar, na que eu mesmo e o voceiro
do BNG formulamos a necesidade
de debater o modelo territorial, atopámonos con que Fraga pasou unha vez máis o rolete dicindo “aquí
estou eu e abonda, utilizo, exclúo,
confronto...” Iso é ir en contra da
marcha imparábel do destino, da
historia e do que quere a cidadanía.
O 14 de marzo, os cidadáns dixeron
que queren outro talante e outra for-

ma de facer política. Gran parte dos
galegos tamén votaron nesa dirección, e Manuel Fraga e o Partido
Popular non o queren entender.
Coido que hai un divorcio cada vez
maior entre o que significan o fraguismo e o PPdeG e as necesidades
da xente e do país. En Galiza tamén
precisamos outro osíxeno, outro talante e outro estilo.
Nesta nova situación, vostede puido ser ministro e decidiu
seguir na política galega. Por
que esta opción?
Porque eu vexo o mundo dende o lugar no que nacín e, polo
tanto, o meu compromiso primario e inescusábel é con este país. Creo neste país, e a mellor contribución que podemos facerlle é
o cambio. Para min tería sido unha satisfacción formar parte do
goberno de España, pero co que
eu soño é coa miña terra. En vinte
e cinco anos de democracia, aínda
non houbo nunca en Galiza un goberno saído das urnas que non fose de dereitas. Este país leva gobernado polas mesmas pautas e
comportamentos, case pola mesma xente, un cuarto de século.
Precisamos outro horizonte. Necesitamos un auténtico programa
de rexeneración democrática, e temos que abordar esta tarefa.
No futuro goberno de Zapatero hai dúas ministras ga-

legas. Que lle parece?
Habería que dicir que ser extremeño ou galego nun goberno socialista non é o máis decisivo. Tamén é certo que é bo para Galiza
que no goberno de España haxa unha ministra galega que mire o mundo coa forma de velo dende o noso
país, nunha carteira como é Agricultura e Pesca. Helena Espinosa é
unha muller que foi alumna miña
nos anos 80, 81 e 82 e coa que logo
compartín experiencia administrativa. Estou seguro que ha facelo
moi ben. A ministra de Sanidade,
Helena Salgado, é ourensá de nacemento e tamén coincidín con ela no
MOPU, e podo dicir que se trata
dunha das persoas que mellor coñecen a administración pública. Coido que está moi cualificada para
xestionar a sanidade.
Como van ser agora as relacións co BNG?
A mellor forma de manter unha
relación, como en todo na vida, é
formulala dende a lealdade no
comportamento e dende o respecto.
Eu estou absolutamente convencido de que o nacionalismo democrático é un compoñente fundamental
do cambio neste país e do pluralismo galego. Para min, o nacionalismo nin é unha forza política a combater nin o vexo como un mal menor, senón coma un valor da pluralidade e da riqueza política deste
país. A partir de aí, hai que construír
a relación. Dende a autonomía plena das partes e dende o respecto.
Feita esta valoración, eu teño a convicción de que o cambio e a alternancia en Galiza, polas características que aínda ten o país e por diversidade de circunstancias, en termos de extratexia e de comportamento electoral, só será posíbel se o
Partido Socialista emerxe co apoio
político suficiente para ser a forza
básica de referencia dese cambio.
Eu traballo sobre esas bases. Non
oculto que me preocupa ver como
vai marchar o BNG. Vexo serias diferenzas entre a campaña que fixo
nas anteriores eleccións xerais e o
discurso político equidistante desta
última campaña. Probabelmente
debamos falar moito máis, e eu pódolle salientar que a miña vocación
e o meu compromiso é construír un
proxecto de Galiza plural e respectuoso con todos.
Déixeme, finalmente, facerlle unha pregunta algo perversa. Quen manda máis en Galiza,
vostede ou Francisco Vázquez?
Vázquez é un valor extraordinariamente rico e importante de
todo o que é o socialismo en Galiza. Beiras dicíame o outro día que
xa lle gustaría que o PSdeG avanzase cara ao PSC de Pasqual Maragall. Pois eu dígolle que aquí xa
somos o mesmo. Nós somos galeguistas, por enriba de calquera outra consideración, e socialdemócratas. No PSC hai un catalanismo
e unha vocación federal tamén.
Pois aquí, igual. Vázquez representa unha forma de ver, de estar e
de actuar. É un valor do PSdeG.
Cando se converte nun problema?
Pois cando non é capaz de responder ás necesidades de Galiza como
país. Vázquez respecta a dirección
actual do PSdeG, e eu miro isto en
positivo. Non todos os partidos
contan cun persoeiro que é alcalde
dunha das cidades máis importantes con seis maiorías absolutas ás
súas costas. Evidentemente, non
comparto moitas das súas actitudes, pero iso non é un problema
para o noso partido.♦
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A oposición alerta da posibilidade de que Galiza perda o tren das reformas

Fraga rexeita avanzar no autogoberno
PERFECTO CONDE
Manuel Fraga prefire agardar aos primeiros pasos políticos de Zapatero en Madrid antes de mudar a súa política ao redor do autogoberno. A oposición considera oportuno pensar en reformas de gran calado
para evitar que Galiza fique á marxe dos cambios do resto de España.
Na primeira sesión parlamentaria que tivo lugar despois das
eleccións do 14 de marzo, celebrada o 30 e 31 de marzo, a atención estaba centrada na actitude
que podía adoptar Manuel Fraga
respecto ás preguntas que lle dirixirían desde o PSdeG-PSOE e
BNG sobre as previsións que

puidese ter o presidente da Xunta para crear un mecanismo parlamentario que fixase una posición común en relación á aprofundación do Estado das Autonomías, en especial á reforma do
Senado, ou a respecto da muda
da súa política sobre a posición
de Galiza no actual contexto po-

lítico estatal.
Non foi así. Fraga o mércores, 31, cargado con varios kilos
de documentos e desprezou calquera idea sobre a organización
da política do Estado procedente
da oposición. En realidade, Fraga comportouse como se nada tivese pasado nas últimas eleccións xerais, e tampouico serviu
de nada que Emilio Pérez Touriño (socialistas) e Alfredo Suárez
Canal (nacionalistas) se esforzasen, cada un á súa maneira e dende as súas respectivas poisición

políticas, en facerlle comprender
que algo mudou no panorama do
Estado e que a Galiza cumpriríalle estar atenta ás variábeis de espazo e tempo políticos que se
acaban de estabelecer. “Galiza
non está ben situada –díxolle
Suárez Canal– porque sempre
fumos a rebufo nestes catorce
anos seus. Pedímoslle un cambio
na súa actitude”.
“Vostede vai na dirección
contraria, nun exercicio de confrontación e de exclusión do díalogo”, díxolle Pérez Touriño.

Pontevedra

Un novo impulso á lingua
X. C. GARRIDO

O galego foi un dos temas principais na xestión municipal. As políticas
neste ámbito procuran normalizar o idioma e fortalecelo no plano público.
A chegada do nacionalismo ao goberno municipal significou un
cambio substancial na preocupación cara á cultura e lingua galega
do Concello. Congresos, premios,
ciclos, anos culturais, cambios no
nomenclátor, etc. tiñan en común
a posta en valor da nosa cultura e
da súa expresión no idioma que
nos é propio. Pero esta etapa de
iniciativas acumulativas e xeneralizadas chegou a un estancamento
que fixo necesario un novo impulso polo que desde a Concellería
de Cultura decidiu presentar un

plano de traballo de normalización lingüística 2004-2005. O obxectivo é consolidar a centralidade do idioma galego no Concello,
envolvendo toda a actividade municipal cunha intervención cara a
dentro na administración e cara a
fóra na sociedade co fin de estimular o compromiso colectivo, en
positivo, coa lingua.
Neste programa de actuacións
contémplanse medidas nunha etapa
inicial de explicación aos demais
departamentos e persoal do Concello do proxecto a levar a cabo e que

terá como expresión substancial a
Ordenanza de Normalización Lingüística que se está a redactar.
O actual departamento de Normalización Lingüística pasará a
ser un servizo, creándose unha Comisión Interdepartamental de seguimento e impulso así como un
Consello Municipal da Lingua.
Será preciso un plano municipal de formación e actualización
do persoal, con apoio técnico, e
con elaboración de normas de
uso, atendendo ao cambio normativo, para o cal se celebrarán cur-

sos e obradoiros co lema “lingua
e comunicación no servizo á cidadanía”. Na selección de persoal
será fundamental o criterio do coñecemento e uso do idioma.
En canto a actuación social,
trátase de concienciar sobre a necesidade de concibir o idioma como
cousa de todos, desenvolvendo
programas de sensibilización no
ensino e mocidade, no movemento
asociativo, no sector servizos, etc..
A través do Consello Municipal da Lingua, trátase de articular a participación social neste
proceso, incorporando a representantes de todos os sectores
(mocidade, ensino, asociacionismo, universidade, hostalaría, ...).
Se ben é certo que queda moito
que andar para normalizar a nosa
lingua, Pontevedra con este acordo
consegue dar un paso adiante fronte a tendencias e actuacións regresivas que se están a detectar nas institucións e na sociedade.♦
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E Fraga insistiu. “Despois de
gañar por cuarta vez, ofrecín diálogo nesta Cámara –respondeu o
presidente da Xunta–. Fixen comparecencias que non eran obrigadas. Se Zapatero ofrece o diálogo,
nós reservaremos para ese momento as nosas posicións.”.
E Touriño volveu á carga:
“Tivo quince anos para facer o
que non fixo. Vostede é a censura para o avance do autogoberno
en Galiza”.
Respondéndolle a Suárez Canal, Manuel Fraga superouse a si
mesmo. “Eu poño en primeiro lugar a Deus –díxolle–, e despois a
España”. Realmente, o que puido
ser a parte política máis importante deste pleno parlamentario
rematou nun diálogo de xordos.
Máis que nunca, esta vez o ex
promotor da idea de administración única non quixo nin sequera
ouvir propostas de reformulación
estatal. Non era iso precisamente
o que se agardaba del o mércores
pasado na rúa do Hórreo.♦

Sanitarios
que pasan
tres días
sen durmiren
Polo demais, podía dar arrepío
escoitar os datos que expuxeron
Xosé Francisco Ferreiro, por
parte do BNG, e Francisco Cerviño, en representación do
PSdeG, sobre as urxencias extrahospitalarias que se realizan nos
puntos de atención continuada
(PAC) do Sergas. En Galiza hai
arredor de 450 médicos e 430
enfermeiros que fan o seu traballo en condicións precarias. Un
destes profesionais pode facer
até 13 gardas cada mes, sempre
no tramo nocturno, pero tamén
teñen que facer substitucións
nos centros de saúde. Pode
darse, así, a circunstancia de que
un médico ou enfermeiro que
sae de garda ás oito da mañá teña que incorporarse, sen dormir,
a un centro de saúde situado decote a moitos quilómetros de
distancia, traballar todo o día e,
se ao profesional que substitúe
lle toca garda, tamén ten que facela. Na práctica danse moitos
casos nos que un traballador da
sanidade pública presta o seu
servizo sen descanso tres ou catro días en distintos postos.
Segundo lle foi exposto ao
conselleiro de Sanidade da Xunta, Xosé María Hernández
Cochón, a consecuencia de todo
isto é o deterioro da calidade
asistencial da saúde pública e
até certa similitude laboral co
escravismo. Como para porse
enfermo e caer nas mans dun
médico ou dun enfermeiro que
leva traballando 96 horas seguidas, sen durmir e saltando dun
posto a outro que ás veces están
separados por cincuenta
quilómetros.♦
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O voto perdido da mocidade
RUBÉN VALVERDE
Nestas eleccións, a mocidade acudiu masivamente ás urnas. En
parte, eliminou a imaxe de “apoliticismo” que aínda dende algúns
sectores se lles segue outorgando. Todo semella indicar que a opción electoral do público novo dirixiuse cara a forzas de esquerda
de ámbito estatal. En especial ao PSOE, pero non hai que esquecer
que Galiza foi unha das poucas comunidades do Estado nas que
aumentou o respaldo a IU. Por que a mocidade non apoiou o Bloque, cando todas as enquisas feitas dende hai anos lle outorgaban
un gran respaldo entre ese público? Existen múltiplas explicacións.
Algunhas teñen que ver coas propias características destes comicios. Outras obedecen a estratexias seguidas polos nacionalistas.

é unha cuestión de realidades, senón de percepcións. Nos anos 80
difundiuse nos EE UU a imaxe de
que Audi era un coche ao que non
lle funcionaban os freos. Todas as
probas demostraron que non era
verdade. Pero a percepción era a
contraria e Audi aínda hoxe segue
sen vender coches naquel país. O
BNG precisa elaborar unha estratexia no eido dos medios.
■ O proceso de renovación.

■ O voto ao poder. Unha das

explicacións que máis se teñen escoitado como análise destes comicios é a do chamado voto útil. Estas eleccións foron en gran medida plebiscitarias. A poboación votou en clave PP si, ou PP non. A
mocidade non foi unha excepción.
Cómpre lembrar que os populares
promulgaron nesta lexislatura a
Lei Orgánica de Universidade
(LOU) e iniciaron os trámites para reformar o ensino secundario
(Lei de Calidade). Ambas as dúas
foron contestadas con masivas
mobilizacións por parte da xuventude. A chamada “Lei Antibotellón” foi outra das normativas que
escaldaron o público novo. Máis
aínda cando se viu que o Goberno
non fixo nada para conter o prezo
e calidade das bebidas dos locais
nocturnos. O talante autoritario do
executivo Aznar coa conseguinte
tradución nun Estado case policial, no apoio á invasión do Irak, a
Lei de Estranxería e no intento de
promulgar o chamado “Decretazo” –que abocaría a un traballo
aínda máis precarizado- foron outros dos aspectos que a mocidade
censurou. Contra todo isto, a xuventude preferiu unha opción de
poder clara que puidese dar unha
virada de temón a estas políticas.
O único partido que tiña opcións
de ser alternativa de Goberno era
o PSOE. Neste sentido, é sintomático que nos botellóns se empece a
falar de política e que incluso se
chegase a corear, a semana seguinte ás eleccións, “ZP, ZP, ZP”,
á saída dunha tenda de 24 horas.
■ A falta de estratexia como
forza de oposición. Segundo a

anterior explicación cómpre preguntarse o motivo polo cal os
mozos non confiaron no BNG
como forza que axudase a derrubar o PP do Goberno. Algo que si
ocorreu en Catalunya con ERC.

Impediu que o BNG traballase
máis en aspectos programáticos
e se tivese que centrar en temas
organizativos. Isto acontécelles a
case todos os partidos. O PSOE
tardou máis de catro anos en recuperarse despois do proceso de
renovación interna vivida en
1996. En gran medida, porque
custa tempo crear novos referentes -máis tendo en conta o contratempo dos medios-, como no
seu día foi Xosé Manuel Beiras.

A estratexia do Bloque non
foi a de presentarse a estas eleccións como unha forza que se posicionase claramente contra o
executivo de Aznar. O PSOE fixo
unha campaña contra o PP. Igual
que ERC, PNV, Nafarroa Bai ou
Chunta. E o Bloque? A súa campaña baseouse no “si a Galiza”.
■ A falta de concreción das políticas. O eixo central da campaña

do Bloque foi a de falar de Galiza
como un ente abstracto. “Todas as
enquisas indican que a xente opina
que o Bloque é o partido que mellor pode defender os intereses de
Galiza”, declaraba un dirixente semanas antes dos comicios para explicar as razóns de que a súa formación centrase a súa mensaxe
nun discurso posibilista. “Pactaremos con quen se comprometa a
mellorar Galiza”, afirmaba outro
dirixente. O que talvez non se analizou foi a importancia que ten Galiza para a mocidade. O Bloque esqueceuse da segunda parte da súa
mensaxe. Non explicou en que favorecería á mocidade que Galiza
tivese máis competencias ou se reformase o Estatuto. O BNG leva
varios anos falando en exceso de
elementos que teñen que ver con
aspectos superestruturais e semella que se esquece do día a día. “Eu
non sei que é o que pide o Bloque.
Non sei cal é o seu programa en
materia de emprego ou de vivenda. E, ademais, non entendo o que
queren dicir os seus dirixentes
cando falan”. Isto declarábao un
alumno dun Ciclo de Grao Superior de Vigo ao serlle preguntado o
motivo polo cal optou polos socialistas nestes comicios. Dicía
Gramsci que a hexemonía non se
gaña na superestrutura, senón na
conciencia diaria. Ao BNG fáltalle
concretar e explicar a conexión
que existe entre a mellora de Galiza e o benestar dos cidadáns.

marea branca
marea negra
A NOSA TERRA

■ A imaxe desfasada dos integrantes de Galiza Nova. O

PACO VILABARROS

■ O ‘xa volverán’. Entre al-

gúns dirixentes do Bloque existe
a idea romántica de que o voto
da mocidade “móvese por modas
máis que por elementos de reflexión profundos”. Partindo desta
premisa, pode pensarse que non
fai falta traballar o voto nesa
franxa de idade, porque cando o
BNG volva estar de moda “xa
volverán”. “Nuns comicios autonómicos o resultado sería totalmente diferente”. Por que?
■ A falta de aparición nos
medios de comunicación. O

BNG non ten a mesma presenza
que o resto dos partidos nos medios. Especialmente no soporte
rei entre a xente nova, a televisión. Pode ser que o PSOE contase cos Telediarios da Primeira, da
Dúas, de Antena 3 e da TVG en
contra. Porén, contou cunha arma

potentísima: Crónicas Marcianas.
Esta eiva que sofre o BNG -a
diferenza tamén de PNV, CiU, ou
ERC- limita moito a capacidade
de difusión da súa mensaxe. Iso
provoca que nas poucas aparicións públicas dos seus dirixentes, teñan que acabar caendo en
clixés e eslogans. Tamén contribúe a que o BNG non poida explicar o seu programa en políticas
concretas e teña que optar pola
chamada especialización. “Centrámonos naquilo no que consideramos que somos máis fortes, como é a defensa de Galiza”, comentaba un candidato ao Senado
antes dos Comicios. Esa estratexia de mercadotecnia non foi capaz de atraer un público amplo.
Quere isto dicir que o BNG non
ten programa laboral, de vivenda
ou de familia? Non. Pero a política é un mercado e o mercado non

QU
EN QUIOS
Á VENDA

seu discurso parece sacado das
pancartas de maio do 68. Falan de
ocupación, colonización e agresión do Estado español. Iso dinllo
a un rapaz que manexa 30 euros á
semana que lle dan os seus pais.
Ou a un empregado que non é capaz de chegar a fin de mes porque
o seu contrato é precario e está
feito por un empresario, na maioría dos casos, galego. O discurso
dos integrantes de Galiza Nova
foi abandonado polos dirixentes
do BNG na década dos 70. As organizacións xuvenís do Bloque
–Galiza Nova, CAE ou CAF- acaban por converterse en círculos
pechados e automarxinados. Existe unha tendencia excesiva por
parte dos integrantes destas asociacións a politizar absolutamente
todo. “No meu instituto unha rapaza dos CAE dicía continuamente que o fútbol era un espectáculo
para borregos potenciado polo poder, igual que o circo para os romanos. A case todos nos gustaba o
fútbol”, sinala Elías, un rapaz que
estudiou nun Instituto de Vigo.
Con isto, a estratexia de penetración do nacionalismo a eses niveis
non só acaba por ser inútil senón
que tamén é negativa. Un anuncio
recente explicábao claramente:
“cambian os tempos, as mensaxes
e as formas de manifestarse”.♦
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ES E LIBR

S

Os protagonistas da loita
Prestige
contra a marea negra do
a crónica,
nun Caderno que recolle
stas e
as reportaxes, as entrevi
iras
as opinións máis senlle
de A Nosa
publicadas nas páxinas
ano.
Terra ao longo de todo un
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Ferrol
O 29 de marzo celebrouse no
Concello un pleno extraordinario
que tiña por obxectivo aprobar o
plan económico da institución
para os vindeiros tres anos. Finalmente o proxecto, pioneiro en
Galiza e que estará en todo momento baixo a tutela da Xunta,
contou co visto e prace dos socios de goberno –PP e IF–, así
como do BNG e do PSOE. As
únicas abstencións chegaron dos
dous representantes de IU.
Esta medida é a consecuencia do –tantas veces mencionado por parte dos populares– endebedamento que viña arrastrando o Concello ao longo das
últimas lexislaturas. Agora, tras
a súa aprobación, as contas municipais serán vixiadas cada
seis meses para comprobar o

Plano de saneamento
económico
MARTINA F. BAÑOBRE

O Concello fixo un programa económico de urxencia para salvar a
viabilidade municipal. Todos os grupos agás IU apoiou a medida.
seu cumprimento. As claves da
iniciativa pasan pola contención do gasto e o incremento
dos ingresos.
No que respecta á diminución dos investimentos municipais, nos vindeiros anos reduci-

ranse considerabelmente, por
exemplo, as axudas a entidades
–tanto públicas como privadas–
e os gastos de persoal.
En relación co aumento da
recadación, son varias as medidas que contempla a institución

municipal. Dunha banda, incrementar os ingresos correspondentes a diferentes impostos de
carácter local. Pola outra, prestarlle unha meirande atención
ao cobro de taxas municipais,
especialmente naqueles eidos

que estaban supoñendo perdas
importantes para os fondos do
Concello.
A oposición, agás IU, que se
abstivo tanto na votación como
de expresar o seu parecer sobre a
iniciativa, uniuse neste caso ao
equipo de goberno para aprobar
un plano destinado a recuperar
as arcas locais. Malia o apoio
houbo condicionantes. Tanto
BNG como PSOE sinalaron que
o máis importante non era o documento elaborado polo Partido
Popular e Independientes por Ferrol –os nacionalistas acordaron
non asumir o texto– senón as decisións que en base ao mesmo
deberán materializarse durante
os vindeiros tres anos. Seguirá
entón habendo consenso polo
ben da cidade?♦

11-M: o outro lado da guerra
XAVIER VÁSQUEZ FREIRE
Acabámos democraticamente com o governo presidido por quem meteu a cidadania do Estado espanhol numa guerra
para a qual não lhe pediu licença. Esse é
o modo de governar da direita espanholista: sem diálogo com a cidadania. O ultranacionalismo de Aznar é fundamental
para percebermos as causas de nos ter
metido nesse terrorismo chamado guerra.
O complexo de inferioridade de Aznar
reflecte-se nessa necessidade de apoiar
uma guerra “para no dejar a España en
el rincón de la historia”, porque de mantermo-nos à margem da guerra “seríamos
un país que no cuenta” (La Voz de Galicia, 4-3-2003).
O Governo de Aznar caracterizou-se
por um grande controlo dos meios de comunicação, por uma oposição colérica a
qualquer pensamento político diferente,
oposição concretizada no ódio expressado a respeito dos nacionalismos não espanholistas no Estado espanhol, nomeadamente o nacionalismo basco, utilizando a violência etarra para igualar nacionalismo com terrorismo. E nessa
equação o nacionalismo espanholista
não se considera porque “no existe”
(sic). Espanha (España) é a nação (nación) não marcada ou “neutra”, en-

quanto a Galiza, Euskal Herria e Catagerar milhões de dólares, reconstrução
lunya são nações (herriak, nacions)
do Iraque e invasão cultural e económimarcadas. O governo autoritário caiu
ca. O capitalismo não se importa com a
graças à cidadania, que decidiu castigar
morte de pessoas porque dá prioridade
eleitoralmente os caprichos de guerra e
aos objectivos económicos sobre as vídelírios de grandeza
timas civis da guerra,
de Aznar. Mas a queque chama “danos
da desse governo, que
colaterais”. Aliás, os
s que planeiam,
não ouviu os protestos
bêbedos do capitalisda cidadania, não nos
mo, os fascistas do
fazem
e
apoiam
a
guerra
tira a tristeza polos
capital, os falcões do
atentados cometidos ‘comum’ também têm a imperialismo não se
no Iraque e Madrid.
importam com as víMuitas das vítimas sua máscara: mascaram- timas, mas utilizam
mortais dos atentados
estas para obterem
se de ‘democratas’”
do 11-M eram contra
proveito político dea guerra e assim se
las através da manitinham manifestado
pulação da linguana rua. Mas as multigem e dos mass metudinárias manifesdia. As motivações
tações contra a guerra
do atentado do 11-M
não foram suficientes. Penso isso porsão claras: a vingança contra o Estado
que não fizemos uma greve geral estatal
espanhol polo apoio à guerra do Iraque.
contra a guerra nem exigimos firmemenHá uma outra diferença salientável ente um referéndum.
tre a guerra “comum” e o “terrorismo”:
Terrorismo e guerra têm métodos e
na guerra, Bush, Blair e Aznar não se
motivações diferentes, mas os mesmos
ocultaram nas suas operações de gueefeitos: dor, morte, destruição. A inrra; no “terrorismo” os “terroristas”, devasão do Iraque tem motivações econóvido aos seus meios e limitações, sim se
micas: petróleo, maquinaria de guerra a
escondem. A violência mascarada iden-

‘O

UXÍA E BRAIS

Guisa e Napo

tifica-se como mais terrorista, mas o
sentido do termo “terrorista” usado etnoegocentricamente e impulsionado
polo poder vem dado mais pola direcção da violência que pola magnitude
do terror. Pessoas calcinadas e mutiladas havia no Iraque e também em Madrid. Mas os que planeiam, fazem e
apoiam a guerra “comum” também têm
a sua máscara: mascaram-se de “democratas” e utilizam a sua rede de mass
media para distorcer a realidade, sendo
tão responsáveis polo terror como
quaisquer activistas do Al-Qaeda ou da
ETA. O terror e a barbárie são a mutilação e assassinatos de pessoas na invasão do Iraque e nos atentados do 11M, o assassinato de Anjel Berrueta em
Iruñea, a morte como consequência de
uma agressão policial de Kontxi Sanchiz em Hernani, o genocídio do povo
curdo, do povo tchetcheno, etc. O terrorismo é o imperialismo e as suas manifestações de supremacia e extermínio, o
capitalismo assassino, a violência de
qualquer género contra mulheres e
crianças, tantas manifestações da prepotência convertida em terror, o terror
do ódio e da perversão. O terrorismo é
a guerra, o outro lado da guerra.♦

Subliñado

Asasinatos
LOIS DIÉGUEZ
MALDITO PAÍS DE RAÍCES
INCAPAZ DE NUTRIR
OS SEUS VERDES GROMOS

VOLVERÁS?
VOLVEREDES?

El agarda a que o palestino saia da sua casa e, desde o helicóptero, mata-o. Entra no caseto co tanque mentres a familia está a
xantar, e tamén mata a todos os seus membros. Hai un neno de
dez anos coa paisaxe retida nos seus ollos para sempre, e outro
de tres, sen pernas nen cabeza. El construe un muro de formigón
ao longo do país, e divide famílias, rouba territorios, impón o
gueto e mais o ódio. Dispara-lle aos nenos cando se defenden
con pedras ou cantan cancións contra o abuso. El decreta o asasinato do Presidente do País viciño ao que lle roubou as terras.
El impón o terror. Por iso a ONU quixo condenar o seu último
crime, mais o seu amigo poderoso impediu-no, porque o seu
amigo poderoso tamén mata. Eles son o piar que sustenta o terror. Sen eles o mundo seria máis xusto e posibelmente non haberia roubos nen asasinatos, nen cobizas imperiais. Por iso pode
medrar a esperanza como un soño feliz. Pediremos que o Tribunal Internacional os xulgue polos seus crimes. Só iso. Tan só iso.
Porque a nós doen-nos os mortos de Madrid como nos doen os
mortos de Iraque ou Palestina ou calquera outra parte do mundo. A nós doen-nos os mortos anónimos como se os coñecésemos de toda a vida, como se fosen os nosos irmáns, os pais, os
amigos. E como nos doen deste xeito pedimos simplesmente iso,
que xulguen os seus asasinos.♦
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A de Sanidade, Helena Salgado, apenas ten relación con Ourense

División na pesca galega ante o posíbel
nomeamento de Helena Espinosa como ministra
A.E.
Dúas ministras galegas no Goberno central. Así o anuncian as
versións oficiais. É certo? Que
intereses respresentan? Quen
son Helena Espinosa, futura
ministra de Agricultura e Pesca
e máis Helena Salgado, anunciada ministra de Sanidade?
Sorprendeu en Vigo e sorprendeu
na Galiza o nome da futura ministra de Agricultura e Pesca. Era
das poucas mulleres socialistas
que non aparecía nas quinielas
que cubrían, día tras día, os distintos medios de comunicación.
Nos ambientes pesqueiros vigueses, consultados por A Nosa
Terra, sorprendeu o nomeamento. Entrecolleu tanto porque a
consideran coma unha leiga en
pesca e, máis aínda en agricutu-

ra. Ao tempo, aínda que ninguén
se quer distinguir na crítica aberta, temen pola orientación que lle
dea á política pesqueira.
A versión oficial afirma que
foi Pérez Touriño quen propuxo
a Espinosa como ministra, logo
de ver rexeitadas outras opcións
e teimar Rodríguez Zapatero en
que tería que ser unha muller.
Helena Espinosa está ligada,
por vingallos ideolóxicos e de
amistade, a Afonso Paz Andrade.
Non é casualidade que até agora
traballase en Rodman, empresa
presidida por Manuel Rodríguez,
co que forma sociedade Paz Andrade. Hai empresarios vigueses
que temen que a política que
vaia levar daquí adiante o Estado
español, en materia de pesca, esteña orientada máis a favorecer o
sector comercializador, liderado

por Pescanova, que o sector estractor. Ambos están, xa desde
hai tempo, enfrontados, mesmo
con dous órganos de prensa diferentes, Industrias Pesqueras e
Pesca Internacional.
Con este nomeamento cobra
maior importancia o debate sobre o papel das rías galegas, concretamente a de Vigo. Potenciaranse os portos comerciais con
aterrados a esgalla ou a pesca e
as súas industrias?
Por outra parte, militantes do
PSOE sorprendéronse deste nomeamento, por consideralo “unha
volta a 1993”. Daquelas sobranceban entre os socialistas Roldán e
“os seus”. Helena Espinosa era
unha das impulsoras de Petrovigo,
empresa na que o ex director xeral
da Garda Civil estivo interesado.
A mesma Helena Espinosa,

presidenta do Porto de Vigo, foi
inspecionada na súa xestión polo
ministerio. Sería longas de citar
as hemerotecas nas que apareceron denuncias contra o seu labor
no porto vigués, mesmo formuladas polos seus compañeiros de
partido. Espinosa era daquelas
unha afecta ao ex ministro Abel
Caballero e enfrontada con Carlos Príncipe, aínda que nunca
ocupou cargos orgánicos.
A ministra de Sanidade,
boa profesional,
sen vínculos con Ourense
Perfil totalmente diferente é o
que trae a futura ministra de Sanidade, Helena Salgado. Coincide con Espinosa en que naceu
en Ourense, pero pouco máis.
Antonio Troitiño, durante varios

anos secretario xeral dos socialistas ourensáns, afirma que
“nunca militou no partido en
Ourense, nin tivo relación algunha connosco”.
Salgado conta cun amplo currículo técnico. Esta inxeñeira
insdustrial e economista, dirixiu
a súa carreira profesional ao
mundo das telecomunicacións.
Así ocupou a secretaría xeral de
Comunicacións con Josep Borrell. Daquelas comezou o proceso liberalizador das telecomunicacións e de Correos. Tamén
formou parte do consello de administración de varias empresas
públicas e privatizadas e, ultimamente, era presidenta da filial dunha multinacional alemá.
Helena Salgado mereceu diversas condecoracións pola súa laboura profesional.♦

A Coruña

Mobilización dos traballadores do Juan Canalejo
MANUEL LUGRÍS

Os traballadores do Juan Canalejo
reivindican meirande atención para a sanidade pública. A súa protesta atinxe douscentos funcionarios.

Arrefriando os sucesos de marzo,
volven cobrar interese os temas cotiáns. Unha das preocupacións fundamentais da cidadanía é a que atinxe á súa saúde, máis aínda, a da garantía de que está en boas mans, tanto profesionais como do sistema.
E coma un sopro de aire vivi-

ficador, chega, nestes intres de
prepotencia política, a nova da
loita que emprende o persoal da
Residencia Juan Canalejo das
Xubias, con manifestacións de
pancarta todos os xoves, na demanda, entre outras cousas, dun
aumento do plantel en case dous-

centos traballadores para cubrir as
máis mínimas necesidades así como de mellores condicións de traballo. O colapso das urxencias, as
listas de espera a cada vez máis
desesperantes, a ineptitude dos
cargos, cegos e xordos, impostos
pola Xunta e a solapada carga de
privatización que se agacha tras as
disposicións da Consellaría son,
en síntese, a nómina reivindicativa deste colectivo, que haberá en
cada acción de protesta, vencer
multitude de atrancos por mor da
súa condición de servidores públicos e antepoñer a honestidade laboral a calquera outra consideración pensando, por riba de todo,
nos pacientes como norma suprema da sua deontoloxía de traballadores/as e cidadáns responsábeis.
Pero en todo caso, e saudábel
nestes tempos de falso liberalismo, atopar un colectivo que en
circunstancias tan adversas, se
deixe ver nas fotografías dos xornais e nas pantallas de televisión,
pondo de manifesto o deixamento
de deberes dos organismos públicos e alertando a xente dos perigos que se derivan dese mesmo
deixamento. Como evidencia final de todo o que estamos a comentar, non sei se se decatan de
que no noso país se está a producir unha paulatina implantación
de clínicas e hospitais privados
que, de seguro acoden, como as
avespas, ao mel das ricas transferencias de recursos sociais a estas
entidades, polos contratos mantidos coa sanidade pública que desvía, sistematicamente, doentes a
estes centros que amosan como
obxectivo da súa actividade a
plusvalía dos investimentos realizados polos capitalistas cos fundan. Por suposto, a saúde dos enfermos é, simplemente, o campo
de rendemento dos seus cartos e
♦
máis nada.♦
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A Xunta pretende nomealos directamente

‘A Administración
non nos facilita o traballo aos directores’
H. VIXANDE
Unha Orde que prepara a Xunta pretende nomear a dedo os directores dos centros de ensino,
un colectivo que xa fora abandonando as súas funcións desmotivado por unha Administración
que non facilitaba o seu labor.

rección a determinadas persoas
cuns méritos e cursos concretos.
Deserción paulatina

Abandonados pola Administración, sen incentivos e limitados no
acceso á dirección, os directores
comezaron a desertar e na actualiHabía tempo que os directores dade, dous de cada tres directores
dos centros loitaban contra todos. son elixidos pola Administración
Enfrontábanse á Inspección e ás porque non hai voluntarios que se
Delegación da Consellería para presenten para ocupar o posto.
O ensino nos
conseguir melloúltimos anos vive
rar a calidade do
baixo
tensión. A
ensino pero esta
n Catalunya
Lei Orgánica Xeignorábaos e coral do Sistema
locábaos como os centros teñen
Educativo, LOXintermediarios
a
maioría
SE, tamén ten
ante un profesoparte da responsarado igualmente na Comisión para
bilidade porque a
abandonado. Esta
é unha denuncia elixir os directores, súa aplicación levou aos centros
que repiten a
problemáticas de
maioría dos di- en Andalucia faino
falta de disciplina
rectores dos cen- o Consello Escolar
e certo grao de
tros, entre eles
violencia. Aínda
Eduardo García
que se trata dunha
Parada, que dirixe
o Instituto de Ensino Secundario lei presentada polos seus mentoe Profesional das Neves. “A Ad- res con vocación de mellorar o
ministración non facilita o noso ensino, a Administración en Galiza non enfrontou a corrección
traballo”, resume Eduardo.
Tampouco o incentivo econó- dos problemas e estes acumulámico anima aos directores. Nun ronse nos centros. “Habería que
IES o complemento que cobra un establecer mecanismos para codirector non pasa dos trescentos rrixir mediante o diálogo estes
euros ao mes, cando aumenta de problemas de funcionamento”,
forma considerábel a responsabi- asegura Eduardo García, que relidade, a xornada laboral e a dedi- coñece que “si se foron arranxancación ao centro –os meses de xu- do os relacionados cos contidos”.
Ao ronsel de motivos para a
llo e setembro teñen que acudir
ao traballo–, de modo que, como desmobilización e desmotivaindica Eduardo García, “ser director non compensa, non digamos outros cargos da dirección,
que están peor remunerados”.
A Orde da Xunta para o conAdemais, o ensino é o único
curso de méritos dos directores
corpo da Administración no que
de centros será publicada en
non se consolida o nivel salarial
breve. Despois, os interesados
cando se abandona o cargo. Isto
deberán presentar nun prazo de
só acontece cando se superan os
vinte días a súa solicitude e os
catro anos na dirección –neste
seus méritos. Calcúlase que o
caso consolídase o 25% do comcurso que vén xa haberá direcplemento–, pero nunca se chetores elixidos por este procedegan a consolidar integramente
mento, aínda que non todos
os complementos, aínda que un
porque continuarán no seu cardirector estea no posto ao longo
go aqueles aos que non lles rede toda a súa vida laboral.
matou o mandado.
En 1995, a Lei Orgánica de
En Galiza, de entre os soliParticipación, Avaliación e Gocitantes, unha Comisión desigberno dos Centros, Lopeg, fora o
nará o posto para cada centro.
principio paso na desmobilización
A Comisión estará integrada
duns corpos directivos que até o
por catro representantes nomemomento se destacaran na defenados pola Administración autósa do ensino público. A Lopeg innoma e dous polo centro –un
troducira unha serie de requisitos
polo Consello Escolar e outro
que limitaban o exercicio da di-

E

Os centros públicos de ensino son os afectados pola nova Orde. Na imaxe, o IES de Teis, en Vigo.

ción do profesorado en xeral e
dos equipos directivos en particular, uniuse a Lei Orgánica de
Calidade Educativa, denunciada
polos sectores progresistas como un elemento que desmantelaba o ensino público como se
concibira ate a actualidade. Aínda que o novo Goberno central
anunciou que non levará adiante esta lei, a Consellería non detivo os seus intentos para desenvolver mediante decretos e or-

des esta lexislación, por esta razón a CIG vén de pedirlle ao
conselleiro que non dea máis
pasos á espera das decisións do
Executivo de Madrid.
En todo caso, a Orde pola
que se vai convocar concurso de
méritos para a selección e nomeamento da dirección do centros
docentes que prepara a Xunta,
desenvolve a LOCE no relativo
á elección dos directores e faino
cun criterio restrictivo porque
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pon na man da Administración a
elección do director, cando en
Catalunya os centros de ensino
teñen a maioría no órgano elector deste cargo e en Andalucía a
potestade está integramente no
Consello Escolar. Deste xeito, os
directores serán un corpo profesional en Galiza que poderán
concursar á dirección de calquera centro e formarán un colectivo
que os sindicatos cualifican de
“afecto á Administración”.♦

A Consellaría xa os nomeará o curso que vén
polo claustro. A LOCE estable“Este sistema de elección
ce que como mínimo os repre- –dixo Anxo Louzao, da CIG-Ensentantes do centro teñan un sino– consolida unha forma autercio dos intetoritaria de rexer
grantes da Coos centros, cando
misión e a Xunta
debería ser refleprobábel
aplicou este míxo dun dos prinnimo. De todos
cipais obxectivos
que
se
modifique
xeitos, o secretado ensino, que é
rio xeral da a LOCE e que
formar cidadáns
CIG-Ensino,
para a democraAnxo Louzao os cambios
cia”. Ademais,
amosou a súa
Louzao lembrou
confianza
en queden en nada.
que un servizo
que ao final a
público como o
Xunta abra un
ensino “non pode
chisco a man,
ter como modelo
aínda que non
o privado”.
cre que chegue a haber paridaPara o secretario xeral da
de entre representantes do cen- CIG-Ensino, “a actual conxuntro e da Administración.
tura fai recomendábel prescin-

É

dir desta Orde” porque a nova
maioría no Congreso dos Deputados probabelmente modifique
ou anule a LOCE, de modo que
a Orde quedaría sen base xurídica. Non é que a CIG reclame
inxerencias do Estado nas materias nas que Galiza debería ter
competencia plena, pero para
Louzao “sabemos o contexto no
que estamos e nese sentido o
desexábel sería que houbese unha norma xeral moi básica que
determinase as atitudes e capacidades do alumnado en cada
nivel para que as Comunidades
históricas lexislasen segundo o
seu criterio, pero se Madrid ten
que regular a elección de directores, entón que sexa cun criterio democrático”.♦

Bautista Álvarez e Avelino Pousa Antelo Premios Moncho Valcarce
A.N.T.
O pasado sábado 27 de marzo
en Culleredo, a Coruña, a Irmandade Moncho Valcárcel entregaba a Bautista Álvarez e a
Avelino Pousa Antelo os premios desta entidade.
A Bautista Álvarez corres-

pondeulle o Premio Moncho
Valcarce en Defensa da Terra
pola súa traxectoria na fundación do nacionalismo contemporáneo e a súa implicación
nunha forza da oposición que
logo conformaría o BNG, como
é a Unión do Povo Galego. O

presidente da UPG e ex vicepresidente do Parlamento galego era amigo persoal do crego
das Encrobas, Moncho Valcarce.
Avelino Pousa Antelo foi
agasallado co Premio Moncho
Valcarce pola Promoción da Te-

rra debido a unha longa vida
dedicada á defensa de Galiza e
do seu Estatuto de 1936, á promoción da pedagoxía e renovación do agro galego. O ex presidente do Partido Galeguista
preside na actualidade a Fundación Castelao e ten recibido nu-

merosos premios debido á súa
traxectoria.
Á marxe dos galardóns outorgados durante unha cea á que
asistiron 120 persoas, ao remate
do acto actuou o grupo A Quenlla, que ademais presentou o seu
novo disco.♦
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Considera que o PP ‘modificou un regulamento con fins políticos’

O Fiscal do Constitucional
pide reabrir a Comisión do Prestige
RUBÉN VALVERDE
“A presidencia da cámara galega superou amplamente os límites
regulamentarios para soterrar a Comisión”. Esta é unha das conclusións á que chegou o fiscal do Tribunal Constitucional (TC), José María Caballero. Pedirá que se declare nula a resolución pola
que o Parlamento de Galicia acordou disolver o 5 de marzo do 2003
a Comisión de Investigación da catástrofe do Prestige. O fiscal entende que “o presidente do Parlamento modificou unilateralmente
o regulamento da Cámara” e que con esta acción vulnerou o dereito a exercicio de cargo público do artigo 23.2 da Constitución”.
O presidente do Parlamento,
Xosé María García Leira, ideou
unha “norma interpretativa” do
regulamento pola que se podía
clausurar unha comisión “ante a
posibilidade obxectiva de realizar o seu cometido”. O día 11 de
marzo reiterou a modificación
do regulamento estatutario e
mandou votar en pleno a disolución da Comisión. José María
Caballero considera tamén ilegal esa segunda votación.
O PP esgrimía como razón
para pechar a Comisión que días antes tanto BNG coma PSOE
fixeran un plante ante a imposibilidade de chamar a comparecer as persoas acordadas plenariamente. A oposición protestaba así a negativa por parte do
Goberno central de deixar comparecer no Parlamento galego a
representantes e funcionarios do
Estado. O daquela delegado do
Goberno en Galicia, Arsenio
Fernández de Mesa foi unha das
personalidades que o executivo
de Aznar impediu que comparecese na comisión. O presidente
do Goberno central aducía que
legalmente o Parlamento de Galicia non podía chamar a un representante do Estado, xa que
pertencían a un banzo superior.
Os servizos xurídicos da cámara galega elaboraron un informe
no que negaban taxativamente
esta interpretación da lei.
O fiscal do TC vén de darlle
a razón aos servizos xurídicos

do Parlamento con esta resolución. Tamén defende o abandono temporal dos representantes
do PSOE e do BNG da Comisión. “Foi unha lexítima medida
de presión política para procurar a comparecencia de determinados cargos públicos, aos que
previamente se convocara, e sobre cuxa comparecencia a comisión non advertira anteriormente ilegalidade algunha”. Con esta resolución, o fiscal deixa entrever que a negativa de Aznar a
que os cargos do Estado comparecesen respondeu a razóns políticas e non xurídicas.
Esta resolución será avaliada polo TC e resposta a un recurso presentado por PSOE e
BNG no verán pasado. O TC
ditará sentenza nun prazo que
pode abalar entre o ano e os
dous anos.
Reaccións políticas
O BNG recibiu esta noticia con
“satisfacción”. “O informe do
fiscal coincide coas nosas alegacións. Destapa a prepotencia
e o autoritarismo do PP que vulnerou o regulamento dunha cámara”, declara o coordinador
parlamentario desta organización, Alfredo Suárez Canal.
“Cando o TC admitiu a trámite
o noso recurso, pedimos que se
reabrise a comisión porque era
unha mostra de que tiñamos razón. Con esta, é a terceira reso-
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lución xurídica que nos dá a razón. Primeiro foron os servizos
xurídicos do Parlamento. A segunda proba foi que o TC admitiu a trámite o noso recurso. En
terceiro lugar está a decisión do
fiscal. Só resta a resolución final do Constitucional. Ante os
indicios, o máis lóxico sería que
retomasemos o traballo da Comisión. Dentro de dous anos tal
vez xa non sirva para moito. Hai
que ter en conta que se trata de
coñecer o que aconteceu. Non
queremos só depurar responsabilidades, senón saber o que se

fixo mal para que non volva
ocorrer no caso de que se produza outro desastre”, conclúe
Canal.
Pola súa banda, o deputado
socialista Ismael Rego sinala
que “a decisión do fiscal demostra que o PP valeuse dunha
maioría absoluta para impedir
que se coñecese a verdade do
que pasou. Se o TC decide reabrir a comisión será unha noticia moi positiva. Hoxe Galicia
non está a salvo de que poidan
ocorrer accidentes coma o do
Prestige porque contamos cos

mesmos medios. O fiscal puxo
de manifesto como o presidente
do Parlamento actuou en conivencia co Presidente da Xunta.
Se o TC resolve que se reabra a
Comisión poderemos corrixir as
cousas que se fixeron mal. Ademais, o Goberno central comprometeuse a difundir información do accidente. Nós non
imos propoñer que a Comisión
actúe como un organismo para
depurar responsabilidades. Pero
si queremos que aqueles que tomaron responsabilidades na catástrofe dean explicacións”.♦

Consideran que ‘os cidadáns depuraron responsabilidades co seu voto’

O PSOE non promovera ningunha comisión
de investigación no Congreso

Xosé Blanco.

RUBÉN VALVERDE
“Non nos comportaremos de
xeito inquisitorial sobre os feitos ou formas de actuar do Goberno anterior, porque imos
mirar o futuro dende o primeiro día”. Deste xeito despexaba
a incógnita o Secretario de Organización do PSOE, Xosé
Blanco, sobre se o futuro Goberno impulsaría unha Comisión de Investigación para
aclarar o accidente do Prestige.
Pouco despois do accidente o
PSOE apoiara ao BNG nunha

proposta para facer unha Comisión que aclarase o acontecido fronte as costas galegas. O
PP vetara daquela calquera posibilidade.
A cambio, o PSOE comprométese a “poñer a disposición
da cidadanía toda a información que teña”. “A cidadanía
xa depurou responsabilidades
co seu voto e confiamos que o
futuro Goberno colabore co
Parlamento galego e cos cidadáns para que se poida saber
como actuar nun futuro”, de-

clara o deputado autonómico
Ismael Rego. Para Nunca Máis
esta noticia “é unha sorpresa.
O PSOE levaba defendendo até
agora que se fixese unha comisión de investigación no Congreso. Esta información hai
que collela de todos os xeitos
con pinzas porque foi anunciada por unha persoa que parece
ser que non vai ocupar cargo
de responsabilidade algún no
próximo executivo”, afirma o
voceiro nacional de Nunca
Máis, Rafael Villar.

“Parécenos ben o anuncio
de que o Goberno vai sacar á
luz pública toda a información referente á catástrofe. Só
temos a dúbida de saber que
inclúen nese todo. Cando menos semella que o novo Goberno do Estado apunta outras
formas. Está a prometer transparencia informativa. Algo
que precisa a opinión pública.
Aínda que é verdade que despois de todo o que aconteceu,
menos non se pode pedir”
conclúe Villar.♦
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De ‘Nunca Máis’ a
‘sempre na mesma’
MANUEL CAO

Presentación da Federación o pasado 31 de marzo en Santiago.

En cinco anos chegaron a Galiza 43.000

Os emigrantes retornados
constitúen unha Federación
A.N.T.
O dous de febreiro nacía en Vigo
a Federación Galega de Asociacións de Emigrantes Retornados, agora vén de presentarse
publicamente unha entidade
que ten como obxectivo defender os dereitos deste colectivo.
Galiza é a primeira Comunidade
autónoma do Estado en cando á recepción de emigrantes retornados e
A Coruña é a primeira provincia
receptora do Estado. Así, á Galiza
en 1999 chegaron 6.600 persoas,
en 2000, 7000, no ano 2001, 8.716,
en 2002, retornaron 10.050 emigrantes e en 2003, 11.000. En total,
43.000 persoas en cinco anos.
Ante este feito, os retornados
decidiron culminar un proceso de
organización e así naceu unha Federación que está integrada pola

Asociación de Emigrantes Retornados Marusía, a Asociación Galega de Emigrantes Retornados
Ager, a Asociación polos Dereitos do Emigrante Galego e pola
Asociación Migratoria de Residentes de Ferrolterra Asmirefe.
Os fins desta Federación son
defender os dereitos deste colectivo, o fomento da súa integración
no país, a divulgación do fenómeno da emigración na nosa historia,
a organización de actividades sociais e culturais relacionadas con
este feito, a demanda de creación
de programas de formación profesional e ocupacional específicos
para os retornados que os adapten
ás esixencias do mercado laboral e
a participación naquelas iniciativas individuais e colectivas que teñan como obxectivo evitar as causas que provocaron a emigración.

O presidente desta Federación,
Xurxo Martínez Crespo, indicou
que xa teñen unha serie de demandas que formular á Consellaría de
Emigración como son “a igualdade
de dereitos entre cidadáns residentes e emigrantes”, así como “a
obriga por parte do Goberno galego de abrir oficinas de información
social, cultural e laboral” nos países onde haxa emigrantes. Neste
sentido, Xurxo Martínez denunciou que “a oficina que posúe a
Xunta de Galiza en Buenos Aires
entrega aos usuarios folletos de feiras e festas, pero iso non é o que
precisan os nosos emigrantes”.
A pesar das críticas, esta Federación admitiu que “a Xunta,
através da Consellaría de Emigración, fixo un esforzo cara os
galegos”, aínda que matizou que
“non é abondo”.♦

Os resultados electorais colleitados o 14-M polo nacionalismo
só poden cualificarse de decepcionantes e moi negativos. Estamos a falar dende a consideración do BNG como instrumento
ao servizo dos intereses políticos e socioeconómicos globais,
que é o punto de vista que adoptan os electores á hora de decidir o seu voto. Obxectivamente, o dato frío do reconto indica
que algo menos dun 12% dos galegos confiaron no BNG nun
momento especialmente conflitivo e no que estaban en xogo
moitas das conquistas da sociedade democrática construída con
dificultade en España logo da morte de Franco.
Talvez, a razón fundamental pola que os nacionalistas vascos e cataláns mantiveron, ou aumentaron, os seus resultados
nunha situación tan grave foi a confianza que os cidadáns teñen
nos dirixentes deses partidos, confianza gañada ao longo de
anos, labrada na defensa dos intereses colectivos e froito de interaccións e interdependencias mutuas. Isto, e non outra cousa,
é a actividade política, co seu balance de activos e pasivos, que
se presenta diante dos cidadáns no momento das eleccións e
pola que se avalía e valora a capacidade e credibilidade do grupo para implementar as súas propostas programáticas.
A relación entre o político e o votante aséntase na confianza,
sempre escasa e volúbel, que existe entre ámbolos. Dalgunha
maneira, o electorado galego confía máis nos partidos estatais á
hora de estar representado nas Cortes Españolas pero ese mesmo
electorado confía, por exemplo, nos grupos que organizaron o
Nunca Máis para artellar medidas de protesta, reivindicación e
crítica por determinadas actuacións do goberno. A febleza política do BNG radica na incapacidade para traducir en votos a capacidade de mobilización das inquedanzas cidadás. Velaí un problema grave que só pode ter vías de solución en base a factores
endóxenos que atinxen á esencia da propia organización.
De todos os grupos partidarios existentes na Galiza, o BNG é
o que consome a maior parte das súas enerxías en liortas internas
e descoñecidas para o gran público mentres se desentenden os labores básicos de interrelación e construción de pontes coa maioría social. En realidade, todos os partidos teñen conflitos internos,
que uns xestionan aceptando as diferenzas e outros prohibíndoas
máis, o fundamental, está en someter esa diversidade de opinións
a unha regra básica: a esixencia de rendementos electorais. Tal regra –elemental en calquera grupo competidor– está ausente no
funcionamento do BNG e pode comprobarse na permanencia
ininterrompida de candidatos que, unha e outra vez, ratifican a súa
incapacidade para captaren apoios. Nada disto ocorre no PSOE
ou no PP nos que a cidadanía decide a duración da carreira política do candidato aceptando as mensaxes e empezando de inmediato o labor para atopar un candidato no que confiar.
As análises observadas sobre os resultados do BNG até
agora fan fincapé en elementos ideolóxicos: uns queren máis
nacionalismo, outros máis esquerda; en factores esóxenos de
carácter episódico: atentado do 11-M, tensión bipartidista,
ataque ao nacionalismo; en causas estruturais: falta de medios
de comunicación propios; en críticas ad hominen: liderato feble, añoranza de Beiras, control de Francisco Rodriguez, etc,
e, finalmente, algúns recorren ao fatalismo e autocompracencia dos que cren que o seu labor acompañado de grandes sacrificios non é abondo valorado polo pobo.

PCO VILABARROS

‘O BNG é o que consome a maior
parte das enerxías en liortas internas e
descoñecidas para o gran público”

Membros de Galiza Nova ocupan a oficina do INEM en Compostela.
Na mañá do mércores 31 de marzo Galiza Nova de Compostela ocupou de forma simbólica a oficina do INEM
en Compostela e entregoulle ao seu director un escrito de protesta onde se concretaban os puntos que, a xulgar
desta organización, fan do INEM un servizo público inoperante. Durante o acto de protesta, inxerido no marco da Campaña Nacional polo emprego xuvenil, os 40 asistentes despregaron unha pancarta, repartiron material da campaña e corearon consignas en favor dun Salario Social e de empregos dignos para a mocidade.♦

A incapacidade para constituír unha forza nacionalista organizada e maioritaria ten externalidades para o conxunto da sociedade galega depositando na vontade dos dous partidos estatais maioritarios o que poida suceder coa remodelación das institucións de autogoberno. Aínda que só fora por iso, o nacionalismo debería rachar coa inercia e atrofia dun entramado organizativo que está lonxe de render froitos para a colectividade.♦
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B. LAXE
Esquerra Republicana de Catalunya é agora o partido de moda, como nun tempo o foi o
BNG. Precisamente, logo dos
maos resultados dos nacionalistas galegos nas últimas xerais,
hai quen enxerga ERC coma un
exemplo a imitar, sobre todo
pola súa radicalidade.
Os coñecedores de ERC opinan, non embargante, que a radicalidade desta formación encóntrase máis nos xestos que nas
formulacións programáticas e,
non se diga xa, naqueles aspectos que atinxen o plano social.
Unha radicalidade en xestos, histórica no nacionalismo
catalán, froito das pecularidades de Catalunya. A súa defensa nacional non estivo, nin está, unicamente en mans das
clases populares, senón que dela participou, de xeito fundamental, a pequena e mediana
burguesía autóctona.
Esta diferencia coa Galiza,
leva non só á consecución dun
apoio diferente, senón a que os
seus dirixentes conten tamén
cunha extracción de clase substancialmente distinta, aínda que
non seña o caso de Carod-Rovira, fillo dun garda civil emigrado. As protestas selectivas e de
impacto protagonizadas polo
nacionalismo catalán, contrastan coas mobilizacións desenvoltas polo nacionalismo galego. A espectacularidade dalgunhas accións da Crida, nos oitenta, foi saudada por entidades como o F.C. Barcelona. A sociedade catalá non só nunca se escandalizou destas accións dos seus
“fillos máis novos”, senón que
aceptou apoialas.
Neste ambiente de país
normalizado, cun nacionalismo non penalizado socialmente, formulacións como a independentista son olladas con naturalidade, mesmo polos non
partidarios de tal opción. Os
vasos comunicantes, a horizontalidade, son un feito. Tanto que algúns dirixentes nacionalistas escreben en castelán nalgúns xornais.

O que na Galiza parecería
inconcebíbel non o é en Catalunya. Como non o é o paso de
Pére Esteve desde a secretaría
xeral de Convergencia Democrática de Catalunya a parlamentario de ERC. Ou dos anteriores dirixentes republicanos
como Angel Colom a CiU, ou
Pilar Rahola ao PSC. Ou que o
abade de Monserrat apoie publicamente a Carod no seu diálogo
con ETA.
Ou que algúns dos apoios
máis significativos de Carod, no
plano ideolóxico, proveñan do
mundo de CiU, caso de Miquel
Sellares e Salvador Cardús. Ou
que moitos militantes de ERC
tivesen cargos de confianza con
CiU. Ou que o ex secretario xeral de ERC, Joan Hortalá, sexa
agora o presidente da Bolsa de
Barcelona. Ou que unha parte
da dirección de ERC veña do
bairro alto condal.
Até de agora, ERC nunca foi
vista en Catalunya coma un partido de esquerdas. Na esquerda,
a da maioría dos intelectuais,
estaba o PSUC, e outras formacións menores. Aínda o PSC.
ERC era, é, todo o máis, un partido socialdemócrata, non marxista, que, nalguhas características se podería comparar coa
extinta Euskadiko Ezquerra,
salvando as distancias entre os
Países Cataláns e Euskadi.
Por outra parte, a presenza
sindical en ERC, non se pode
comparar para nada á que existe
no BNG, e todos os intentos de
pór en marcha centrais sindicais
de ámbito catalán, tanto nas fábricas coma no agro, fracasaron. Tampouco existe en ERC
un compoñente ecoloxista, tan
de moda agora, que no nacionalismo galego foi cerne do seu
medre e configuración.
ERC, malia a súa proposta
nacional transformadora, é unha organización máis tolerada
que o BNG, con formulacións
aparentemente máis mornas.
Secadra o problema non é outro que o distinto papel que a
Galiza e Catalunya xogan no
contexto do Estado.♦

A.N.T.

A radicalidade e o exemplo de ERC

Barcelona
Cúmprense estes días eses ansiados cen días de graza que habitualmente se lle conceden a un
novo goberno que se forma. Pouco máis de tres meses nos que o
executivo nacente debe situarse
e empezar a camiñar, pasando un
pouco por altos eses primeiros
fallos, lentitudes e torpezas propias dos que comezan. Os acontecementos nestes últimos meses
fixeron que esa concesión fora
máis ca necesaria para o tripartito catalán, que aínda se pregunta
como conseguiu manterse a flote
despois de tanta treboada.
Comezaba todo o 20 de decembro. Tan só un mes máis tarde, e xa con algunha polémica
interna, o goberno culminaba o
organigrama de todos os departamentos. Mais este estado de satisfacción de quen sente que o

Un bebé de cen días
A. MARQUÈS

Cen días de goberno catalán con máis problemas ca medidas políticas. Un período de graza cheo de coiteladas.
ten todo ordenado para traballar
durou pouco. O 26 de xaneiro, o
xornal ABC abría a caixa de Pandora da entrevista de Josep-Lluís
Carod Rovira coa cúpula da ETA
en Francia. A partir de entón comezou unha grave crise que culminou co anuncio da tregua en
Catalunya da banda terrorista.
Por aqueles días, Carod abandonara o seu recente cargo de conseller en cap, xa non figuraba no

goberno autónomo e presentábase como cabeza de lista de Esquerra Republicana de Catalunya ao Congreso dos Deputados, a
modo de referendo e desafiando
un Partido Popular que perdeu os
papeis ante o que, supostamente,
era o máis feble neste conflito.
Todo isto: un escándalo político tras outro e as, case sempre,
desafortunadas, desafinadas e incluso humillantes opinións políti-

cas que suscitaron, tiráronlle todo
o protagonismo á acción diaria do
goberno e restáronlle pulo e promoción ás medidas que emprenderon. Foron tres meses perfectos
para a oposición, que alentou todas aquelas opinións que cuestionaban a viabilidade dun pacto tripartito como o de PSC-ERC e
Iniciativa per Catalunya.
Pasados os cen días, non obstante, aparecen as consecuencias

de tanta polémica interna e tanto
ataque exterior. Os membros do
tripartito manteñen aínda moitas
diverxencias e teñen aínda todo
por demostraren. Porén, o pacto
de goberno sae reforzado de tanta crise e de entre todos eles sobresae unha persoa: José Montilla, un “virtuoso” en crises de
goberno, un “bombeiro” apagando cacharelas que tivo como premio a súa nova ocupación (ministro da macrocarteira de Industria, Comercio e Turismo). Un
ministro catalán nun goberno
central amigo do de Catalunya.
Ese é o resultado deses cen días
de graza tan conflitivos. No entanto, o tripartito, a pesar deses
cen días de vida que xa ten, é como se fose un bebeciño. Con cen
días, os humanos nin andamos a
gatas, sequera.♦
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Madrid

Mariano Raxoi.

Aire mesto
MANUEL LOMBAO

A crispación espesa o ambiente da capital nas vésperas da
renovación gobernamental. Os que se crían xa “ausentes”, boquexan para non se afogaren nos novos tempos.
Aviso aos lectores

Despois da sorpresa de ver chegar a Godot é como se o fume e o
cheiro das explosións, tanto da terrorista como da política, seguise
negándose a desaparecer. O caso
é que o aire, en Madrid –e penso
que en España– é mesto e o desacougo é o estado de ánimo máis
habitual. Seguramente é lóxico
porque aínda estamos moi perto
dos acontecementos que ambos
os dous non xeran máis ca incredulidade. E, por se non abondase,
vexan as instantáneas destas últimas horas: Aznar non se vai. Reclama a berros a restitución do
seu honor ferido. Coloca o seu
peón a carón de Raxoi, que semella preso antes de comezar o labor
de oposición (até o ABC interpreta deste xeito a xogada). Dálle
por patexar e usa os militares do
Irak para tentar flaxelar a Zapatero como unha “despedida oficiosa”. A foto da dianteira do “novo”
PP é a mesma que xogaba con
Aznar. Non hai muda, por agora.
Cando escribo este artigo, o PP
non pasa por ceder ningún posto
na mesa do Congreso como viña
sendo usual para que as minorías
teñan asento. Din que non poden
ter ningún xesto xeneroso para
facer oposición porque todas as
minorías están na outra fronte.
Xabier Arzalluz parecía que marchara, pero non. Agora preséntase
nunha lista da Asemblea Nacional do PNV. Aquí ninguén se
quere ir. E mirando á outra banda,
á mediática, parece que Luis María Ansón si se vai, cara arriba,
pero... vaise de verdade? Xusto
agora, Onda Cero-Planeta-Ante-

na 3 vese condenada a pagar 190
millóns de euros a un socio-empresario. Eles falan de “creba técnica” nun primeiro momento pero, nun segundo xesto, deciden
presentar recurso, reclamarlle ao
anterior patrón, Telefónica e , se
fose necesario, finalmente pagar
a multa. Parecera como se un pequeno terremoto movese todo o
decorado que hai uns días parecía
cos alicerces ben fondos e resistentes. Por certo que, polo que me
toca, xa me autoinculpei no meu
artigo anterior por se algún xuíz
me quere chamar por manifestarme a famoso sábado de autos na
rúa Génova e na Porta do Sol. Pero, se lles son sincero o que máis
me preocupa é algo que non sabía
moi ben explicar os primeiros días deste “aire mesto” e que acabo de ver con moita claridade
expresado por ese gran psiquiatra que se chama Carlos Castilla
del Pino: “A crispación é agora
indecente e perigosa”. E non fala dos últimos catro anos, cousa
que dá por suposto¡. Refírese á
que “está aparecendo”.. ou sexa... este aire mesto que eu noto.
Ameazas a periodistas, intentos
de deslexitimación do voto. Con
dicirlles que penso ir á sesión de
investidura porque até que o vexa non as teño todas comigo! A
ver se un vento de primavera
limpa a paisaxe e respiramos todos mellor, tanto os que cren
que gañaron como os que cren
que perderon. Como di Castilla
del Pino: “É necesario recuperar
a concordia coas nosas normais
discrepancias”. Pois iso.♦

SOBRE OS SUCESOS DE MARZO

Desacougo
MANUEL REGO NIETO

A NOSA TERRA
non
se publicará
a próxima
semana.

Estou desacougado dende o xoves once
de marzo. Un, que practica o “esceptismo
terminal” aos setenta e dous anos dunha
vida entregada á ‘Causa do Carlismo’,
olla como imos cara atrás en moitas cousas.
Voltamos ao século XIX, cun mercado
do traballo onde o home volve ser mercadoría para o capitalismo salvaxe ou non.
De pouco valeu o “socialismo real”, a socialdemocracia europea, os trece anos do
PSOE no goberno de España. O traballador cada día está máis desamparado, ah!,
pero ten dereito de folga. Conforme.
Dise, e quizais sexa así, que o PP fixo
unha gran política económica e que o
PSOE vai copiala. Política económica baseada no capitalismo privatizador que exportan os EE UU. Claro que de pouco lle
valeu, pois os derradeiros anos de José
María Aznar foron a belixerancia personificada nun estilo totalitario, que como bo
castelán mantivo aquelo tan vello de:

‘José María Aznar como
bo castelán mantivo
aquelo tan vello de:
‘Mantenella y no
enmendalla”’.
“Mantenella y no enmendalla”.
Mandouse o noso exército ao Irak, logo da invasión, cando alí non se nos perdía nada. Claro que esquecen algúns dos
que xa están chamando á porta dos “pesebres” pesoístas, que foi Felipe González
quen colaborou con Bush pai na primeira
guerra contra Sadam Husein, con soldados de reemprazo. Que miserias as dos
que até hai un día pastaban nos pesebres

do PP e foxen cara a Rodríguez Zapatero,
ao sol que máis quenta...!
Que mágoa que un xornalista de sona
se sinta “cegado” polo labor do Pepiño
Blanco, esquecendo o seu desapego a Galicia, ao intentar “cargarse” ao Bloque, logo dos “éxitos” en Madrid: Concello e
Asamblea..., e repite como as sardiñas no
apoio a Paco Vázquez para Deputación
coruñesa e a defenestración do Ventura
Pérez Mariño en Vigo.
Estou desasosegado, dende en 11-M.
Dóenme os mortos e os feridos na miña
alma carlina -alma de home de boa vontade- e coido que Rodríguez Zapatero non
sabe moito se seguir a tradición xacobina
do PSOE (arroupado polos baróns) ou desenvolver unha España Federal. Que se
encomende á Virxe de Lourdes, que falla
lle vai facer...!♦
MANUEL REGO NIETO é comentarista e
autor de varios libros ao redor do carlismo

Raffarin substitúese a si mesmo
imaxe de inseguranza que tantos votos lle deu a Jean-Marie
Le Pen nas pasadas presidenciais.

CÉSAR LORENZO GIL
Jean-Pierre Raffarin, o suposto perdedor das eleccións
rexionais francesas do 28 de
marzo, converteuse na aposta
de Jacques Chirac para comandar o novo goberno que
lle devolva a hexemonía política ao centro-dereita. Algo así
como non cambiar nada para
que moitas cousas cambien.
Jacques Chirac debe crer na teoría de Heráclito de que nunca
nos bañamos na mesma auga.
Por iso chegou á conclusión que
aceptando a demisión do seu primeiro ministro, Jean-Pierre Raffarin, remataba coa crise gobernamental que xurdiu tras a derrota do centro-dereita nas rexionais. A partir de entón, xa ficou
coas mans ceibas para renovar a
Raffarin no seu cargo, aprobar
un gabinete practicamente idéntico ao anterior e ratificar, coa
man esquerda, toda a política
axustizada nas urnas.
Esta aposta pola continuidade ten dúas motivacións de orde
interna fundamentais para o
equilibrio do centro-dereita en
Francia. Chirac non conta con
total dominio sobre as bases políticas conservadoras e teme que
medren líderes alleos aos seus
recintos. Esta é a explicación de
que o presidente non colocase
como primeiro ministro o favorito da prensa, Nicolas Sarkozy,
até agora ministro do Interior,
que pasa a ser ministro de Economía no novo gabinete.
Sarkozy, un político avezado
e ambicioso que planea presentarse ás próximas presidenciais,
trabou certa inimizade con Chirac após defender a candidatura
de Edouard Balladur nas eleccións do 1995, que finalmente
gañou o aínda presidente. O que
se considera político mellor va-

As ‘antiestrelas’ socialistas

Jean-Pierre Raffarin, á esquerda, volveu ser nomeado por Jacques Chirac, á dereita.

lorado polos franceses vivirá na
súa nova carteira todo un adestramento sobre a súa capacidade
para chegar ao Elíseo. Na man
terá todas as reformas que provocaron a debacle do 28-M (Seguridade Social, gasto sanitario,

O asasinato de Ahmed Yassin, líder espiritual de Hamas, con tres mísiles lanzados desde un helicóptero israelí, matando
outras catro persoas e ferindo outras doce, é revelador da extrema desigualdade
de medios con que operan os actores en
conflito e da lóxica suicida que anuncia
unha nova espiral de violencia en Oriente Medio e, probabelmente, tamén en calquera parte do mundo onde poidan ser
identificados e atacados intereses xudeus.
Unha vez máis, Ariel Sharon trata de
influír na evolución desta interminábel
guerra aberta apostando pola aplicación
de medidas de naturaleza estritamente
militar. A execución extraxudicial, terrorismo de estado puro e duro, non puido
ser condenada no Consello de Seguridade das Nacións Unidas polo veto estadounidense, respaldando a intransixencia
do gabinete israelí e a súa política de terra queimada, aínda a sabendas de que
iso implica a liquidación de toda esperanza de arranxo político. ¿Quen se lembra xa da Folla de Ruta? ¿do Plano de
Paz de Xenebra?
O asasinato de Yassin, como o asedio
prolongado de Arafat ou a construción do
muro de separación –cun custo estimado
de 20 millóns de dólares–, son evidencias
contundentes dos retrocesos experimentados no entendemento entre palestinos e is-

emprego…). Un peso que o pode
encumiar ou desgastar no futuro
inmediato.
Para controlar a Sarkozy,
Chirac coloca á súa beira a Dominique de Villepin, un nome
que medra día a día como del-

fín. Labrou un prestixio enorme
grazas á crise iraquí e ás súas
ideas avanzadas sobre multilateralismo que agora Zapatero
inclúe no seu programa para
España. Agora ocupará Interior
coa misión de desarticular a

Aquí fóra

Despois de Yassin
XULIO RÍOS
raelís, pese a que os avances foran anun- tando pola eliminación física das súas
ciados como unha das positivas conse- cabezas mais visíbeis; pero con indepencuencias da liquidación de Saddam no dencia da reacción de Hamas, o propio
Iraq. Todo so pretexto da seguridade, obse- Arafat corre o serio risco de verse deslesión reducida á adopxitimado por unha
ción de medidas de
sociedade que acuharon declara,
corte policial ou milimula odio cada día
tar que dificilmente
que pasa e radicaliza
cinicamente,
que
non
poden aliviar a presión
inevitabelmente as
existente na zona. Os
súas aspiracións.
pode atopar ningún
ataques propiciarán
Paradoxalmente,
máis atentados suici- interlocutor co que falar Ariel Sharon pode
das contra obxectivos
verse obrigado a dimidas súas ‘ideas’ dun
israelís e esa espiral intir, non pola presión
crementará o apoio
cidadá ou internaminiestado
palestino”
popular das forzas racional ante unha polídicais existentes a un e
tica execrábel, senón
outro lado, expulsando
por un escándalo de
á periferia os partidarios dun acordo.
corrupción. É coma cando lemos que boa
Poida que Sharon persiga a redución parte da sociedade norteamericana rexeita
de riscos en Gaza, agora que xa anunciou a Bush porque a súa política supón a mora enganosa retirada das súas tropas, ou te de soldados estadounidenses. Os demais
substituír a “inoperancia” das autorida- non contan nin recibirán honores.
des palestinas na loita contra as organiPese a todo, de maior calado que o
zacións armadas que non controla, op- asasinato de Yassin é a construción do

‘S

O xornal Le Monde considera
que manter a Raffarin no cargo
é unha sentenza de morte ao
centro-dereita en Francia. A
contundente derrota das rexionais creou no país unha imaxe
renovada da esquerda plural que
fracasara con Lionel Jospin e xa
comezan a aventurarse novos
nomes que lideren un Partido
Socialista o suficientemente
forte como para gañar as lexislativas e as presidenciais.
Hai que lembrar que arestora só Alsacia segue en poder dos
conservadores e que a mensaxe
máis interesante para os franceses é a que lles ofrece maior benestar. No PSOE aventúranse a
dicir que a vitoria foi o primeiro
efecto da fórmula exitosa do ZP
e até xa se postula unha influencia paternal de Zapatero sobre
os líderes nacentes no país veciño. Con certeza, o socialismo
europeo ficou sen referencias,
logo da queda de Jospin, a virada de Tony Blair e o desgaste de
Gerhard Schröder, mais os galos
son especialistas en só consumiren os mitos que eles mesmos
fabrican.
A idea que persiste é que
cómpre certa unidade de acción
entre os progresistas, moi fragmentados en forzas minorizadas
que manteñen a fidelidade de
certos nichos de electorado. Para
iso, moitos analistas falan dun xiro real á esquerda na economía
(defensa do sector público e medidas imaxinativas para volver
facer medrar a economía) e o
mantemento da política exterior
de disensión do actual goberno.♦

muro. Se a comunidade internacional, incluída a pusilánime Unión Europea, permite que esta barreira sexa completada,
converterá calquera proxecto dun estado
palestino nunha simple broma. A parte xa
construída do valado, unha cuarta parte
máis ou menos do total, discorre bastante arredada da Liña Verde, que separa Israel da Cisxordania e penetra profundamente no territorio desta última, anexionándoa, de feito, a Israel. En paralelo, a
actividade de ampliación dos asentamentos continúa sen descanso na Cisxordania. Sharon, pola súa banda, declara cinicamente que non pode atopar ningún interlocutor co que falar das súas “ideas”
dun miniestado palestino. É doado afirmar que nunca o atopará.
É hora de iniciar outro tempo, outra
política, con outros actores. Bush, Sharon e outros coma eles precisan sempre
da guerra, da obsesión pola seguridade
para sobrevivir politicamente. Pero os
palestinos –ou os chechenos ou os iraquís– nunca serán derrotados, de todo,
militarmente. Despois do asasinato de
Yassin é o momento de lembrar que soamente un acordo político pode poñerlle
fin ao conflito.♦
XULIO RÍOS é director do IGADI (www.igadi.org)
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Jacques Chirac dálle continuidade ao goberno que castigaron as urnas nas rexionais
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O que queda por arranxar do 11-M
XOSÉ F. PÉREZ OIA
Sexan as miñas primeiras palabras de pesar, solidariedade e admiración cara á digna lucidez, e dor das familias dunhas vítimas que souberon resistirse a unha ignominiosa manipulación.
Ver a Tony Blair, Colin Powell e José
María Aznar compunxidos na cerimonia
relixiosa a prol das vítimas inspira varias
reflexións sobre política exterior.
¿Podería Colin Powell, por exemplo,
lembrarnos (sen mitra ou con ela) que
nunca existiron as armas de destrución
masiva (ADM), primeiro motivo do ataque ao pobo do Irak?
¿Recorda Powell as súas declaracións
na ONU exhibindo frasquiños con letais
armas biolóxicas e fotografías falseadas,
que deron lugar á servil e mecánica actitude repetitiva de Ana Palacio?
¿Lembra Powell que David Kay dixo,
ante o Congreso dos EE UU, “todos estamos trabucados”?
¿Lembra Powell que nun célebre artigo na revista Vanity Fair, Paul Wolfowitz
afirmou que as ADM eran tan só a razón
“máis conveniente e burocrática de venderlle ao público a guerra”? ¿Entran a
morte e a dor humanas na mercadotecnia
publicitaria de vender guerras? Os seus
amigos Donald Rumsfeld e José María
Aznar afirman que o, hoxe, sanguiñento
Irak está mellor porque goza de maior liberdade e que incluso se non existían
ADM a guerra foi boa. Incluso se, como
nos di o “zar antiterrorista” Richard Clarke: “a custosa e innecesaria guerra do Irak
reforzou os fundamentalismos islámicos
radicais e terroristas en todo o mundo”.
As vítimas do Irak e Madrid, ¿son acaso
un pequeno prezo que se pode pagar pola
evidente obsesión de Bush, Blair e Aznar
en atacar o Irak?
¿Suscribe acaso Powell a acomodaticia “doutrina” de Rumsfeld de que aínda

sabendo que os terroristas do 11-S non se ra xustificar a guerra. A guerra preventiva
orixinaran no Irak era mellor atacar ese é, pola súa propia natureza, dependente en
país que a Afganistán xa que “en Afganis- grao sumo dunha información na que poitán non había obxectivos decentes para da confiarse. Botarlle a culpa da guerra do
Irak ao dubidoso motivo dunha maa inforbombardear e si no Irak”.
A lista podería prolongarse moito mación non pode ocultar o feito de que foi
máis. Quizá conviría que as familias das unha decisión política”.
Como sinala Urquhart, se, como di o
vítimas, que non se desprazan en automóbiles blindados, tivesen noticia das grazas presidente Bush, estamos nun estado de
guerra “¿Seguen tade Rumsfeld. “A aumén os servizos de insencia de evidencia
formación dispostos a
non é o mesmo que a
manifestación
se pregar ás súas intenevidencia de ausende
‘desagravio’
cións políticas?” Hai
cia”; das delicadas obmoitos anos, Stalin diservacións de Scott
de Vista Alegre
xera que un home de
Ritter a varios inspecEstado debe saber estores da UNSCOM
deixa claro
coitar o que é contrario
cando dicía “traballaun ambiente
aos seus desexos, nin
redes para min e comBush, nin Blair, nin
portarédesvos coma
reaccionario
Aznar seguiron o seu
machos dominantes
consello. ¿Solicitaría
(cans alfa, en inglés)
que subsiste no país”
este último a Powell
da grea. Cando imos a
algunha pequena exun lugar teñen que saplicación do seu amigo
ber que ergueremos os
Bush II por facerse esnosos rabos e espallapiar? Conviríalle ao
remos os nosos ouriños sobre todos os seus muros…” ou da noso augusto ex presidente (lembremos a
afirmación dirixida ao inspector sueco Carlos I e a Cincinatus) ter compartido
Hans Blix que dicía: “as bruxas existen e máis coa vella Europa. Nela, Jacques Chivostede foi nomeado para afrontalas, for- rac opinaba que xa se chegara, grazas aos
mular o problema de se as bruxas existen inspectores, a un virtual desarme do Irak e
ou non é debilitar seriamente a fin da ca- que os servizos secretos levaban a cabo un
labor de “intoxicación mutua”.
za de bruxas”.
Gore Vidal (en múltiplos escritos no
A Tony Blair hai que lle dicir, como ao
seu amigo Aznar, o que mentou recente- seu país, os EE UU) e Chossudovski
mente Urquhart de Kay. “A realidade dun (Guerre et Mondialisation, París, 2003)
país esmagado, farrapento, dominado por reclamaban a nosa atención sobre as conun ditador brutal, falso, erixido sobre un comitancias que existían entre Osama
monte de corrupción, está lonxe de repre- Ben Laden e a súa familia e os Bush. Lensentar unha ameaza para o mundo, dispo- do a Kevin Phillips (American Dynasty,
ñendo dun programa nuclear e de ADM Londres, 2004) as nosas sospeitas non fan
dispostas para ser utilizadas nun prazo de senón confirmarse; e Clarke acaba de tescorenta e cinco minutos, como se dixo pa- temuñar (24 de marzo do 2004) ante o

‘A

Congreso dos EE UU que unha semana
antes do 11 de setembro Bush non fixo caso das sospeitas que el quería transmitirlle
sobre os atentados. Está claro que Aznar
prefire ler a Pío Moa antes que a Chossudovski, Vidal ou Phillips. Non lle viría
mal ao, aínda, presidente ler as ironías de
Bertolt Brecht sobre a posíbel descualificación do pobo ante os seus democráticos
erros. A manifestación de “desagravio” de
Vista Alegre deixa claro un ambiente reaccionario que subsiste no país. A obstinación de Aznar en equiparar todos os terrorismos, confunde a expresión coa orixe, ou mellor dito, a etioloxía do terrorismo. Aznar eleva o terrorismo a un metafísico limbo absoluto no que non distingue
a causa dunhas vítimas (as da ETA) da resistencia nacional iraquí ou dos agravios
dun pobo desposuído. O etarra é un horríbel legado histórico que é da nosa responsabilidade, en parte, por non termos sido
quen de resolvelo (sobre todo desde o Estado). É un vello problema no que se supuña que todo o racional estaba do noso
lado e todo o irracional e criminal do contrario. Este dogmatismo exclúe toda acción política e déixanos circunscritos a
unha lóxica político-xudicial cuxo círculo
pode prolongarse indefinidamente. A
concorrencia de Pasqual Maragall a enxoitar as bágoas de Aznar reforza esa ambigüidade.
Dediquemos a nosa derradeira reflexión á vergoñenta homilía de Antonio
Rouco Varela, que aproveitou a ocasión
da dor para atacar, indiscriminadamente,
o nacionalismo, mesturándoo co terrorismo. Afortunadamente, atópome entre os
“miserábeis” que citaron Acebes, Aznar e
a súa familia.♦
XOSÉ FERNANDO PÉREZ OIA é economista e
ex funcionario das Nacións Unidas en Xenebra

Resistencia, guerrilla e represión.
Causas e Consellos de Guerra, Ferrol (1936-1955)
Bernardo Máiz Vázquez

‘Hai quen
prefiriría
non falar,
sen advertir
que o teu
pasado
atrápate
sempre’

A NOSA TERRA

GÜNTER GRASS

Cazadores
na Illa
Grande
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GUSTAVO LUCA

E

mborcallado nos
cumios azuis dos
Pamir, o Uzbequistán
dubidaba con cal de dous
pretendentes quedar.
O primeiro deles, o Grupo de Shangai, formado pola China, Rusia e as outras
tres repúblicas ex-soviéticas
da Asia Central
(Cazakhstán, Taiquistán e
Quirguizistan) propuña crecer con recursos propios,
venderlle as enormes reservas de gas á China e á India
e defenderse dos que
prometían defendelos da demagoxia islámica cos estragos que ben se poden ver no
Afganistán.
O segundo modelo é o
da alianza Guam, formada
polas iniciais en inglés de
Xeorxia, Ucraína, Azerbaixán, o Uzbequistán e
Moldavia. Unha copia da
OTAN para Asia Central
promovida en 1999 para
meter tropas da Globalización no socalco de Asia central e facerlle a vida
imposíbel á China e a
Rusia. Como di a filosofía
imperial dende Wilson e
agora recorda a diario
Brzezinski, non haberá
América se hai concordia e
cooperación económica entre Europa e Asia, a Illa
Grande do planeta.
(Non é por azar o nome
de Guam, a illa que lle
apuntaron de matute no
Tratado de París a
Montero Ríos (1898) e despois serviu de base para laminar cos B-52 Vietnam e
Camboxa. O irónico inventor deste novo Guam pensa
seguramente na alfaia desprendida do imperio que
serve para amarrar Asia)
Por que o Uzbequistán
pasou de ser o membro
máis entusiasta do Grupo
de Shangai a entrar no
Guam? En bancarrota dende 1989, a hipoteca en dólares dos pozos de gas non
era inxenuidade senón
engano. No Guam comezan
os seus problemas maiores:
a aparición dunha clase
predadora e sucursalista ue
involucra o país na guerra
de Afganistán e eleva a
prioridade do Estado á caza de Ben Laden.
Co país endebedado e a
situación interna nas mans
dos cazadores de
integristas, o goberno colaboracionista de Islam Carimov só sabe defenderse coa
tortura. Dezanove mortos
nos últimos atentados fan
pensar que non era frivolidade a de Donald
Rumsfeld, ministro da guerra de Bush, cando avisou
con moita rexouba nunha
rolda de Prensa que Ben
Laden tamén podia non
♦
aparecer nunca.♦

XAN CARBALLA

Manuel G. Valverde

‘Marrocos terá que asumir
o feito diferencial do Rif’
CÉSAR LORENZO GIL

Manuel Gómez Valverde é profesor no Instituto Español ‘Melchor de Jovellanos’ de Alhucemas
(Marrocos). O seu coñecemento do Rif (ex colonia española) sérvelle para explicar as arelas dun
pobo marxinado e sen saídas alén da espada do haxix e a parede do estreito de Gibraltar. Marrocos tamén está de actualidade como “foco de terroristas” após os atentados de Madrid.
Por que o Rif non é Marrocos?
É un pobo singular, só vinculado ao actual Marrocos desde a
independencia. A súa cultura é
beréber, ten un idioma propio (o
tamazigh, chamado “xerkha” polos seus falantes) e rastros xeográficos moi definidos. Gústalles
cantar as súas cancións típicas
como reivindicación nacional e
até colocan nos coches o símbolo do Rif para se diferenciaren
do resto dos marroquís.
Tivo o Rif nalgún momento
consciencia de nación?
O Rif foi independente durante máis dun lustro, logo da rebelión antiespañola de Muhammad
Ibn Abd el-Krim no 1921 e o que
a historiografía chama ‘o desastre
de Annual’. Aí creouse unha idea
de nacionalidade, de unión das diferentes tribos baixo o mando dos
Beni Uriagel (clan deste adaíl
independentista). Foi tan grande
o seu poder que só a unión de

Francia e España, no desembarco
de Alhucemas do 1926 lle puxo
fin ao seu mandato.
Abd el-Krim reaccionara
violentamente contra un cambio
do Capitán Xeneral en Melilla,
onde el traballaba como cadí ás
ordes españolas, mais finalmente
a súa foi unha guerra anticolonial, que talvez buscase un Marrocos máis plural que atendese
o feito diferencial do Rif. Logo
da Segunda Guerra Mundial, na
independencia, foron os reis
alauítas os que comandaron o
proceso emancipador e impuxeron sen máis o dominio do que
fora o antigo Marrocos francés.
E notouse esa perda de peso político?
Logo de aturar os españois e
de vencelos, a independencia era
unha oportunidade de conseguir
recoñecemento, mais os marroquís árabes e francófonos tratáronos con desprezo. Na descoloni-

zación, España desentendeuse e
permitiu que Rabat absorbese o
Rif sen lle conceder unha autonomía. Naquela altura houbo rebelións antimarroquís e os rifeños
falan de que a represión foi brutal, tanto en Tetuán como en Alhucemas. Castigaron estas arelas
secesionistas e introduciron rapidamente a administración herdeira da francesa, que deixou os naturais desta nación beréber sen
influencia política. Só un dato: a
estrada que une o Rif con Fes
–no interior, ao sur– chámase
route de l’unité (ruta da unidade).
Todo isto marxinou a rexión.
Os reis nunca tiveron en conta
o Rif. Só agora, tras subir Mohamed VI ao poder, parece que cambian algo as cousas. O monarca
visitou a rexión varias veces (grazas a iso mellorouse a estrada que
percorre a complicada orografía
rifeña) e hai promesas de que se
aumentarán as infraestruturas.

E arestora, de que vive o Rif.
Principalmente, da emigración. Hai moitos rifeños traballando en Bélxica e Holanda.
Grazas a eses cartos que mandan,
vanse mantendo as familias en
África. Tamén hai gran comercio
de mariguana e haxix. Se te fixas
un pouco na forma de vivir, sabes
que paira no ambiente ese negocio, que en moitos casos activa o
resto da vida económica. Do resto non hai nada. Nin industria nin
posibilidade de desenvolvemento
de ningún outro sector. Houbo un
intento de trocar plantíos de cánnabis por maceiras, mais é imposíbel facer rendíbel un produto
sen mercado nin medidas complementarias a ese cultivo. Cun
alto nivel de paro e poucas opcións, non é estraño que de Alhucemas partan pateras con destino
a Andalucía (principalmente a
Granada e Almería).
Os tremores de terra non
axudan tampouco.
É un mal endémico para o
que non está preparada a rexión.
O goberno tivo moito tino en
evitar que a catástrofe lle afectase á estabilidade do réxime: no
reparto das axudas, na programación das visitas reais…
E hai saídas para o futuro?
Os rifeños queren que os seus
aforros se invistan na rexión. É en
aspectos pragmáticos coma este
onde se percibe certo nacionalismo. Marrocos é consciente da débeda con esta nación e terá que
recoñecer o seu feito diferencial
dalgún xeito. A pobreza extrema
está facendo xermolar un movemento islamista moi importante
(culpábel dos atentados de Madrid) que pon en perigo a propia
estabilidade da coroa alauíta.
A pegada española tamén é
importante no Rif
Por poñer un exemplo, Alhucemas é unha cidade nada no século XX, bautizada primeiramente como Ciudad Sanjurjo, logo
deste desembarco francoespañol
no que á parte deste xeneral que
lle deu nome, estaba tamén Franco e que foi estudado cando se
atacou Normandía no 1944. Hai
praias que teñen nomes españois
(Cebadilla, Quemado, Morronuevo…). Desde o século XVI, España controla o rochedo de Alhucemas, na que aínda hoxe hai un
destacamento da lexión.
Lingüisticamente, pervive o
coñecemento do español, principalmente grazas á televisión. Alí
seguen con paixón a liga española e están moi ao día de todo o
que na península ocorre.
Hai simpatía entón cara
aos ex colonizadores?
Por suposto que non. Hai que
pensar que tras a derrota de Abd
el-Krim, o exército español fixo
unha represión brutal, utilizou gases tóxicos e bombardeou poboamentos. Aínda hoxe hai un movemento cívico que reclama do Estado español o recoñecemento
destes crimes de guerra. Só esixen que se constrúa en Alhucemas un hospital oncolóxico para
tratar axeitadamente os moitos
casos de cancro que, se supón, viñeron como consecuencia daquelas prácticas militares. Iso non
significa que eles non sexan hospitalarios con quen vai alá. No caso do instituto no que eu traballo,
até fixemos unha rondalla que
canta desde “Alfonsina y el mar”,
de Mercedes Sosa a “O voso galo”, unha canción galega.♦
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Esperanza
MANUEL PAMPÍN

¿E

Algúns xogadores implicáronse pouco coa situación deportiva do equipo.

PACO VILABARROS

Horacio Gómez apraza
a profunda reforma até que se confirme o descenso

O Celta, da Champions a Segunda
CÉSAR LORENZO GIL
Por que demitiu Radomir Antic a oito xornadas do final da
liga? Como se converteu o
cuarto mellor equipo do pasado campionato nun conxunto
incapaz de gañar? As respostas non son doadas e fan dano.
O Celta vive agora as consecuencias de dúas traxectorias fatais
que se puxeron de acordo para
atacaren o club vigués na mesma
tempada. A síndrome da bóla de
neve e a queda da torre de area. O
estamento técnico, os xogadores
e máis a directiva teñen amplas
responsabilidades nunha crise estrutural que requerirá tempo, investimentos e imaxinación para
devolver o Celta á elite.
A explicación da torre de area é
o perfecto contrapunto á mellor
tempada da historia céltica, durante
a pasada campaña. A chegada de
Horacio Gómez ao poder tiña un
obxectivo: converter o Celta nun
equipo forte, seguro na primeira división que, ano a ano, fose alcanzando os investimentos suficientes
para optar a títulos. A idea foi boa e
até viábel durante as vacas gordas
dos dereitos de televisión. Gómez
rodeouse dun bo equipo técnico e
fixo investimentos rendíbeis (Antoni Prats, Ito, Makelele…). Mais esa
política de fichaxes deu o salto de
calidade cun gran gasto engadido
(Catanha custou 12 millóns de euros, a ficha de Vágner é de máis de
un millón de euros…) que ignorou
o futuro do mercado, en queda libre
da noite para a mañá. Os valores seguros para vendas futuras (Juanfran, Luccin ou Edu, por exemplo)
custan agora moi pouco e non compensan nin para aliviar a débeda do
club. Por así dicilo, Gómez planeou
rubir ao Everest con recursos insuficientes para atinxir o cume. O es-

forzo pagouse cunha crise sorpresiva mais inevitábel.
Un vestiario
que olla para outro lado
A síndrome da bóla de neve ten a
ver co modelo de xestión da entidade celeste. Nesa puxa por parecer ricos, os directivos do Celta non souberon, en moitas ocasións, calibrar a propia dinámica
do club, a súa relación co contorno e o seu lugar na conxuntura
estatal do fútbol.
A política de remendos valeu
para os bos tempos. Cando un
equipo gaña ninguén se pregunta
cantas horas durmiu ese xogador
que se lesionou; cando se chega
a unha final a ninguén lle interesa coñecer as leas do vestiario.
Mais agora, cando o Celta é o
equipo con máis goles en contra,
penúltimo na táboa e cun índice
de lesionados alto de máis, esas
cuestións saen ao público. A pesar de que a maioría dos medios
de comunicación consideran o
Celta un poder fáctico na cidade
que é mellor manter na sombra
(un descenso fai baixar as vendas de xornais e a audiencia de
radios), moitos escándalos e con-

flitos son xa de dominio público.
A enfermaría ateigada é un
síntoma de malas prácticas fóra
do adestramento. É lóxico pensar
que cando un profesional non
dorme o suficiente ou consome
produtos nocivos para a súa saúde, os seus músculos e ósos se resintan. Con certeza, isto non significa que todas as lesións teñan
unha orixe deste tipo mais si inflúe saír de noite ou tragar fume.
Alén destas obvias normas de
responsabilidade, moitos futbolistas chegaron moi lonxe no seu
compromiso coa xolda. En Sevilla,
xusto na semana na que Radomir
Antic tomou o mando do vestiario,
Fernando Cáceres, Mauricio Pinilla e Pablo Contreras montaron un
escándalo no seu hotel de concentración e acabaron mexando na recepción logo de que non lles deixaran meter dúas prostitutas no
cuarto. Poucas semanas despois,
xusto antes dun importante partido
diante do Málaga, en Vigo, os mesmos xogadores acompañados por
Juan Manuel Pinto acabaron implicados nunha suposta agresión a unha prostituta, comportamento que
motivou que fosen apartados da
convocatoria todos agás Pinto, por
ser gardamallas.

Ademais, a desmotivación dos
futbolistas ten dous peares básicos. Por unha banda a dificultade
que están a ter para percibiren os
seus salarios. O club pediulles
paciencia e sufriu incluso un plante, antes do partido da Liga de
Campións co Milán por causa das
primas para esta tempada.
Pola outra, logo da marcha de
Valeri Karpin, o vestiario quedou
sen dono, sen un compañeiro con
autoridade suficiente como para
obrigar os seus compañeiros a se
entregaren sen fisuras. Como ademais non hai apenas rapaces da
canteira, ninguén sente o posíbel
descenso coma un problema real.
Até o club tivo que insistir en
que, aínda que se xogue na segunda división, non vai haber saldos
nas vendas de futbolistas, sabedor
que moitas das estrelas quererán
negociar a súa saída moi á baixa.
Neste aspecto, hai que lembrar o que pasara co Zaragoza.
Varios técnicos da entidade denunciaran que o plantel baixou os
brazos por motivos económicos e
se deixou ir na deriva, na procura
de mellores contratos fóra de Aragón. Un dos que marchou, a prezo de risa, foi precisamente un
agora céltico, José Ignacio.♦

A difícil papeleta para Sáez
Nestas oito xornadas que restan,
a salvación é posíbel. Antic,
consciente de que non podía atar
en curto un vestiario co que nunca se integrou, pensando máis na
Liga de Campións que na propia
situación doméstica, marchou
coa maleta a medio facer. Agora,
case descartado planificar xa a
próxima tempada cun adestrador
con experiencia, é a oportunidade dos da casa. O eterno secun-

dario, Ramón Carnero, asumirá
o mando, asesorado por Rafael
Sáez, até agora adestrador do filial e gran promesa grazas ao seu
éxito na Segunda B.
Sáez ben pode ser o futuro
dun Celta obrigado á reestruturación. É un home serio coas
ideas claras, que practica un
fútbol directo e eficiente e consegue dos seus futbolistas unha
extramotivación. Mais esas vir-

tudes son dificilmente demostrábeis en oito xornadas. Este
ascenso apurado pode ser unha
maldición. Se o Celta non se recupera ao xeito, Sáez pode quedar queimado, inservíbel para
comandar a volta da canteira ao
primeiro equipo celeste. Quizá
o pontevedrés tamén se decate
de que, de facelo ben, xa case
ninguén lle disputaría o posto
no banco o ano que vén.♦

stará pasando no
goberno en
funcións do PP o
de que, cando se afunde o
barco, as ratas son as
primeiras en abandonalo?.
¿Ou é que lle queren deixar ao PSOE a pataca quente das seleccións
autonómicas?; a un PSOE
que, lembremos, hai só uns
meses se abstivo no Congreso
sobre a petición catalá, vasca
e galega para que aquelas fosen recoñecidas nas competicións internacionais.
O certo é que o
sucedido na fin de semana
debeu pillar os
responsábeis do deporte de
Aznar recollendo da mesa
do despacho o marco coas
fotos da muller e dos fillos,
e os cataláns, que para o
que lles convén son máis
listos ca a fame, “metéronlla dobrada”, con perdón.
A historia é que a Federación Internacional de Patinaxe aceptou a catalá
como membro de pleno dereito e, desde agora, pode
participar en campionatos
oficiais, algo que debe ter
dos nervos os conservadores
españois, tan patriotas eles.
A decisión da patinaxe
abre unha porta á esperanza e mesmo reflecte unha
resolución do Parlamento
europeo, que ofrece a posibilidade de que
nacionalidades históricas
coma Galiza poidan disputar torneos internacionais.
Claro que aquí, no noso
país, os responsábeis das federacións, e non digamos na
Dirección Xeral do deporte
da Xunta, asubían e fan o
tolo ao escoitar o asunto. A
Fraga sáenlle ronchas,
porque iso das seleccións autonómicas é moi nacionalista, “rompe la unidad de España”, “es darles cancha a
los del Bloque”… se nin
sequera xoga a selección galega de fútbol partidos benéficos en nadal, como fan en
todo o Estado!!!
Ollo; paréceme tan delirante a negación da
identidade nacional de Galiza, Euskadi ou Catalunya
como, por exemplo, a
iniciativa recente de Artur
Mas de facer unha selección
conxunta “andorrano-catalá”; no caso galego sería como facer un equipo con
Portugal, e iso é andar “de
prestado”, como cando a un
Partido lle ceden deputados
para formar grupo
parlamentario propio.
O outro día na praza de
touros –¡qué faena!–,
Aznar e os simpatizantes
do PP corearon
enfervorizados ¡¡¡viva
España!!! Só lles faltou o
de “una, grande y libre”.
Menos mal que xa non
pintan nada; a ver se
agora, e arrastrados pola
histórica medida da patinaxe, comezamos a ir sobre
rodas. ¡Selección galega
♦
–en todos os ámbitos– xa!♦

Cartel de
Díaz Pardo
sobre o
Estatuto
de Galiza
no ano 36.

Convento mercedario de Sarria.

García Bodaño
escolle Teis

Vigo, cidade
de deseño

Finou a escritora
Monique Laederach

Sarria
tamén existe

O escritor Salvador García Bodaño será o próximo homenaxeado pola Asociación de Escritores en Lingua Galega na celebración anual que leva o escritor a súa terra. O poeta escolleu o
barrio obreiro de Teis (Vigo), onde naceu, para a comemoración. En cambio
será Ourense a cidade onde teña lugar
o XXI Congreso Galeusca que reunirá
escritores vascos, galegos e cataláns
co tema A cidade e a palabra. Foron
dous dos acordos tomados na asemblea da AELG do pasado 27 na que
tamén se aprobaron os novos estatutos.♦

O 2 de abril inaugurarase no MARCO de
Vigo a exposición A creación do necesario. Aproximación ao deseño do século XX en Galicia. Comisariada por Mª
Luísa Sobrino, a mostra recolle 378 pezas de deseño publicitario, carteis, téxtiles, deseño gráfico e editorial, xoguetes
ou mobiliario doméstico. Creadores como Luís Seoane, Díaz Pardo, Francisco
Mantecón, Pepe Barro, Fausto Isorna,
Permuy, ou José Mª de Labra son algúns
dos que se recompilaron pezas para esta
historia do deseño que vai de comezos
do século pasado ate os nosos días.♦

A escritora suíza Monique Laederach
(Les Brenets, Neuchâtel, 1938) finou
o 17 de marzo. Laederach era profesora de alemán de ensino medio, responsábel de cursos na Universidade Moderna de Neuchâtel ou na de Lausanne
referidos á tradución, unha das súas
recoñecidas actividades. Feminista,
escribiu lonxe de convencións e estereotipos. Na súa derradeira obra Flèche dérobée au vent (novela) adéntrase no mundo dun salón literario de
principios do XIX, inspirada pola vida
da poeta alemá Anette von Droste.♦

A A.C. Ergueitos a través da súa presidenta, no acto de entrega do premio Fiz Vergara Vilariño celebrada o pasado sábado,
defendeu que “este país non pode construirse só desde os centros urbanos”. O galardón recaeu en Miguel Mato polo libro
de poemas O whisky na barrica. O acto
reuniu unhas 150 persoas, entre elas un numeroso grupo do mundo da cultura. Fernán Vello, Cesáreo Sánchez, Marica Campo, Estevo Creus, Xosé Mª Álvarez Cáccamo, Marta Dacosta, Xavier Baixeras,
Xosé Manuel Beiras, Paco Pestana ou Pilar
García Negro responderon ao convite.♦
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O

venres trinta de abril celebrarase o xuízo no que
Portugal reclama a España o sino da carabela de
Colón atopado nun mergullo en Figueira da
Foz. Na Galiza a relación cultural con Portugal
é ben máis amistosa a pesar de que o escritor Santos Araujo investigue sobre os “encontros e desencontro“ no libro
que presentou esta semana en Ourense, cidade que visita o
timorense Luis Cardoso na súa xira de presentación da súa

última novela que o trouxo tamén a Santiago e Vigo. Será
do Brasil de onde chegue a música o día 3 a Pontevedra
coa actuación de Rosa Passos, o día despois de que subira
ao escenario o irreverente Albert Pla, neste Ano da Música cheo de concertos. A cidade esperará a que rematen
as procesións para poñerse a pensar, na XXI Semana Galega de Filosofía que se celebrará dos días 12 a 16 de
abril e que este ano traerá a debate o tema da cidadanía.♦
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Sarabela Teatro copa os María Casares
Vinte e sete premios e outras tantas nominacións
nos oito anos de galardóns teatrais
A.N.T.
A compañía Sarabela Teatro coa súa producción Así que
pasen cinco anos arrasou na gala dos Premios María Casares. Mellor espectáculo, directora, actor secundario, escenógrafo, adaptadora e encargada de vestiario, seis dos trece galardóns foron os que a compañía gardou na súa maleta cando rematou a función no Teatro Rosalía da Coruña o
pasado sábado. Por outra parte, os profesionais da escena
denunciaron as políticas levadas a cabo pola administración,
accións que os condena dende hai anos ao “inframundo”.
O teatro Rosalía da Coruña foi
novamente, o pasado sábado, o
escenario polo que correron as
xerras da VIII edición dos premios María Casares entre directores, actores e técnicos de escena. Pero falar dos premios María
Casares é case falar da compañía Sarabela Teatro. Edición tras
edición os galardóns que premian os mellores profesionais
da escena galega veñen recoñecendo o labor desenvolvido pola
formación que dirixe Ánxeles
Cuña Bóveda. Oito edicións e
vintesete premios e outras tantas
nominacións para unha das
compañías máis estábeis do país, cun modelo de produción e
organización consolidado despois de catorce anos como profesionais, que aposta ademais
pola innovación no aspecto artístico. Con diferencia, Sarabela
é a compañía do país con máis
nominacións ás súas costas, recibindo o máximo de oito galardóns polo Lapis do carpinteiro.
Nesta VIII edición, das trece
categorías que contemplan estes
premios, Sarabela acaparou seis
deles coa montaxe que representou o 2003, Así que pasen cinco
anos, unha adaptación dunha
das obras máis destacadas e
complexas de Federico García
Lorca, que reflexiona sobre o
amor e a morte. Mellor espectáculo, mellor dirección, mellor
actor secundario para Xabier Es-

tévez, mellor escenografía a Suso Díaz, mellor adaptación-tradución para Ánxeles Cuña e mellor vestiario a Teté Seoane foron os galardóns que se meteu
no peto a compañía. Este último
premio, o referido ao vestiario,
foi compartido con Carlos Alonso polos seus deseños en A gran
ilusión, a comedia de enredos
dirixida por Celso Parada.
Parafraseando a dramaturga
exipcia Fathia el Assat, a directora de Sarabela, Ánxeles Cuña Bóveda explica as claves que os levaron a consolidarse como compañía, cun cadro de actores estábel e con programación. “Autenticidade, xustiza e madurez”, comenta, sen esquecer “un estudio
económico rigoroso e a existencia dunha filosofía e proxecto común”. Non embargante, como ela
asegura, que unha compañía de
teatro acade unha vida estábel no
país “non é doado”, porque a situación en Galiza é moi variábel”.
“Aínda que a contracorrente, no
país están a traballar actores de
primeira liña que teñen que saír
fora das nosas fronteiras para que
se recoñeza o teatro galego. Hai
compañías que arriscan moito e
que sobreviven, pero o mapa teatral galego aínda está un pouco
desorientado”, engade.
Máis premios
Ademais dos galardóns que reci-

mios. Máis desapercibidas pasaron as candidaturas do Centro Dramático Galego, Áncora
Produccións, Casahamlet e a
Factoría Teatro, que non recibiron ningún premio.
Críticas dende as táboas

Un intre da representación de Así que pasen cinco anos, de Sarabela Teatro.

biu Sarabela, os outros premios
que se outorgan as mellores interpretacións repartíronse entre
Talía Teatro, con Artur Trillo como mellor actor protagonista na
obra Bicos con lingua, e Teatro
do Morcego, con Maxo Barxas
como mellor actriz protagonista
e Sonia Rúa considerada mellor
actriz secundaria polos seus papeis en A gran ilusión.

Bicos con lingua recibiu
ademais o premio ao mellor
texto orixinal, un escrito composto por Avelino González,
Xabier Lamas, Suso de Toro,
Cándido Pazó, Manuel Núñez
Singala, Ana Iglesias e Marta
Echevarría.
Matarile Teatro, con Acto
seguido e Belmondo con Sidecar levaron o resto dos pre-

Cada ano, a entrega dos María
Casares, convértese ademais
nun acto reivindicativo. Se o
ano anterior foron as protestas
contra o Prestige e a invasión de
Iraq as que marcaron a gala, este ano as víctimas da matanza
do 11-M en Madrid provocaron
varios minutos de aplausos na
sala. Ademais, os actores reclamaron que pronto se poidan
montar as obras de Valle-Inclán
en galego e a recuperación da
súa figura para a escena galega.
Presentada polas actrices
Luma Gómez e Inma Antonio,
na gala tamén se incorporou
unha crítica á política teatral
existente en Galiza e á actualidade máis recente. Neste sentido, Ánxeles Cuña, critica o estancamento no investimento orzamentario, especialmente no
ano do Xacobeo, e “a política
desenvolvida dende a administración que aposta polo que vén
de fóra esquecéndose de potenciar o que se realiza dentro”.
Nun momento no que as
axudas institucionais dirixidas
aos profesionais da escena seguen sendo case as mesmas que
hai dez anos, sen unha promoción forte e nunha situación flutuante, a directora de Sarabela
reclama “máis lugares e tempo
para exhibir e unha programación estábel”, para crear un teatro con garantía de orixe que
cree riqueza. “Pero non é algo
que só atinxe á vontade persoal,
senón tamén á política”.♦

Os libreiros premian
a Concellaría de Cultura de Pontevedra
A.N.T.
Agustín Fernández Paz como
autor, o Concello de Pontevedra
como institución, a Biblioteca
de Literatura Infantil e Xuvenil
en calidade de medio de comunicación, A fouce, o hórreo e o
prelo: Anxel Casal ou o libro
galego (Edicións do Castro) na
modalidade de libros, Pedreira,
de Santiago como mellor libraría e o CEIP Castrelo, de Cambados, escollido entre os centros
de ensino, acapararon os premios da Federación de Libreiros
de Galiza que se entregaron o
pasado sábado día 27 en Ferrol.
Até o día do acto de entrega,
a Federación de Libreiros só dera a coñecer o nome de Agustín
Fernández Paz como o autor escollido para outorgarlle o Pre-

mio Irmandade do Libro, recoñecéndolle toda a súa longa e
exitosa traxectoria no mundo da
literatura infantil e xuvenil, que
lle dá ademais a condición de
ser o escritor galego traducido a
máis linguas. O investigador
Ernesto Vázquez Souza e Edicións do Castro compartiron a
alegría de ver convertido o libro
A fouce, o hórreo e o prelo: Anxel Casal ou o libro galego no
escollido polo xurado. O concelleiro de Cultura de Pontevedra,
Luís Bará recolleu o galardón
que recoñecía a institución da
que está ao fronte polo seu continuado labor na divulgación do
libro e a lectura. A Biblioteca
Virtual de Literatura Infantil e
Xuvenil, promovida pola asociación Filix en colaboración

Agustín Fernández Paz.

con Galix, conseguiu facerse co
premio destinado a medios de
comunicación e novas tecnoloxías. A Federación de Libreiros
premia tamén cada ano a profesionalidade do sector poñendo o

destaque a xestión e o traballo
desenvolvido nun dos establecementos. Neste caso foi a Libraría Pedreira de Santiago a escollida, un local no que a presenza de libros galegos e portugueses é visíbel e que se abre
acotío para presentacións de libros e outros actos de carácter
cultural. Xunto ao premiado
CEIP Castrelo, de Cambados,
foron mencionados polo xurado
na modalidade de centros de ensino dándolle accésit o A Rúa,
en Cangas e o CEIP A Carrasqueira, de Coruxo, en Vigo.
Abril dos libros
A Concellaría de Cultura de
Pontevedra recibía o galardón
dos libreiros poucos días antes

de que comece o programa Abril
dos Libros co que o departamento que dirixe Luís Bará comemora o Día Internacional do Libro
Infantil e Xuvenil e o Día do Libro. A inauguración será o día 2
e consistirá nun acto en lembranza de Luísa Villalta, que ía ler o
manifesto de apertura neste 2004
no que o Concello celebra o
“Ano da Música”. Despois da
morte da poeta, decidiron organizar para ás 7 da tarde no salón
de actos da Casa do Concello
unha lectura de textos de Villalta
ou sobre ela no que participarán,
entre outros, Marica Campo,
Xosé Mª Álvarez Cáccamo, Miguel-Anxo Fernán-Vello, Marga
Romero, Eva Veiga e Pilar García Negro. Da música encargarase o Conservatorio da cidade. ♦
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Xosé Luís Axeitos
completa as cadeiras da Academia
O investigador ocupará a vacante deixada por García Sabell
C.V.
O investigador Xosé Luís Axeitos lerá á volta do verán o seu discurso de entrada na Academia. Ocupará entón a vacante que
quedou despois da morte de Domingos García Sabell, para a que
foi escollido no plenario que a institución presidida por Xosé
Ramón Barreiro celebrou o pasado 27 de marzo. A candidatura de Axeitos impúxose na votación á de Darío Xohán Cabana.
“Con disposición plena” para
o que lle encomenden entra o
investigador Xosé Luís Axeitos (Asados, Rianxo, 1945) na
Academia. Aínda é cedo de
máis para que confirme o lugar e o tema do seu discurso
de ingreso pero si apunta dúas
posibilidades que lle andan na
cabeza. Posibelmente fale do
“sentimento exílico” na literatura galega ou afonde na historia das antoloxías, os seus
criterios e obxectivos, dous
dos temas que forman parte
do seu traballo de investigador. Terá que facer tamén
obrigada mención, por indicación da propia Academia, á
persoa que o antecedeu no
posto que no seu caso se trata
de García Sabell.
Cando Axeitos se converta
oficialmente en académico entrará nunha casa que coñece a
fondo. Case todos os días leva
visitándoa desde hai máis de catro anos e controla perfectamente a biblioteca e os seus fondos
documentais. Visitas a cotío que
se intensificaron desde que se
meteu a fondo na investigación
arredor de Manuel Murguía e na
preparación do seu epistolario
do que en breve se publicará o
segundo volume. Espera ver
culminado o proxecto cando a
Academia celebre o seu centenario, data prevista para que vexa a luz e cuarto e último volume dedicado ás cartas familiares do home de Rosalía. Neste
campo da investigación nos
propios fondos e a súa posta á
disposición pública é onde intúe
o próximo académico que pode
facer a súa maior achega.
Autor dunha ampla bibliografía centrada especialmente
en temas literarios, Xosé Luís
Axeitos vén de publicar o libro
O exilio galego. Un mapa de cicatrices (Edicións do Castro), libro que afonda no seu esforzo
pola recuperación da memoria
dos que tiveron que marchar do
país. “A eles úneme a afinidade
ideolóxica e sempre me impresionou a enteireza e o compromiso moral que mantiveron co
seu pobo, tendo todo en contra e
vivindo de forma austera. Todos
intentaron regresar e foron moitos os que nunca o conseguiron”
afirma Xosé Luís Axeitos que
define os exiliados como “auténticos embaixadores dunha
ética solidaria”. Así como está a
traballar no epistolario de Murguía é tamén o investigador coñecedor de moitas das cartas que
escribiron os que tiveron que fu-

xir por razóns políticas. Defende
a riqueza desta documentación
como unha “información case
espontánea pero tamén a primeira asimilación reflexiva de certos temas” Conta, por exemplo,
que a visión dun cadro de Luís
Seoane cambioulle cando leu
nunha carta que aquel maniseiro
que retratou diante do Centro
Galego “encerraba o drama dos
emigrantes do mundo”.
Cando Axeitos lea o discurso
de entrada quedará completa a
Academia, sen ningún candidato
pendente do acto de ingreso e tamén sen vacantes que cubrir.
Despois da entrada na institución
de Vítor Freixanes co acto celebrado en Pontevedra, só quedaba
pendente a cadeira baleira tras a
morte de García Sabell. Dous
eran os candidatos a ocupala. En
primeiro termo Antón Santamarina, Francisco Fernández Rei e
Manuel María avalaran a candidatura do poeta e tradutor Darío
Xohán Cabana. Foron os académicos Xesús Alonso Montero,
Xosé Neira Vilas e Manuel González os que presentaron a proposta de Xosé Luís Axeitos que
recadou 15 votos fronte aos 7 de
Darío Xohán Cabana.♦

Xosé Luís Axeitos
visto por X. Vizoso.
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A construción
europea

O desenmascaramento do clan Barral
Martínez Oca presenta O tempo en ningunha parte
Título: O tempo en ningunha parte.
Autor: Xosé Manuel Martínez Oca.
Edita: Espiral Maior.

Porque hai xente que vota, defende e promove a políticos
partidarios da guerra? Porque
as causas agora caducan e antes non o facían e ninguén
morría por tal? Eis unha
Porque pri- novela
meiro nos en- á usanza
sinan a fumar clásica,
e despois non que
nos deixan fa- reivindica
celo? Vivimos
o pracer
rodeados de
misterios. Sa- da lectura.
bemos que están aí. Inclusive sabemos
que teñen solución. Porén nada
facemos para esclarecelos, como se esta fose unha das poucas maneiras de poñer un pouco de pementa no insulso guiso
da vida. Non nos incomodan,
non nos inquedan. Mais chegará o día en que nos vexamos na
obriga de deixar de fumar. Ou
aquela noite en que o único comestíbel que resta no frigorífico é un iogur caducado. E tamén, tamén, hannos meter na
guerra que ninguén desexa. E
cando pase, entón, será verdadeiramente importante que teñamos a suficiente valentía para tirar do fío da verdade, que
non recuemos a causa das cambadelas que pretenden facernos
desistir.
Velaí unha tese que ben podería estar nas falas do protagonista de O Tempo en ningunha parte, última entrega de Xosé Manuel Martínez Oca, autor
que non se prodiga, mais deses
que sempre é un pracer ter
diante dos ollos. Neste caso, o
narrador da Estrada volveu escoller unha trama de longo percorrido, nada inocua desde o
punto de vista social. Temporariamente fíxase pouco despois
de que os socialistas accedesen
ao poder, alá nos primeiros
anos 80 do século pasado, mais
con necesarias incursións nos
momentos que rodean o Alzamento do 36 e outros posteriores en plena ditadura.
Desenvólvese a acción primordialmente en Portelo da
Moura, localidade do Ourense
interior. Pobo pequeno de estrutura social ríxida, onde sempre mandaron os que mandan e
que ben podería exemplificar
ese intereseiro determinismo
social que defende Mariano
Raxoi.
Ao protagonista de O tempo en ningunha parte un día
vénselle á memoria a lembranza dun vello coñecido do seu
pai, Tomás Pazos, persoa á que
el, cando rapazolo, tratara pouco, alá na emigración arxentina. Ocórreselle preguntar por

Xosé Manuel Martínez Oca.

el, xa que era natural do Portelo, onde agora está traballando
o noso protagonista. Un protagonista anónimo porque podería ser calquera de nós. Da
mesma maneira que Portelo da
Moura é ningunha parte; como
vulgarmente se di. O cu do
mundo é alí onde nós nos atopemos.
Desde ese intre en que pre-

guntan por el, desprégase arredor da súa persoa un manto de
silencio onde quen sabe non
quere falar e quen quixera non
sabe ou tampouco quere facelo.
Mais o noso protagonista é home decidido, ou fano home decidido as casualidades, en fin,
home que tampouco ten moito
que perder, pois a súa vida é
bastante desastre.

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. ÁMOTE.
Xosé Carlos Caneiro.
Galaxia.

1. RESISTENCIA, GUERRILLA E
REPRESIÓN. CAUSAS E
CONSELLOS DE GUERRA.
FERROL (1936-1955).
Bernardo Máiz.
A Nosa Terra.

2. A ESFINXE DE AMARANTO.
Antón Riveiro Coello.
Galaxia.
3. O PELO DE VAN’T HOFF.
Unai Elorriaga.
Galaxia.

2. VIDA E OBRA DE XAQUÍN
LORENZO.
Xosé Manuel G. Reboredo.
Galaxia.

4. O LAGO DE COMO.
Ramón Chao.
Xerais.

3. ESPAÑOIS TODOS.
Suso de Toro.
Xerais.

5. A NOITE DA AURORA.
Camilo Gonsar.
Galaxia.

4. HISTORIA DE GALICIA.
Ramón Villares.
Galaxia.
5. O SARILLO DO TEMPO.
Xosé Neira Vilas.
Xerais.

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

Cada un dos seis capítulos
cos que conta a novela representa unha fase máis no progresivo achegamento ao coñecimento da historia de Tomás
Pazos. E iso está indisolubelmente ligado a que sexa desenmascarado o fascista, oportunista e represor clan Barral, familia de caciques que, naturalmente, se opoñerán a calquera
investigación que os deixe ao
descuberto. Sen que en ningún
momento se quixeran cargar as
tintas na maldade dos malos e
na bondade das vítimas. Martínez Oca puxo bon coidado en
non caer no maniqueísmo. Claro que tampouco sería necesario porque os actos de cada un
falan por el. Inclusive introduce un xogo entre verdade e
mentira, pois o protagonista
ponse a escribir unha novela
sobre Tomás Pazos, mais cando abandona o propósito comeza a impoñerse a realidade, de
xeito que a anterior e enxeñosa
neutralización dos dous planos
fica superada cunha simbiose
na que un é continuación do
outro e, polo tanto, ambos e
dous son imprescindíbeis. Este
xogo, e o do título, a carón
dunha mínima alternancia de
voces narrativas, son as tres excepcións, nunha novela que
non é esixente co lector, que renuncia a implicalo máis do que
fagan os feitos narrados.
Martínez Oca quixo fuxir
de calquera subterfuxio, tampouco é moi dado a eles, que
puidera ensombrecer o desenvolvemento da acción. Con todo, se alguén quixera, pois o
lector de hoxe está xa afeito a
discursos nos que ten que interpretar e non só decodificar, fican toda unha galería de personaxes con historias das que
Martínez Oca puido tirar moito
máis partido. Severino Filgueira, Otilio, Couce, Manuel,
Humberto, Sara, Charo, Andrés do Cruceiro, o matrimonio
Abella, Manolo de Casiano...
son personaxes complexas,
abeiradas ou habitantes no vértice mesmo da traxedia, que
permiten ese xogo en tanto non
está fecha a novela. Mención
especial merecen Sara e Charo, dúas personaxes que achegan, desde as súas atípicas formas de relacionarse cos homes, unhas doses de morbo ligadas ao sexo que a novela
agradece moito, son como dúas flores, dúas primaverais
provocadoras flores de recendos hipnóticos no medio dun
inverno aterecido.
Eis unha novela á usanza
clásica, que reivindica, o pracer da lectura paciente e constante. E tamén o valor da palabra, malia que ás veces se fagan usos discutíbeis.♦
XOSÉ M. EYRÉ

A Unión Europea. Unha
visión multidisciplinar, coordinado por Xulio Pardellas de
Blas, é unha aproximación á
construción europea e
aos retos
que ten
marcados
para o futuro a UE.
Faise un
percorrido
pola
historia,
desde a Comunidade
Económica
Europea á
última ampliación. Ademais,
danse datos desde os puntos
de vista do dereito
(ordenamento xurídico,
tratados internacionais,
fontes), da economía (unión
monetaria, facenda común,
política agraria) e da
diversidade lingüística. Edita
Xerais.♦

A radio en Galiza
Lea publica Noticias de Galicia na radio de fin de século,
de Manuel F. Rodríguez. O
autor, doutor en Ciencias da
Información pola USC, repara no sistema radiofónico galego e na súa historia recente,
incidindo especialmente no
seu labor
informativo. O
volume
pretende
ser un
manual
axeitado para todos os
interesados
en achegarse
a este tipo
de
información.
Inclúe análise de contidos (títulares, temas), influencia das
axendas, referencias
territoriais e comparativas entre as diversas cadeas
existentes en Galiza.♦

O que comían
os celtas
Jesús F. Torres Martínez,
Kechu, escribe La economía
de los celtas de la Hispania
atlántica I. Agricultura, ganadería y recursos naturales. O
autor repara en diversos
aspectos da produción e
consumo
dos
habitantes
do norte da
península
Ibérica durante a Idade de Ferro,
no último
milenio antes de
Cristo. O
historiador
utiliza técnicas de paleoarqueoloxía para
saber que comían, cultivaban
e domesticaban os celtas. Edita Toxosoutos na “Serie
Keltia”.♦
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Croa
Nº 13. Ano 2003.
Edita: Asociación de Amigos do Castro de
Viladonga.

César Llana e Helena Varela
presentan unha análise de dúas
unidades habitacionais do Castro. Felipe Arias e Emilio
Ramil fan un informe ao redor
dos
traballos arqueolóxicos
realizados
no 2003. Filomena Dorrego fai un
estudo sobre
os visitantes
ao Castro.
Concepción
Fernández
analiza a etimoloxía do termo
Viladonga, desde o Villula
Nostra romano. Rosa Villar dá
conta das intervencións arqueolóxicas na Cova do Rei
Cintolo. Ademais, inclúense as
novidades da propia
asociación.♦

Murguía
Revista Galega
de Historia
Nº 2. Setembro-decembro de 03. Prezo 9 e.
Dirixe: Uxío-Breogán Diéguez.
Edita: Asociación Galega de Historiadores.

Darío Xohán Cabana repara na
novela histórica escrita nas nacións sen estado. Xesús Mirás
recorda a implantación do
servizo de
augas na Coruña. Carlos
Ferrás, Iolanda García e
Carlos Macía
estudan a cooperativa Feiraco. Xosé Santos incide no
impacto do turismo sobre o
medio rural. Francisco Armas
explica as consecuencias da
emigración de retorno no
desenvolvemento rural. Inclúese unha entrevista con Xosé
Luís Bóveda, fillo do galeguista fusilado no 1936. Faise unha
♦
lembranza a Borobó.♦

Andaina
Nº 37. Primavera de 04. Prezo 5 e.
Dirixe: Carlos Meixome.
Edita: Instituto de Estudios Miñorano.

Sabela Álvarez reflexiona sobre a maternidade
monomarental. Inclúense
reflexións sobre o problema
da violencia no ámbito da
parella heterosexual. Lidia Novoa
reflexiona
sobre as mulleres xitanas
e lesbianas.
Ana Arellano
e Laura
Gómez entrevistan a
guionista, dramaturga e profesora brasileira
Renata Pallottini. Iria Estévez
conta a vida de Chita,
coidadora de nenos. Ana
Fraga reflexiona sobre o mito
de Medea.♦

Retallos de eternidade
Neira Vilas publica n’O sarillo do tempo
un cento de artigos xornalísticos
Título: O sarillo do tempo.
Autor: Xosé Neira Vilas.
Edita: Xerais.

O sarillo do tempo é o último
libro do Xosé Neira Vilas, escritor dabondo coñecido por ser autor de Memorias dun neno labrego, o texto galego máis veces
editado e asemade dos que Hai unha
máis traduintención
cións se fixeron. Dono dun- de sobreviha obra extensa vencia ao
que abrangue inmediato,
todos os xéne- de apresaros incluído o mento da
da tradución actualidade
(Nicolás Guipara
llén, Alejo
Carpentier, Jo- convertela
sé Martí,...), os en
seus traballos literatura.
de investigación sobre a
emigración galega son fundamentais para a
mantenza viva da memoria histórica. Agora este novo libro recolle os seus artigos xornalísticos dos aproximadamente dous
últimos anos, onde atopamos
resumidas as temáticas da súa
obra coma escritor desde a narrativa até a poesía e o ensaio.
De formato curto este

Xosé Neira Vilas.

cento de artigos son pequenos
retallos de vida cotiá, convertidos en crónicas co narrar directo e sinxelo que ten o de Gres,
semellando, pola intimidade e a
morneza que espertan no lector,
que se estivesen a contar en pri-

meira persoa. Cando foron escritos mantiñan un elo importante coa actualidade que se esvae co paso do tempo onde o
motivo do artigo, a súa xénese,
fica no esquecemento. Mais
agora, ao convertelos en libro,

hai unha intención de perdurabilidade e sobrevivencia ao inmediato, de apresamento da actualidade para convertela en literatura. Xerais estalle a prestar
unha atención especial á escrita
feita para o xornal e que abrangue distintos eidos como é o de
Ramón Nicolás sobre a literatura ou de escritores tan senlleiros das nosas letras como Manuel Rivas ou Suso de Toro.
Malia non contar O sarillo
do tempo cun agrupamento ordenado por temas “afíns” como
sinala no prólogo o autor, este
descóbrenos pequenas biografías, anécdotas e feitos, narrados
con rigor e brevidade, onde o
tempo é o único motivo de uniformidade e relación entre os artigos que ao convertérense en libro mudan os temas en intemporais e polo tanto en universais.
O novo libro de Neira Vilas é
unha ancora á crónica histórica,
nel hai unha fervenza de personaxes, bulindo polas páxinas que
enchen o libro de vida.: o aviador Piñeiro, Avilés de Taramancos, Lois Tobío... ou os emigrantes a quen bautiza para non ficaren anónimos. O sarillo do tempo é un cento de pequenas historias tecidas ao carón da vida.♦
XOSÉ FREIRE

A crítica literaria como servizo privado
A única cousa que na Galiza
non correrá nunca o risco de
se converter nun servizo público –mesmo se nun dos próximos séculos chega haber un
goberno nacionalista de esquerdas– é a crítica literaria
militante (é dicir, as recensións). Fica e ficará nun feito
privado realizado nunha dimensión global: con efecto,
esta crítica arreo, cando non
estakhanovista, realízase invariabelmente como feito privado e, ao mesmo tempo, nacionalízase, no sentido de que
é igual e privisíbel en calquera
lugar que apareza: non hai diferenza entre xornais e revistas (con efecto, aténdose aos
boletíns editoriais e ao sistema
de relacións correntes entre
autores e críticos, que son a
mesma cousa, hoxe autor e
mañá crítico e viceversa. Son
intercambiábeis). Unha coralidade, unha univocidade, unha
compatibilidade que recorda
os xornais do tempo do franquismo. Parece que estamos
en pleno partido único. Himnos triunfais, ningunha voz
desagradábel. Cando máis, o
silencio.
Podíamos pór exemplos, semanais, mais queda feo. Con todo, nun xornal coruñés, hai un-

has semanas, reseñaban tres novidades galegas, do sector narrativo. Nese xornal poñen estrelas,
ou puntiños. Evidentemente, as
tres obras reseñadas, eran excelentes. Tal dicián os puntiños.
Tal os reseñadores. Claro que,
coma sempre,
faltaba información. Dos Todos
reseñadores, os libros
un resulta que de todos
ao mellor diri- os autores
xe unha colec- son un
ción na edito- éxito
rial que publi(literario,
caba o libro
que reseñaba. non
Outro, talvez, de vendas,
recibía cartos que niso
de abondo, a o reseñador
base de tradu- non ten
cións para a culpa
editorial que,
ningunha).
helas!, dera ao
prelo o libro
que reseñaba,
etc. (Non obstante, repitamos o
lema dos Plantegenet. “Honnit
soit qui mal y pense”).
Noutros xornais a cousa
adoita ser menos, ou máis
complicada: o mellor título para ser recensionado é pertenecer á mesma familia do reseñador (todos sabemos que en certo xornal compostelán, no que

colaboran dilectos nacionalistas, está prohibido falar de Suso de Toro. Non ten importancia, de Toro, non vende un
exemplar dos seus libros e non
é ninguén na literatura galega).
As máis das veces, moitos o
sospeitan, ninguén ousa dicilo:
a premisa de fondo, para ser
recensionado, é a comunidade
ideolóxica, ou cando menos
xeracional. Cómpre non esquecer outros datos. A afinidade ou solidariedade ou coleguismo profisional.
Estes elementos, estes dados, levan, normalmente, ao
reseñador a escribir cousas como: “Nunca visto algo semellante a...”; “Nunca tiven a
oportunidade de falar sobre un
escritor do calibre de...”. Así
se di o que se di: aquel que é
mellor que John Dos Passos, o
outro que fai mellores contos
que Hemingway ou aquela outra poeta supera a Rosalía, etc.
[E se escoitamos a algúns dos
nosos autores, Broch, Sebald,
Bernhard, McEwam, Auster,
de Lillo, ou mesmo Proust,
Faulkner ou Joyce, para que
lelos? Xa os temos a eles.] Inventos meus, mais eufemismos do que se adoita ler nesas
reseñas, segundo as cales temos a mellor literatura, non de

Europa, senón do mundo todo.
Mágoa que fallen, coma sempre, os lectores.
Todo isto fai case imposíbel
que se separe a obra en si do
personaxe do seu autor, no sentido “mundano”. A menos que
o autor sexa un tipo “raro”: deseñador de moda, capador de
grilos, enxeñeiro aeronáutico,
piloto de catamarán ou fotógrafo de vodas e bautizos.
Isto conduce a non comprometerse: todos os libros de todos os autores son un éxito –literario, non de vendas, que niso o reseñador non ten culpa
ningunha–. Claro que ao final
resulta que todos eses supostos
éxitos literarios non inmutan o
mínimo a estática paisaxe da
cidadela literaria.
Este tipo de crítica literaria,
que enche os suplementos de
libros dos xornais galegos (e en
verdade, tamén os outros, aí están “Babelia”, “El Cultural”,
etc.) é unha cousa íntima, persoal, afectuosa, de eu a ti e de ti
a min, que será sempre o contrario dun servizo público. Como algúns coches de liña que
se saltan paradas e cambian de
rota para contentar a escasa e
irregular clientela.♦
X.G.G.
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Ramón Caride é un dos autores galegos máis lidos. Recentemente vén de publicar Boca da noite e O cabo da serpe, am-

bos en Everest. Ao tempo, a editorial portuguesa Deriva publica Tempos de fuga (O sangue dos camiños, no orixinal galego).

Noticia de Ramón Caride
SANTIAGO PROL
Coñecín a Moncho Caride a comezos da
década dos 80 nunha estación de ferrocarril. Ía cumprir en terra de ninguén certas
obrigas; de feito, o 23-F cachouno uniformado alí. Aínda que é orixinario de San
Cristovo de Cea, contactamos con asiduidade en Maceda, pois el facíalle as beiras
a miña curmá Lula. Daquela intercambiamos poemas primeirizos que –fragmentadamente– tentamos publicar. Tamén compartimos temarios para unhas oposicións
que axiña foran solventadas. O noso vencello incrementouse logo do seu desposorio con aquela moza nun día no que eu fixen de chofer do evento –falando de García Márquez– cara ao Monte Medo.
El sempre estaba refolleando xornais,
lendo libros, coleccionando revistas, axuntando cómics, tirando fotos e pasando á
máquina orixinais que logo encadernaba
artesanalmente. Artellara a Agrupación
Cultural “Choutizo” na súa vila natal e fora un dos cerebros da revista Bisbarra.
Logo do seu curto exilio docente en
Madrid e Murcia, asentouse nas Rías Baixas. Primeiro en Baiona –aínda que impartía clases en Vigo– e logo en Cambados onde paralelamente realizou –nestes tres lustros– un intenso labor como activista cultural (foi o primeiro presidente da Asociación
Cultural “A Santa Compaña” dende 1994 a
1997 e promotor da revista homónima).
En Baiona animouse no 86 cun poemario de autor no que xa formulaba algo
que, co tempo, perfeccionaría noutros libros: cómo integrar o home na paisaxe.
Por aquelas datas eu emprendín unha fuxida cara adiante e desconectei de case todo
o que tiña que ver cos meus vincallos máis
profundos. Moncho acadara varios premios de narrativa curta, publicara outro
poemario no 89, varios traballos didácticos
e textos para o ensino relacionados coa
Bioloxía e coa Xeoloxía de Bacharelato e
COU. Eu seguía aquela evolución dende a
distancia. A comezos dos 90 tentei recuperar parte do tempo perdido. Un día escoitei
pola radio que Moncho representaba a Galiza na Semana Negra de Xixón do 92. Localicei Crónica de sucesos (1991), pois xa
tiña Os ollos da noite (1990). O camiño estaba apontoado naqueles relatos de intriga
e suspense con Louzós de fondo.
Logo se alicerzou cun galardón literario
de máximo nivel. Moncho gañaba o Premio

Ramón Caride Ogando na homenaxe a Benigno
Álvarez, celebrada en Maceda en 1997.

Blanco Amor do 92 coa novela Soños elécticos, cun tema apenas cultivado na literatura galega e no que o mundo feliz de Huxley
planea con teimosía. Na ficha desta obra
anotei que na páxina 43 dicía: “as nosas almas eran bosques sen choiva”: unha constante que habita o seu universo literario.
Aquel premio lanzouno. Os resultados confirmárono como un escritor todoterreo. Na
maioría dos xéneros aos que se ten achegado, acadou gratificacións. No 94 recibiu o
Premio de Poesía Cidade de Ourense por
unanimidade con Flor no deserto. No 95, o
Merlín de Literatura Infantil e Xuvenil con
Perigo vexetal, que lle adicou á súa filla
Uxía, que imaxinou os protagonistas con el
e fixo agromar aquela aventura. Deulle continuidade á saga con Ameaza na Antártida
(1997), Futuro roubado (2000) e A primeira aventura de Sheila e Said (2001). Afinais
dese mesmo ano fusionáronse nunha coidada edición que Xerais tivo a ben artellar baixo o título As aventuras de Said e Sheila.
Recoñecía a grande aceptación (varias reedicións todas elas) entre o público xuvenil,
o que demostra que temos o noso Harry
Potter galego nestes dous ecoloxistas confesos, que agora comezan o segundo ciclo
con A negrura do mar. Para cando a versión
cinematográfica?

(2000), na que tan cómodo se sente.
No 98 foi accésit do Premio de Poesía
Hogano confórmase como un autor caMiguel González Garcés da Deputación
nónico, recoñecido internacionalmente, aínda Coruña con Xeografías do sal, un libro
da que non suficientemente mimado no inheteroxéneo para ler despacio. Seguimos
terior. Varias obras súas están traducidas ao
a consigna que o autor lles filtrou aos meportugués, castelán, éuscaro, bable... No núdios: “O amor é o esquelete da vida e, por
mero 29 do Boletín Galego de Literatura da
suposto, da lírica”. A carga erótica das
USC (p. 237) reseñan a maioría das súas puilustracións do seu amigo Miguelanxo
blicacións: maniféstase como autor dunha
Prado –que tamén colaborou na serie de
extensa obra narrativa recoñecida pola crítiSaid e Sheila– configuran un formidábel
ca e os lectores. Nomear todos os seus libros
volume de versos que debería figurar en
ocuparía moito espazo. Sobe dos trinta títucertos manuais nos que aínda non está.
los (incluídos os de peto e colectivos). No
Orabén, existe un libro preferido: Sarou,
catálogo da Biblioteca Xeral da USC apareque foi Premio Café Dublín de Narrativa
cen sesenta referencias bibliográficas coa
Breve no 97, é un dos mellores exemplos de
palabra Ramón Caride Ogando. En Google
relato negro que podemos atopar na nosa liatopamos trescentas corenta e tres entradas.
teratura e no que detectamos acenos ao
Lembremos tamén o seu labor xornalístico,
mestre de Auria. Como ben di Xosé Vázque foi intenso nos anos 90 como columquez Pintor, “o narcotráfico atopa neste linista en El Mundo, El Correo Gallego, La
bro a súa crónica frenética”. Lese dunha
Voz de Galicia e no Faro de Vigo.
sentada e denota que o autor coñece ben o
Maceda debe recoñecelo xa como fillo
submundo que pulula no seu Salnés de
adoptivo. No 97, cando lle pedín que colaadopción. Comenteille un día na súa casa
borase na homenaxe que lle fixemos a Be–rodeada de bacelos de albariño– que había
nigno Álvarez e aos caídos e represaliados
que botarlle testosterona para publicar aquida nosa contorna no 36, axiña se prestou.
lo vivindo alí. Contestoume, moi pausado,
Asistíu a todos os actos, participou no recique aos narcos non se lles dá pola literatura.
tal poético que se celebrou na praza dediO último galardón de Moncho Caricada ao mártir e axudou
de foi o Premio Risco
a superar certas pantasde Literatura Fantásmas do pasado.
tica do 2003 c’O sanaride é un Edgar
Este Edgar Allan
gue dos camiños, cuPoe galego non é un
xa primeira versión
Allan
Poe
galego,
xénio atormentado, deme pasou mecanograpresivo e tendente á
fada dous anos antes:
aínda
que
menos
melancolía como o pounha road-movie vereta, crítico e narrador
tixinosa; un extraoratormentado”
norteamericano, aínda
dinario libro do caos
que algo así podería
e lendas que remata
desprenderse dos títuen Santo André de
los e contido de varios
Teixido e que o autor
dos seus libros. É vital,
inclúe nunha triloxía
altruísta, sosegado e
novelística de somcomprometido. Amósase como un dos
bras e lume entre as memorias asolagaGrandes das Nosas Letras que endexamais
das con Soños eléctricos e Sarou.
se escorou da banda de Lestrove. Na conRecentemente fixo incursións na litraportada do seu primeiro libro escribía
teratura infantil motivado pola súa filla
–hai dezaoito anos– que non era orixinal,
pequena, Sara: Micifú e os seus amigos
tampouco ilimitado e que probabelmente
(2000), Ruki, o rato robot (2003), O
non dixese nada novo. O seu currículum
cabo da serpe (2004). Tamén escribíu a
desmentíuno sobradamente. Saúde amigo;
peza teatral Historia dunha sobreira
éxito e adiante con novas incursións.♦
(2001), guións radiofónicos e de comics. A nova fornada de relatos Boca
da noite (2004), retoma a atmósfera
SANTIAGO PROL é escritor, autor de varios
misteriosa de A incerteza dos paraísos
libros de divulgación histórica.

ción Raynald Colom, o
batería Marc Ayza e o contrabaixista compostelán Xacobe
M. Antelo.♦

Obradoiro de folk
Título: Camiñante.
Grupo: Brañas folk.
Edita: Discmedi.

Jazz roho
Título: Roho.
Autor: Marcelino Galán.
Edita: Xingra.com.

Vén de saír a rúa unha
proposta de jazz feito en Galiza, da man da nova
discográfica que dirixe Nani

García. Roho é o título que
escolleu o guitarrista Marcelino Galán para a súa primeira
entrega, un disco de jazz convencional plasmado en once
temas. Despois de pasar polo
Taller de Musics de Barcelona
e a Berklee College of Music
en Boston, Marcelino Galán
debuta con este traballo como
líder, compartindo interpreta-

‘C

verse varios vídeos, un
musical onde actúa o grupo e
outro no que se recolle o labor
de construción de gaitas e zanfonas no obradoiro que Brañas
dirixe na Deputación de
Ourense.♦

Eco uruguaio
Título: Eco.

Despois de varias décadas adicándose á musica tradicional,
o histórico grupo ourensán
Brañas Folk volve sacar á rúa
un novo traballo. Desta vez, e
cun grupo renovado, Manuel
Brañas presenta Camiñante,
no que ademais dunha ducia
de cancións, inclúe varias pistas interactivas. Nelas poden

Autor: Jorge Drexler.
Edita: Dro East West.

O uruguaio Jorge Drexler vén
de sacar á rúa o seu novo
traballo, Eco, que ten moito de
culto ás palabras. Ritmos
popeiros e letras reflexivas
que afondan nos sentimentos,
na interpretación persoal da

realidade e da interrelación
inevitábel do home e a máquina, pero sempre a través do
eco dos xogos de palabras sobre puntadas dixitais. Producido por Juan Campodónico, de
Bajo Fondo Club, as cancións
deste disco son as dun poetapop, como el di, as “de un
cantautor e a súa
computadora”.♦
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Por que determinados autores
están seleccionados e en cambio non aparece ningunha
obra súa na lista de libros?
Revela algo que entre os autores de poesía destaca máis que
noutros creadores literarios. Hai
poetas que son de traxectoria e
outros que son dun determinado
libro. O grao de produtividade é
moi variado. Nun poeta con
moitos libros os votos redistribúense e non acaba priorizándose ningún dos seus textos, o que
pasa con varios deles.
A comunidade literaria é
pequena e próxima, non será
tamén que certos autores son
xa indiscutíbeis?
Hai unha inercia do canon
no sentido de que parece que,
en principio, non nos atreveriamos a impugnar a unha serie de
autores. Tamén hai que considerar que isto lles afecta a un
determinado tipo de lectores e
votantes. Estou seguro de que
os máis novos non teñen tanto
ese principio de cohesión e protección sobre o canon senón
que máis ben son dun pulo contrario que é o de impugnar o canon recibido e abrilo. Hai unha
serie de forzas e contraforzas
que crean un campo moi dinámico e que neste caso non ofrece resultados máis renovadores
pola reticencia de determinadas
persoas, idades e orientacións a
participar. Refírome aos novos
pero tamén ás mulleres que foron menos proclives a votar ou
a determinadas tendencias de
carácter cultural, ortográfico ou
doutras orientacións.
Ao mellor é que eses colectivos xa se senten á marxe
do canon.
É probábel que reaccionasen así precisamente para non
lexitimar unha operación como
é a antolóxica que sempre é canonizadora. Pode darse unha
dialéctica de contradicións entre non estar de acordo co reparto actual de presenzas e poderes e non querer contribuír
por medo a que saíse reforzada
esa mesma situación. Creo, non
obstante, que a única maneira
de rectificar situacións máis ou
menos estáticas é intervindo.
Podemos dicir que este é un
país de poetas xa só co dato de
que 129 recibiron algún voto?
Pode ser un de cada dous
dos que publicaron algún libro
nese cuarto de século. Este dato, xunto con outros, significa
que o canon está moi aberto.
Só hai un número pequeno de
poetas que teñen garantida a
súa permanencia como referentes. Se esta exploración se fai
dentro duns anos seguramente
habería moitas altas e baixas.
Son anos moi importantes
para a lingua e a literatura galega despois do fin da ditadura.
Fundamentais para a poesía
galega. En boa medida, a situación actual que ten a literatura está en débeda co esforzo enorme
que se fixo por parte dos poetas
nos dez anos posteriores á morte
de Franco. Produciuse o que algúns semióticos chaman unha
aceleración dos procesos literarios de tal maneira que en moi
poucos anos se avanzaron traxectos que levarían moito tempo

Arturo Casas
‘Os cambios dos noventa foron unha
fortuna para a poesía’
CARME VIDAL
Crítico e investigador, Arturo Casas é unha autoridade no campo da Teoría da Literatura, área
da que é profesor na Universidade de Santiago e na que coordina un pioneiro e prestixioso programa de doutoramento. Agora acaba de publicar a Antoloxía consultada da poesía galega 19762000 (Editorial TrisTram), un proxecto que comezou hai xa tres anos cando se dirixiu a uns douscentos poetas, críticos e profesores para pedirlles as súas preferencias de autores e libros destes
anos. Xosé Luís Méndez Ferrín e Xosé Mª Álvarez Cáccamo encabezan unha lista na que os poetas dos oitenta teñen unha relevante presenza. Casas forma tamén parte do grupo Glifos que está a elaborar o Dicionario de Termos Literarios do que se publicaron os dous primeiros volumes.

A. PANARO

noutras circunstancias. Por
exemplo, a ampliación temática,
tamén puramente lingüística, a
capacidade de experimentar coa
poesía... e iso facilitou despois
que outros xéneros literarios como a narrativa se beneficiasen
deses procesos, tamén desde o
punto de vista da captación do
público. Hai que ter en conta de
onde viña a poesía antes do 1975
e que pasa á altura do 1985. Outra cousa é o xuízo crítico que
nos mereza a xeración dos oitenta e é moi positivo que iso saíse a
luz porque demostra que o sistema está vivo. Nunca debe quedar
ninguén fóra de xuízo. Os cambios de rumbo que se produciron
a comezos dos noventa eran inevitábeis e foron unha fortuna para a poesía galega. Non quere isto dicir que se deslexitime a herdanza dos poetas principais anteriores pero o que dá indicios sobre a saúde e o dinamismo dunha
literatura é que haxa controversia. É positivo que existan distin-

tas perspectivas e mesmo que sexan concorrentes, é dicir, que uns
intenten adiantar os outros e alcanzaren unha posición central
no sistema e que decidan nun
momento determinado dar a batalla polo poder. Observado con
prisma de semiótica ou socioloxía cultural podemos dicir que
menos mal que pasou todo aquilo porque se non chega a darse
esa aparición de xente a estas alturas non se alcanzarían as metas
ás que se chegaron, entre elas, a
reconsideración da función da
poesía. Para min, a poesía é hoxe
un ámbito desde o que se exerce
unha mirada crítica sobre o mundo e cunha capacidade de incidencia superior ao que pode parecer. O discurso poético sinala
lugares que non fan outros e especialmente a crítica das razóns
posmoderna, imperial ou patriarcal ao longo dos noventa e no
que levamos de século non se fixo desde outro lugar con tanta
dose de acerto e mesmo de pro-

xección social e consecución de
cambio de mentalidades.
Onde está a incidencia dese discurso?
A relevancia dos discursos
sociais é sempre máis poderosa
do que á primeira vista parece.
Para empezar hai unha permanente interrelación entre todos
os discursos que concorren nun
espazo social. En certa medida,
o discurso poético chegou a
afectarlle ao territorio da novela ou ao teatro e, en boa medida, tamén á maneira de pensar
de colectivos que teñen capacidade de determinar o rumbo
histórico do país. Un libro de
poemas ten pouca capacidade
de cambiar as cousas de maneira inmediata pero estou convencido de que a palabra poética ten poder para cambiar mentalidades, para matizar xuízos.
Fala dese cambio de rumbo dos noventa pero a xeración que queda mellor parada é a dos oitenta que domina

numericamente a antoloxía.
Non constitúe ningunha
sorpresa, e normal e seguramente xusto que sexa así. Os
cambios non se producen a curto prazo senón que se cociñan a
lume lento. Un grande debate
no ámbito dos poetas non se vai
reflectir de inmediato. Contaba,
iso si, con que aparecera algún
nome novo máis.
Esa xeración nova deu un
golpe na mesa, creou coleccións, colectivos... e, non embargantes, respondeu pouco
ao convite para a elaboración
desta antoloxía.
O certo é que se produciu
nun momento que xa era de retirada. Estaban levantando campamentos mesmo sen idea de
fundar outros novos. Foi un momento particular, tamén por razóns puramente biolóxicas de
que a xente ten que tomar decisións profesionais e vitais. Entre
todo o que citas hai algo que faltou e que, en xeral, falta en todo
o período que mencionamos,
que é a creación de revistas de
poesía que se constituísen en referentes. As revistas son un pasaporte para o futuro. Calquera
persoa que fai estudos en historia literaria sabe que a incidencia
que ten a fundación de revistas é
moi superior á dunha colección.
En canto teñen unha certa autonomía de funcionamento crean
sinerxias e dinámicas que son
imprevisíbeis e dan lugar a horizontes novos que é lamentábel
que non se probasen. A capacidade que ten de mover as augas
unha revista é moi superior á
doutro tipo de intervencións, sobre todo para que quede memoria dese grupo.
Por que lle dá tanta relevancia ás revistas?
Os proxectos editoriais case
sempre son o resultado dunha
concepción bastante estreita e
individual do fenómeno poético. As revistas son máis plurais
e están máis abertas. Danlle cabida á crítica, que é fundamental. Tiña que ter un espazo que
non conseguiu, en boa medida,
porque non houbo revistas. Para min é unha das grandes eivas
da poesía destes anos.
Vostede mesmo di que a
antoloxía quedou algo conservadora.
En xeral, as antoloxías son
unha ferramenta máis da historia
literaria que, normalmente, é
conservadora xa que é autoxustificatoria. Tende a marcar liñas de
cohesión, rumbos e direccións ás
que nos encamiñabamos desde
sempre cunha tendencia hegeliana e teleolóxica de fondo que é
moi conservadora. A historia non
é iso senón que é fundamentalmente interacción, loita. Nas
antoloxías ofrécense unha serie
de textos e poetas que parece que
están aí a cincel. O colectivo ao
que se lle pediu opinión entendeu, en termos xerais, que conviña preservar e cohesionar o núcleo forte dunha tradición próxima e que non era o momento
aínda de revisala e rectificala.
Raro é que as propostas experimentais teñan sitio. Pode ser
conservadora como calquera, só
as feitas para presentar os grupos
novos rompen esa liña.♦
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Seguro Azar

Estudos
DAMIÁN VILLALAÍN

Jazz

S

Rebekka Bakken, o norte do jazz
A norueguesa atrapa co seu The Art of How to Fall
Artista: Rebekka Bakken.
Lugar: Teatro Principal. Sábado, 27 de marzo.
Organiza: Concellaría de Pontevedra.

Boa parte da formación en circuítos musicais de vangarda e alternativos do seu natal e amado
Oslo aínda perviven en Rebekka
Bakken. Bebeu neles e non desperdicia a ocasión para mostralos en clave de complicidade. E
moito do público que abarrotou
o seu concerto no Teatro Principal de Pontevedra veu ocupar Rebekka
as cadeiras dotado dunha cul- aposta
tura musical inequivocamáis achegada mente por
á primeira an- supera
daina de Re- a tradición
bekka Bakken acomodatique ás claves cia do jazz.
dun jazz homologado e convencional.
Xusto o que aplude e procura o
resto dos espectadores partícipes
do primeiro e exitoso concerto
da serie “Voces do Jazz”.
Hoxe, pasados xa trinta e
longos anos da súa vida, a artista norueguesa convalídase
como unha referencia unánime
do jazz vocal europeo. Ao culto pola súa figura en Alemaña e
Austria, súmanse agora sen disimulo, os que, como en Galiza, puideron admirar unha muller que se sitúa, sen dúbida, á
par de Norah Jones logo de formarse na admiración primeira
polas grandes damas do jazz e
por figuras a ela máis achegadas xeneracionalmente como
Tom Waits, Rickie Lee Jones, o
Joni Mitchell.
A sorpresa de Rebekka
Bakken non é tanta. Un peque-

Rebekka Bakken no teatro Principal de Pontevedra.

no grupo de exquisitos xa coñecía as súas colaboracións co
guitarrista Wolfgang Muthspiel
a quen frecuentou logo do seu
asentamento nos Estados Unidos. Tamén os iniciados souberon da xuntanza musical e creativa con Julia Hülsmann, xeneradora dun disco tan excepcional como o titulado “Scattering Poems”. Toda unha consolidación na súa carreira artellada e expresada xusto antes de
facer entrega do traballo elexido para desenvolver nesta xira,
que ten como eixo central o seu
“The Art of How to Fall”. Unha produción con enormes can-

cións e un caudal lírico que os
excelentes músicos que xunto a
Rebekka estilizan e comunican
coa elegante e obrigada discreción de quen está a acompañar
a exquisitez dunha voz privilexiada e madura.
O impactante concerto de
Pontevedra serviu para ver despuntar os novos camiños do
jazz vocal para o século XXI.
Tempo no que é preciso andar
atentos e precavidos ante a
emerxencia absurda de voces
só nacidas do marketing discográfico. Rebekka Bakken é
bastante máis que unha moza
atractiva que canta con apro-

XOSÉ LUÍS ALONSO

veitamento no circuíto jazzístico internacional. Suma á súa
intensa formación, e á aposta
inequívoca por superar a tradición acomodaticia do jazz, unha sensual e expresiva voz que
actúa con eficaz ternura sobre
os auditorios. Facéndolle chiscos ao swing e o funk, promove territorios de intimidade
cunhas pezas dotadas de gran
elegancia compositiva que,
instrumentos e voz, logran
transmitir coa manifesta contundencia de quen sabe cautivar desde a música.♦
LEANDRO ABOAL

O racionalismo de Llorca
Mostra o xogo de cores e liñas no ‘Torrente Ballester’
Autor: Xurxo Llorca.
Lugar: Auditorio Torrente Ballester, Ferrol.

Xurxo Llorca, (Ferrol 1952)
presenta no Centro Torrente
Ballester, a súa pintura feita
entre os anos 1996 e 2003. O
autor amósanos un tipo de
pintura lonxe do que nel era
habitual. Transporta o espectador a un xogo dual, onde as
formas, a color, as iconas e as
liñas son materiais de distintas
estéticas pero que o autor consegue que non se repelan, e
que formen un cadro coa tensión suficiente como para atraer a nosa atención.
Llorca xoga coas liñas.
Dominio da liña recta, pero
non desbota o arco, pleno de
pintura ou como icona dentro

da pintura. Cadros construídos a base de pintura plana
dentro da tradición construtivista pero a figuración dentro
da obra. Mesmo xogo dual entre a abstracción do cadro e o
título: mar de
fondo. E xogo Xogo dual
dual entre un- entre
ha linguaxe de
pintura plana a
e liñas rectas, abstracción
xunto
con do cadro e
grandes bro- o título:
chazos xes- mar
tuais.
de fondo.
O Ferrol
racionalista,
co seu trazado urbano en cuadrículas, parece estar presente
nestes cadros, nos que a pintura dada en grandes franxas ho-

rinzontais ou verticais, ou
mesmo abarcando todo o cadro, como facía Barnett Newman nos seus campos de color, acolle a figuración. E como no Ferrol racionalista do
século das luces, o artista vai
debuxando froitas exóticas, co
mesmo sabor que os naturalistas daquel século clasificaban
a natureza. Velaí o xogo dual
de Llorca. Dentro dun cadro
abstracto, incorpora o debuxo
naturalista. Dentro da abstracción rectilínea, a figuración
racionalista. E no xogo do Ferrol racionalista o arco barroco e o pan de ouro que utiliza
nalgún dos seus cadros.
Se as colores maiormente
son apagadas, con predominio do negro, o artista deixa

unha das series para deslumbrarnos coa color branca. E
unha serie onde as formas e a
color seguen camiños diversos, lembrando a pintura do
noso xenial Luís Seoane. E a
contribución persoal de Llorca, tensionando o cadro, coa
introdución dentro do racionalismo das liñas e do branco
unhas grandes pinceladas
xestuais.
Llorca presenta pois nesta
mostra unha pintura moi persoal, onde podemos figurarnos o xogo entre o antigo e o
moderno. Entre tradición e
vangarda. Onde Llorca nos
propón un xogo cunha estética
moi propia.♦
XESÚS LÓPEZ PIÑEIRO

e os maiores tivésemos,
de cando en vez, a
delicadeza de intentar penetrar no mundo cotián dunha
nena de dezaseis anos, unha estudante normal do último curso
da ESO ou de primeiro de
bacharelato, quedariamos
abraiados e mesmo poderiamos
sentirnos un pouco culpábeis.
Longas xornadas de clases,
algunhas delas con profesores
que odian o seu traballo ou con
maníacos que tenden trampas
nos exames; veñen despois
máis horas de “actividades”,
porque o inglés que se imparte
durante o horario escolar segue
a ensinarse de tal xeito que ningún alumno será capaz de
desenvolverse nesa lingua
depois de dez ou doce anos de
estudos gramaticais; chegan logo os deberes, que inclúen
habitualmente tarefas inútiles e
tediosas como copiar na libreta
os enunciados xa escritos no libro. E, ademais, teñen que facer
exercicio, ducharse, comer e
durmir. Quédalles aínda unha
mínima de tempo para a descuberta autónoma do mundo a través do amor e da amizade, do
cine e da rúa, da música e da televisión. Algúns, os máis heroicos, incluso len os tomazos de
Harry Potter ou O señor dos
aneis. E a Fernández Paz,
Gisbert, Cunqueiro, Baroja...
Case todas as televisións teñen en antena un deses programas, a medio camiño entre
Jesús Hermida e Isabel Gemio,
que sempre dedican algún dos
seus mediocres debates a
afirmar que os rapaces non
saben nada, non len nada e
escriben con faltas de
ortografía. A opinión tópica esténdese a ámbitos máis
prestixiosos e xa non é difícil
atopar nos xornais declaracións
ou artigos que se ensañan cos
adolescentes e coa súa suposta
burremia, como se os autores
desas declaracións ou deses artigos –tropa barata,
frecuentemente– fosen luminarias da ciencia ou príncipes dos
saberes humanísticos, lexitimamente preocupados polo
deterioro cultural. A LOCE, con
José María Aznar e Pilar del
Castillo no papel de erasmos
salvadores da cultura
occidental, foi en boa medida
un resultado dese estado de opinión convertido en tópico
incuestionábel.
O que eu recordo é que,
sendo un rapaz, xamais estudei
tanto nin tantas cousas como
estudan os rapaces de hoxe. Nin
fixen tantos deberes. As horas,
daquela, daban para moitas
aventuras, entre elas a de ler de
xeito libre e autodidacta, sen
que mediasen “guías de
lectura” nin prescricións profesorais. Pero tamén recordo que
xa naquela altura había
burricáns que nos chamaban
burros, maníacos que se daban
importancia a través do suspenso masivo e xornalistas de poucas letras que alertaban a sociedade contra a ignorancia e o hedonismo das novas xeracións.
E, por suposto, ministros que
lles facían caso.♦

Luar na Lubre no paraíso
MAR BARROS

Coa maioría de idade acabada de cumprir, veñen de presentar en Nova York o seu oitavo traballo Hai un
paraíso, un disco no que buscan “recuperar o espírito da aldea para proxectalo cara o futuro”. Paralelamente, Ignacio Vilar dirixiu o documental sobre o grupo, a primeira vez que no país se une música e cine.
Pouco ten que ver a cidade dos ca de Miro Casabella marcou a súa
rañaceos e da Gran Mazá coas adolescencia. Tan só tiña trece
paisaxes de Valdeorras, os bos- anos, e non coñecía moi ben a loita
ques de teixos ou o Canón do Sil. emprendida dende Voces Ceibes.
Sen embargo, o pasado mércores Por iso, varias décadas despois, en
Nova York tomou os xeitos da te- homenaxe a ese compromiso co
rra ao acoller no Lincoln Center país, Luar na Lubre recupera neste
de Manhatan a estrea mundial da disco unha balada do seu primeiro
película documental Un bosque elepé, Ti, Galiza, un disco que non
de música, no que se recolle a coñeceu versión dixital.
Hai un paraíso, preséntase en
traxectoria do grupo Luar na Lubre. Con todo, unha das bandas moitos sentidos como un disco
de folk máis internacionais do diferente, un traballo que abre nopaís estaba a presentar nos Esta- vas vías dentro do facer habitual
dos Unidos o seu oitavo traballo do grupo. O tema que lle dá título
discográfico, Hai un paraíso, un sería precisamente unha delas, a
disco no que por primeira vez a versión eléctrica realizada por
producción e totalmente propia. Carlos Jean dunha das composiCoincidindo coa súa maioría cións acústicas dos coruñeses.
de idade e manténdose fieis a li- Con ela entornaríanse as portas
ña que en todos estes anos foron aos músicos alleos ao grupo para
trazando nos seus discos anterio- facer revisión de Luar na Lubre.
Por outra parte, un dos sigles
res, este novo traballo supón unha das apostas máis arriscada do extraídos é a sintonía da princigrupo, enlatando unha música pal campaña que o Xacobeo vai
que sen rexeitar o folk, aproxí- realizar na televisión. Para Bieimase a son novos. Con Hai un to Romero esta escolla é imporparaíso na rúa dende o martes, os tante para o grupo “porque quere
membros de Luar na lubre van a dicir que ten significado. Moitos
procura de “recuperar o espírito poden criticar esta decisión, pero
temos un país
da aldea para
a reclamar e
proxectalo cara
todos temos
o futuro”, coque estar nesa
mo explica
loita”.
Bieito Romero,
Unha das
fundador da
curiosidades
banda.
do disco vén
Concibido
da man da inaínda baixo a
Por primeira vez no país
ternet. Ante a
conmoción do
mestúrase o cine e a música,
afluencia de videsastre do
ou o que é o mesmo, Luar na
sitas na web da
Prestige, este
Lubre
e
Ignacio
Vilar,
direcformación, os
novo traballo
tor
do
filme
Ilegal.
Ambos
seus membros
non oculta a dor
veñen
de
irmandar
con
prodecidiron crear
nin a emoción,
xectos paralelos dúas artes
un concurso de
pero constitúe
que se complementan, pero
letras no que o
un paso adiante
que até o momento estaban
premio consisentre os novos
distanciadas
en
Galiza.
tía en musicala
tempos e o anUn
bosque
de
música,
que
e incluíla neste
cestral, un cócse
estreará
en
maio,
é
a
senovo traballo.
tel que dá como
gunda
longametraxe
asinada
Entre as máis
resultado algo
polo director da comarca de
de 300 compomoderno que
Valdeorras, e nela os memsición en diferecende a lareibros
do
grupo
íspense
para
rentes idiomas,
ra. En total once
mostrar
o
proceso
de
creaproclamouse
temas que conción
do
seu
último
traballo
ao
gañador un artaron coa partitempo
que
dan
conta
da
evoxentino neto de
cipación de Nalución do grupo, “ do que foi
galegos, Eliseo
ni García, a voz
e do que é Luar na Lubre”.
Malva Pintos,
de Sara LouPara
que
Ignacio
Vilar
investigador
raço, o laude de
puidese
captar
a
vida
da
ford o c e ltis mo
Wafir Gibril, e a
mación
foron
necesarios
dous
hispanoamericolaboración de
anos
de
viaxes
cos
membros
cano. O resulAlfonso Morán
do grupo, seguilos na súa últado musical é
e Elías García.
tima xira internacional e gracase tan pecuBieito Rovalos na súa actuación de
lia r c o mo o
mero, o gaiteiro,
Lisboa.
Pero
ademais,
quería
xeito de acadar
acordeonista e
mostrar
as
paisaxes
de
Valdea letra, unha
compositor, que
orras,
o
último
bosque
de
teimestura do trihai 18 anos se
xos, o Canón do Sil, terras
balismo dos inembarcou nun
“sen as que Luar na Lubre
dios americaproxecto que o
non sería posíbel”, “dar unha
nos coas canlevou a percovisión
moi
digna
de
Galiza
cións escocerrer medio munsen
caer
no
tópico”,
como
exsas ou os cando subido nun
♦
plica
Bieito
Romero.♦
tares de seitura
escenario, congalegos.♦
fesa que a músi-

LUAR EN
CELULOIDE

Nº 1.123 ● Do 1 ao 14 de abril de 2004 ● Ano XXVII

Nº 1.123 ● Do 1 ao 14 de abril de 2004 ● Ano XXVII

Collage 2, 1976.
Á dereita, Recta de Vilalba, 1970.

VALCÁRCEL

En terras de Sarría (Lugo), 1974.

MAR BARROS

As súas fotografías semellan cadros, pero ao xeito de Cartier-Bresson, traballados coa luz e a técnica aprendida de anos. Retratou a
cara máis íntima do país, o agro, o mar, as vilas. A mostra Carlos Valcárcel Fotografías (1969-2001) recolle parte dese traballo.
Década dos setenta. Dúas nenas
apoiadas nos estadullos dun carro, entre as pallozas dos Ancares, recollen nunha soa instantánea o sentir conxelado da vida no
interior de Lugo. Mentres, nas cidades obreiras os traballadores
asociábanse en sindicatos, tiñan
lugar as folgas do metal en Ferrol
e Vigo, e en Compostela reivindicábase a liberdade do Maio francés. Carlos Valcárcel foi inmortalizando no seu cadro perfecto a
faciana máis enxebre de Galiza,
ao tempo que experimentaba coa
técnica, a expresión e a temática.
Estes días, a Igrexa da Universidade de Compostela acolle

a mostra Carlos Valcárcel. Fotografías (1969-2001), na que se
expón unha selección de case setenta traballos do artista. Unha
viaxe en branco e negro polas
paisaxes galegas, os traballos do
campo e do mar, as festas ou os
oficios case esquecidos, como a
figura do afiador.
O recollemento da vendedora
de cestos na zona vella de Lugo
ou a ollada cómplice do coidador
de vacas que compartirá parede
da igrexa até o 18 de abril, co fume do cigarro de Uxío Novoneyra, un dos exemplos da serie de
retratos nos que tomou a algún
dos seus amigos como modelos.

E nxeños e criaturas
A Torre
de Babilonia
A señora Piedad, que era, se mal non lembro, da Piringalla, cosía polas casas. Na nosa non quedaba a durmir, si a xantar. Eu víaa con ollos de neno darlle á máquina cos
pés e facer correr as pezas baixo a agulla.
Viña, supoño, cun ritmo estacional e quedaba uns días. En ocasións, contaba cousas incribles ou descoñecidas. Díxome que vira
unha cobra con ás onda o río, en Meilán. Eu,
que xa algo lera nos libros de Ciencias Naturais, discutíallo. Que non existen as cobras
con ás, que son réptiles, dicíalle. Que si, neno, que sempre as houbo, dicía ela. Estabamos en dous planos distintos, incomunicables, en dous mundos paralelos, eu no da
ciencia, o empirismo e a superstición da
modernidade; ela, no da maxia, a tradición e

A mostra preséntase como un
percorrido pola obra dun dos fotógrafos galegos destacados dos
últimos tempos.
Aquel mozo que naceu en
plena depresión, no Lugo dos vellos mestres e do rebulir das sociedades fotográficas, soubo da
arte da luz a través do agasallo
dun amigo, que lle abriu as portas cando aínda non tiña cumpridos os trinta anos. Era unha cámara Retinet, e con ela comezou
a dar os seus pasos, encamiñando o seu destino como fotógrafo,
unha paixón que culminaría co
recoñecemento da súa arte en diferentes eventos, como o Premio

Ziganos do Carqueixo (Lugo), 1974.

Negtor de 1968, a Medalla Gaudí no 1969, o Trofeo Piel e o Galicia ou o primeiro premio da Folla de Carballo e con varias exposicións. A I Fotobienal de Vigo, a I Bienal Lucense de Fotografía de 1987, o I Encontro Fo-

tográfico de Ceuta ou a Mostra
Fotográfica de Lugo 40 anos de
Fotografía, mostras que culminan coa inclusión no Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía dun vídeo-disco cunha representación da súa obra.♦

Xosé Miranda
a superstición da relixión. Só moito máis
tarde empecei a comprender aquelas cousas.
Claro que si, que no bestiario galego hai cobras con ás. Os dragóns galegos son serpes
xigantescas, con pés e ás. Son extraordinariamente feros e voraces e moi lonxevos.
Cando lles chega a hora de marchar din unha enigmática frase, que é sempre igual, e
que tamén din as serpes voadoras:
Pra Babilonia vou
mal haxa quen me viu de novo e non me
matou.
Non se entende se preferirían estar
mortos antes que ir a Babilonia ou se reproducen o pensamento dos homes que os
consideran malignos e agora xa non poderán matalos. En todo caso, Babilonia debe
estar inzada de enormes réptiles.
Co paso do tempo, ao saber que o Codrile normando é unha cobriña que nace
dun ovo de galo, aos sete anos sáenlle ás e
vai voando a Babilonia, lugar das abominacións e dos monstros, asaltoume unha
dúbida. Que é a Torre de Babilonia? Por
que as cobras se dirixen precisamente alí?
Xa se sabe que Babilonia é Babel, o mí-

tico lugar da Torre da confusión, esa Torre
que ofendeu a Deus. Babilonia é unha cidade de Oriente, en Terra de Caldeos, onde
van as serpes aladas e os dragóns cando se
fan vellos. Babilonia é a vella capital da
Mesopotamia, a hoxe invadida terra do
Irak. O lugar onde andaron desterrados os
xudeos. Advirte Cirlot que Babilonia simboliza a existencia dexenerada, caída e corrompida. É o reverso de Xerusalén (da
Cidade Celestial) e do Paraíso. Significa na
Cábala a entrada e saída do espírito na materia. Ou sexa: o outro mundo, os Infernos.
Pero iso non aclaraba suficientemente
o mito, extendido por toda Europa. Así
que seguín dándolle voltas, ata que lin
que Benjamín de Tudela, que viaxou por
alí en 1173, escribiu que os dragóns infestaban as ruínas do pazo de Nabucodonosor en Babilonia, deica facelo inaccesible. Os seus escritos publicáronse en latín, hebreo, castelán e francés, facéndose
rapidamente coñecidos. Séculos máis tarde, escribe Mandeville sobre a Torre de
Babilonia (evidentemente as ruínas dun
pazo, en teoría as da torre de Babel) : Pe-

ro é un sitio aquel no que calquera home
se arriscaría permanecendo preto do camiño, pois todo está deserto e cheo de
dragóns e grandes serpes, e cheo de diversas bestas velenosas todas por alí
(The Voyages of Sir John Mandeville, J.
O. Halliwell, London, 1839).
Como se fixo popular a idea de que a
torre de Babilonia, lugar maldito, está inzada de dragóns, pasouse a pensar que as
cobras aladas marchan alí. Diso dedúcese
que é a porta do outro mundo, do máis alá.
Ou sexa, un equivalente da torre de cristal, do castelo de irás e non volverás, do
castelo do loro, etc. Nun conto popular
portugués, recollido e publicado no século XIX por Adolfo Coelho e titulado, precisamente, “A Torre de Babilónia”, dise:
É a Torre de Babilónia;
Quem lá vai, lá fica e lá mora.
ou: Quem lá vai nunca de lá torna.
Pois, con permiso de Zapatero, vai
sendo urxente que os soldados españois
retornen de lá, antes de que rebente o ovo
da serpe que con tanta dedicación chocou
a dereita española.♦

Nº 1.123 ● Do 1 ao 14 de abril de 2004 ● Ano XXVII

Bocixa
‘Despois
do Prestige
os músicos
desuníronse’
A.N.T.
Este fin de semana van celebrar no local A Roda de
Malpica, unha festa reivindicativa organizada pola
Banda Meljacha, da que é
fundador, xunto con Pepa
Yáñez e Filipa, do grupo
tradicional Liñaceiras. Con
que obxectivos nace a festa?
Dende este local organizouse o Comité de Axuda Cidadá, que organizou a limpeza dos voluntarios moito antes de que o fixera o concello.
Cando se calmou a situación
A Roda tivo que pechar porque moita xente rexeitaba
frecuentalo e moitos dos veciños tiveron que marchar.
Con todo, a festa quere lembrar o traballo pendente da
administración que tenta minimizar os efectos do desastre, recordar que hai moita
xente en Malpica, como noutros puntos da costa, que xa
non está, que moitos establecementos ven reducidas as
súas vendas por esa marcha e
que o fuel segue a chegar.
Quen vai participar?
Ademais da Banda Meljacha, que naceu hai dous anos
no seo da Asociación de Músicos en Lingua Galega (AMELGA) e que actuou na Carpa de
Nunca Máis, xunto con Reixa
e Ugia Pereira, tamén participarán Xurxo Souto, Vítor de
Ruxe-Ruxe, os compoñentes
de Matraca Perversa e a actriz
Gabriela Sacauntos.
Que significou o Prestige para a música galega?
Son bastante crítico ao
respecto. Demostrouse que
habendo un mínimo de organización poden levarse a cabo moitas actividades, pero
despois desa unión momentánea cada un continuou polo súa vía individualista. Co
Prestige os músicos utilizaron o local e as instalacións
de AMELGA, pero agora paralizáronse as accións da
asociación pola falta de
compromiso dos grupos. De
feito, se na próxima asemblea ninguén se fai cargo da
directiva disolverase.
Entón non é necesaria?
Por suposto que o é, especialmente para presionar
nos medios de comunicación e nas institucións, pero
igual se confundiu o noso labor coa organización de concertos exclusivamente.♦

Illas Cies.

Espazos naturais en ruta
MAR BARROS

Semana Santa está á volta. Ademais das procesións e os destinos exóticos hai outro xeito de viaxar máis barato e sen saír do país, de gozar da natureza sen ter que perderse na Amazonía. Os espazos naturais espallados por
Galiza veñen de ser recollidos nunha colección de A Nosa Terra, do mesmo nome. Illas moldeadas polo mar, ríos, antigas serras. Diferentes son os roteiros que se poden facer ao tempo que se esquecen os atascos e o estrés.

Canón do Sil.

O Piornedo.

Praia das Catedrais.

Fragas do Eume (Caaveiro).

Nas veas líquidas da terra

Nas xibas antigas

Nas ondas atlánticas

Nos pasos da historia

No país dos mil ríos, as concas
fluviais configuran algúns dos
espazos naturais máis fermosos e
nos que é posíbel trazar infinidade de roteiros.
Dende as terras altas do Miño,
declaradas recentemente reserva
da Biosfera, coas súas barcas tradicionais que agachan vellas historias de amor e de guerra, vanse sucedendo por toda Galiza muíños,
fervenzas, lagoas e fragas milenarias, como as do Eume, na provincia da Coruña, nas que é posíbel
confundir a realidade co mundo
máxico das fadas e os trasnos.
Non embargante, quizais sexa
o Sil o que deixa a pegada máis
espectacular ao seu paso. Un canón impoñente que se prolonga
dende Os Peares até Chandrexa,
unha Ribeira Sacra que lle debe o
seu nome aos numerosos mosteiros da zona, entre eles o de San
Estevo e Santa Cristina de Ribas
de Sil, e no que os romanos procuraron o prezado metal.♦

Dende o interior de Lugo até as
costas do Barbanza, pasando polos foxos do lobo no Monte Faro
e os picos nevados de Cabeza de
Manzaneda, os espazos de montaña, cos seus vales e restos arqueolóxicos, son un bo destino
para estas vacacións.
As pallozas do Piornedo dan
paso ás árbores milenarias de Ourense e as fervenzas dos montes da
Coruña. Paisaxes impresionantes
dende as alturas, como as que se
contempla dende O Monte Formigueiro, o cumio máis outo do Courel, as fontes da Devesa de Rodeira ou o Suído, entre Pontevedra e
Ourense, ateigada de chozos, eses
refuxios antigos para os pastores.
Na procura de pistas nevadas,
está Cabeza de Manzaneda, o segundo espazo natural máis grande de Galiza, un macizo no que
atopan as mellores mostras de
glaciación galegas, co circo glaciar en forma de funil e a lagoa
estacional do corvo de Cavalo.♦

Supersticións, naufraxios, “bocas do inferno”..., no país do Fin
do Mundo, a costa galega aglutina un gran número de espazos
naturais e lendas.
Fronte as Illas Atlánticas, declaradas parque natural e habitadas dende a Idade Media por monxes como sucedeu nas Cíes ou
máis recentemente en Cortegada,
cuns dos loureiros máis grandes de
Europa, vanse sucedendo por toda
a costa cantís, cabos, illotes e
praias, dende as furnas e arcos da
Praia das Catedrais, en Lugo, até
as dunas de Corrubedo.
Os faros e as lendas da Costa
da Morte, os naufraxios da enseada de San Simón, os acantilados
da Costa Ártabra, miles son os roteiros que se poden trazar ao redor
do mar. Pero quizais, o máis rechamante sexa o do Monte Pindo,
en Carnota, coa ría de Corcubión
e Fisterra ao fondo e no que se
conservan petroglifos, lendas e as
historias dos fuxidos.♦

A maior parte dos espazos naturais amosan unha cara máis cultural, que se remonta na historia, a
través da pegada castrexa, romana
ou visigoda. Na Serra do Xurés,
en Ourense, pola que discorría unha das catro vías que unían Braga
e Astorga, consérvanse miliarios e
os restos de balnearios que conviven coa igrexa visigótica de Santa
Comba de Bande e as ruínas do
castelo feudal de Lobios.
Na lagoa desecada de Antela,
descubríronse poboados e puntas
de frechas datadas no 2.600 a.C. O
mosteiro de Caveiro (S. X), nas fragas do Eume, as igrexas do Canón
do Sil ou as da Costa Ártabra, son
outros dos exemplos desta riqueza.
Ademais, espállanse outro tipo
de monumentos naturais. Son os
castiñeiros de 14 metros de diámetro do Souto de Rozabales, na provincia de Ourense, ou as Covas do
Rei Cintolo, preto de Mondoñedo,
con formas que fascinaron ao gaiteiro Carlos Núñez.♦
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Soños Eléctricos

César Lorenzo

Telón
de grelos
MARGA ROMERO

O

Cheos do taxímetro
A saída do Crazy Taxi 3 volve
poñer de moda esta espectacular saga de xogo arcade que se
fixera inmensamente famosa
grazas aos agora en decadencia salóns de máquinas recreativas. A versión daquel primixenio Crazy Taxi para a Dreamcast de Sega combinou maxistralmente a simplicidade co espectáculo, nun título que enganchaba pola súa capacidade de
facernos vivir tremendas aventuras ao mando dun taxi amarelo por unha cidade costeira estadounidense. Era algo así como un Jackass motorizado, con
saltos imposíbeis sobre pontes
móbiles, batidas contra as beirarrúas e choques de fronte con
coches e camións.
O Crazy Taxi 2 xa ofreceu
máis do mesmo na súa saída
para PC e consola, pero tivo a
vantaxe de achegar esta serie
aos ordenadores persoais e estender aínda máis a súa influencia. Mais a idea non daba para
unha terceira parte. Os estudos
Strangelite mataron definitivamente a galiña dos ovos de ou-

ro e só conseguirán público entre novos xogadores que descoñezan os títulos anteriores e piquen no cebo do baixo prezo do
videoxogo (29,95 euros para a
versión PC).
Os gráficos apenas avanzaron, ao igual que as opcións de
xogabilidade e de son. Ademais, o xogo sofre ralentizacións deseguido e cando optamos polos escenarios de Glitter
Oasis e Small Apple, temos cer-

ta sensación de falta de fluidez.

A bordo do yellow cab
Para que non saiban de que vai
o xogo, o guión é ben simple.
Temos que montarnos nun taxi,
ir recollendo pasaxeiros pola cidade e deixándoo nos destinos
que nos piden antes de determinados tempos. Hai diferentes
opcións para escoller (contrarreloxo ou acumulado). Se nos

Comentarios dionisíacos

Irmandade dos Vinhos Galegos

Continente/Conteúdo
Há árvores mais altos que a sua
sombra, dizíamos, e nos vinhos
há muitas vezes umha grande disonância ou divergência entre o
conteúdo, o vinho e o continente,
a garrafa, a etiqueta, a cápsula e
a vestimenta em geral.
Há vinhos magníficos, com
umha pobre vestimenta, como se
da Cincenta se tratasse, bela rapaza com pobre vestido. Um dos
mais notorios exemplos seria o
vinho “Coto de Gomariz”, excelente Ribeiro, com pésima etiqueta e pobre imagem.
E outros exactamente som o
contrario, medíocres vinhos, mas
com umha espléndida vestimenta, e poríamos como exemplo o
Alvarinho “Mar de Frades”, com
umha original e bela garrafa
azul, estilo alemám ou checo,
mas com um conteúdo de vinho
a cola, das qualidades que temos
provado na zona do Salnés.

Está-se a fazer um bom esforço na melhora da apresentaçom dos nossos vinhos, e a estética vai melhorando, porém
ainda fica muito por fazer, já que
os adegueiros pequenos nom entendem que há que pagar, investir dinheiro em desenho, qualidade da etiqueta, estilo, e em geral,
vestido da moça para ir ao baile.
Um produtor trabalha muito
para criar as uvas e ainda mais
para investir numha boa adega
que tenha todos os adiantos que
se precisam para elaborar um
bom vinho. Mas nom entende
tanto que despois há que apresentar a moça, a marca, em sociedade, lançá-la aos meios de comunicaçom e distribuiçom, para que
a conheçam e respeitem, provem
e aprovem a sua qualidade. E isto custa tanto dinheiro como produzí-lo, e às vezes mais.
Nom aprovamos as imagens

poñemos un límite de tempo
(contrarreloxo) teremos que
cumprir a máxima cantidade de
carreiras antes de que acabe o
tempo. Gaña o que máis cartos
consiga dos seus clientes. No
acumulado, os clientes non nos
dan diñeiro senón tempo, a
enerxía que nos permite seguir
conducindo coma tolos polas
grandes avenidas empinadas.
Tamén inclúe algúns minixogos, consistentes en levar o taxi na caza dalgún obxecto ou
saltar o máis lonxe posíbel co
noso coche, mais son misións
ben doadas e prescindíbeis.
En conclusión, os que coñezan a saga Crazy Taxi, que aforren os cartos e procuren novas
versións de xogos arcade con
condución (GTA III, Os Simpson. Hit and run). Para os que
nunca tiveron a experiencia de
probarlle a suspensión ao chevrolet canarinho, pode ser unha
boa experiencia para pasar un
tempo morto, para despexar a
cabeza ou comprobar que diferente é conducir na realidade e
“nas películas do ordenador”.♦

charramangueiras, “snobs” ou
sofisticadas, e os melhores vinhos do mundo vendem-se com
etiquetas clássicas, como um
“smoking” elegante e sempre negro. Nem gostamos da pobre etiqueta de duas pesetas, para um
vinho que ultrapassa as setecentas na mesa do restaurante.
Na apresentaçom há que se
distinguir em algo, fazer sair,
golpear o olho do consumidor
quando está a tirar, a colher umha garrafa do estante. Em décimas de segundo decide a compra, e sempre é bom umha certa
imagem de elegância, respaldada
por umha adega, marca e fama.
Temos na Galiza bons disenhadores, e magníficos expertos
de marketing, que implantarom
no mundo desde os nossos Azebiches medievais à actual Moda
Galega. Mas os adegueiros, em
lugar de seguir as suas recomen-

daçons, tendem a fazer o seu
gosto e complacência, e nom se
dam conta de que o vinho é para
vender em todo o mundo, nom
na sua aldea de procedência.
A nossa recomendaçon é que
deixem fazer aos que sabem, e
com isso melhoraréamos muito.
Que se dediquem a fazer bom
vinho, e se apoiem em bons desenhadores gráficos e publicitários, que temos muitos e bons na
Galiza.
Muito importante é fazer
bom vinho, o principal seguimos
dizendo, mas o vinho fai-se para
ser bebido, e precisa por tanto de
ser distribuído, conhecido, vendido e cobrado. Os galegos somos bastante bons para trabalhar
duro, plantar e fazer bons vinhos, porém ainda estamos começando a saber vendê-los. É
umha matéria de segundo curso,
que começamos fai pouco a estudar, e poucos som os que tenhem
aprendida a leiçom.♦
www.sursumcorda.net

xeito de votar, que os
votos en potencia
cheguen ás casas, que se
perdan polas rúas ou se
sementen nas tabernas, nos centros de traballo, na saída da misa, que se repartan por correo
afástannos no estado español da
verdadeira democracia e, desde
logo, dunha Europa á que non
cremos pertencer e da que
ficamos moi lonxe. Aos colexios
electorais chegan persoas impedidas “axudadas” por xente “de
confianza”, da familia ou das
“responsábeis” dos seus
coidados. Moitas destas persoas
perderon a memoria, sofren graves enfermidades que as afastan
do mundo, están mesmo fóra do
mundo. E ese mundo pouco fai
por elas normalmente, non as
ten en conta para favorecerlles a
vida, para aceptar a súa complexa diferencia. Sabemos das axudas e sacrificios das familias, case sempre das mulleres, para entregarse ao coidado das persoas
maiores ou das que por exemplo
padecen Alzheimer. Coñecemos
o voluntariado, as diferentes
asociación de afectad@s, e é
aquí onde cae o peso e a responsabilidade. Lonxe estamos de
estados europeos como
Alemaña e garanten unha política social integradora e non
discriminatoria. Un dos dereitos
da “Constitución” é a educación,
un dos dereitos da democracia é
a educación democrática que debe comezar por garantir os
dereitos individuais, ese do voto
secreto, por exemplo. Un país
que non sabe votar, que precisa
de axuda para meter unha papeleta nun sobre ou para marcar
tres cruces, non é un país educado. En Europa é obrigatorio o
uso da cabina. Só no colexio
electoral á persoa con dereito a
voto e capacitada para exercelo
ou no seu domicilio, cando a
responsabilidade notarial o testemuña, recibe todas as opcións
posíbeis e logo dentro da cabina,
en secreto, elixe e despois introduce coa súa man o voto na urna. O voto elixido nestas
eleccións en Galiza afástanos de
Europa como pobo con
identidade, é produto da falta de
autoestima. Estamos lonxe, aínda que Paco Vázquez
reivindique o aeroporto do Alvedro, moi lonxe cando no que a
tráfico aéreo se refire dependemos de Madrid ou de Iberia,
moi lonxe cando non somos o
destino de compañías alternativas como German Wings, Ryanair, Easyjet ou de voos que
parten de aeroportos como o de
Hahn (Alemaña), antiga base
militar americana, reciclada
por obra da caída do muro. Galiza arredada do mundo, en
Fisterra, ten que pagar máis para saír adiante. Lonxe estamos
de que se vote libremente, de
que haxa interese en garantir o
voto secreto. Lonxe da
democracia. Lonxe do soño da
Xeración Nós, chegar a Europa
sen pasar por Madrid. O peor,
lonxe de Nós.♦

Hiper
terrorismo
FRANCISCO CARBALLO

N

os estudos históricos
utilízase o intre do
“Grand Peur”, nos
comezos da Revolución Francesa, 1789, como tempo
significativo para alumar os
procesos humanos. Estamos
nun intre paralelo.
A seguido da caída do
“Muro de Berlín” déronse actos de terror indiscriminado
en Europa. Algúns colectivos
de orixe política aumentaron
as súas formas de atentados
criminais. Co 11-S, 2001, e
co 11-M, 2004, aparece na
escena mundial un
“hiperterrorismo” que preocupa os poderes e intimida os
cidadáns. De novo unha
sociedade mundial
desprotexida.
Este segundo tipo de terrorismo suma novas causas ao
anterior. A concentración de riqueza en países e institucións é
de tal magnítude que supera toda perspectiva. Nada de verter
farangullas para os empobrecidos, mais ben amorear miseria.
Desde que se formaron
imperios económicos a
reacción foi de contraataque
“bucaneiro” –pirataría, bandolerismo, etc. Cando as tecnoloxías son asumidas mesmo por
desposuídos, con elas a
reacción consegue novas
formas de motín. Hai máis,
grandes civilizacións históricas,
por exemplo, as árabeislámicas que constitúen espazos de poder poboacional que
comparan un presente de miseria cun pasado de grandeza.
Saben que contan con fontes
de riqueza, mais ven que esta
se dilapida polos seus en
submisión a intereses adversos.
Contan con interpretacións de
violencia e crean redes de
ataques en todas as frontes. O
“terror islamista” é tópico, é
unha treboada que xorde ante a
provocación interior e exterior.
Parece viábel interpretar
que “este fenómeno
terrorista” significa un final
na transición do Islam á
modernidade, a unha
ilustración semellante á que
conseguiu a Cristiandade nos
ss. XVI-XVIII e que trouxo a
civilización laica. Se dera o
Islam tal salto á modernidade,
sería unha achega asombrosa
á paz mundial.
Unha civilización laica
expresa a situación mental
dunha sociedade política que
respeita a relixión na súa
dimensión finalista do sentido
da vida humana, que garante
unha ética civil común, que
esixe uns dereitos humanos
universais e que acolle as diferentes culturas nunha base
laica, de igualdade civil e nun
respeito ás creacións
históricas de cada país. Os
procesos históricos estanse a
acelerar, mais cómpre paciencia e un xusto reparto dos
bens mundiais. Sen iso nada
serven as guerras nin as
♦
bravatas antiterroristas.♦
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Memoria de Ferro

Antón Patiño Regueira

O toneleiro evanxelista
Cando neno Ricardo Pérez Parada tivera aulas na escola viguesa
de Artes e Oficios e xa de ben
mozo deulle por emigrar a Norteamérica. Alí traballou en Nova
York entre 1908 e 1914 exercendo de vendedor ambulante de
puros, picadura e tabaco de mascar. Despois, cun polaco como
socio, mercou unha carreta que
lles facía de trinque para froitas,
doces e caramelos. Pouco durou
a sociedade e rematou vendéndolle a súa parte ao de Polonia.
Como as vendas non daban para
manter aos dous consocios Ricardo volveu a vocear o tabaco
polas avenidas.
Convenceuse de aprender ao
fin o inglés pouco antes de comezar a grande guerra do 14 e
decidiu o retorno á súa Ribadavia natal cando os americanos
deixaron de ser neutrais. Na terra fíxose parella de Carmen
Covas Blanco e con ela casou.
Un obradoiro para a construción de toneis á beira da estación de ferrocarril deu en ser o
seu negocio e, ao pouco, xa tiña
sete traballadores a xornal e ás
veces varios pinches. Entre todos valíanse para traballar os
ferros, aros e doelas.
Entre aixolas, estovadores,

bigornas e martelos transcorría a
súa vida con felicidade e aproveitamento. Pero chegou un tempo no que se viu na obriga solidaria de botar de novo man do
inglés aprendido en Nova York.
En días da segunda grande
guerra, Ricardo o toneleiro converteuse no intérprete do que se
valeu a rede de salvamento de
xudeos que as irmás Touza teceron en Ribadavia. Tres veciñas
da súa casa, que sempre reclamaban os seus coñecementos de
inglés en axuda dos fuxidos.
No 36, xa Ricardo, por
evanxelista, fora molestado polos falanxistas nunha vila convertida en cuartel. E aínda así
tivo arrestos para declarar en
favor do mestre nacional do pobo encartado polos alzados. Fíxoo tamén por outros veciños
coa mesma valentía e compromiso que demostrou cando acollía na súa casa outros evanxelistas. Mais estes, ingleses, non
eran senón espias que por toda
Galiza andaban a vixiar as rutas
do wolfram para o exército alemán e tamén na procura de submarinos nazis nas rías. Ricardo
Pérez Parada ben soubo que,
como Lola, Amparo e Xulia
Touza, facía o ben.♦

O evanxelista Ricardo Pérez fabricaba toneis en Ribadavia. Fotografía de RAMÓN DIMAS.

O Bardo na Brêtema

Rudesindo Soutelo

O fole do cacique
A falsificação da história é a manipulação habitual dos embaucadores. Na Galiza temo-los até na
música culta e pretendem convencer-nos de que nunca existiu.
Eis senão as programações dos
concertos que se celebram na
nossa terra. Ou as obras que se
estudam nas aulas dos Conservatórios. Excepto Carminha Burrana o resto é tudo uma feira –dixit
o manda-mais da cultura.
Falando de manipulação histórica o próprio nome da Galiza
foi borrado do mapa; os seus reis
destronados; o território arrebanhado; a língua convertida em filha da sua irmã menor; a cultura
transformada em atraso e a música em aturuxo.
Mas a falsificação mais pitoresca e ridícula da música galega
é a dos roncos erguidos. Mistura
de sado-masoquismo organológico, disciplina castrense e servilismo político em favor da destruição identitária –cultural e
musical– dum povo. Os sonhos
de grandeza dum iluminado ao
que se lhe aparece o dinheiro da
Xunta em grandes moreias para
aniquilar o principal ícone da
cultura tradicional galega.
Logo vêm os Messias de turno a nos redimir dos males que
eles mesmos nos inventam e tiram-nos as polainas para nos
vestir pela cabeça, que deve ser
a moda politicamente correcta,
com as saias do progresso. E
buscam em gravados antigos como justificar os seus lascivos
gostos.

A gaita de fole galega foi
grosseiramente manipulada na
sua essência orgánica para humilhar a nossa tradição popular.
O passado está-se a falsificar
para nos convencer de que a
gaita de fole com os roncos de
pé (um tanto libidinosa) é a
autêntica gaita galega tradicional.
No retábulo da Sacristia da
Catedral de Tui vê-se um exótico gaiteiro con plumas. Por estar
em sagrado não vou duvidar da
veracidade histórica do celtismo
ultramarino que tanta glória económica deu ao império do arrepiante sol que nunca dormia. Seria mesmo cómico ver uma
bandada de gaiteiros com plumas e tapa-rabo deleitando ao
virrei de Compostela nas romarias. Ou nas competições desportivas da liga dos roncos de
pé. Para fazer o índio não precisam de informação nem turismo,
basta-lhes com o regueirinho de
dinheiro oficial.
Entretanto, a Associação Ourensana de Folclore Tradicional
que atende mais de trinta escolas, com centos de alunos de gaita de fole e percussão por toda a
província de Ourense, teve que
suspender as aulas porque a Deputação leva desde Outubro sem
pagar-lhe aos professores.
Parece que gastaram o orçamento em fazer uma nova gravação da banda dos roncos erguidos, com manipulados musicais de alta tensão percussiva, e
contribuir assim para lograr

descendência aos namorados
principescos.
Eis aí a imagem de farrapo e

infla-gaitas que convém à nossa
auto-estima. O fole do cacique
não dá para pensar.♦

Libro dos exemplos
Borobó

Presentación na

Coruña
a cargo de

Miguel Barros puente,
Gonzalo Bouza Brei
e Afonso Eiré López,
moderados por
antonio Campos romai

no Salón de Actos
de Caixa Galicia
este venres 2 de abril ás 20 h.

organizan
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O Trinque
Luz, voz e piano
Luz Casal presenta en Santiago
o seu último espectáculo, Luz,
voz e piano, no que a cantante de
Boimorto fará un percorrido da
súa traxectoria musical acompañada só do piano de Jon Gilu-

■ CINEMA

EN AMÉRICA
Poderemos ver esta fita, dirixida por Jim Sheridan,
no cine clube Groucho
Marx o xoves 1 ás 22:30 h.
O venres 2 e luns 5 ás 22:30
h. e o sábado 3 e domingo 4
ás 17, 20 e 22:30 h. proxéctase a recoñecida película
de Icíar Bollaín, Te doy mis
ojos. O martes 6 e mércores
7 ás 22:30 h. chegará á pantalla La luz prodigiosa, de
Miguel Hermoso; e o luns
5, martes 6, mércores 7 e
xoves 8 ás 17 h. ollaremos
La gran película de Piglet,
dirixida por Francis Glebas. O xoves 8 ás 19:30 e
22:30 estréase El último samurai de Edward Zwick,
repetíndose os pases o venres 9, sábado 10, domingo
11 (tamén ás 16:30 h.) e
luns 12 (ás 22:30 h.).

Camariñas
■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

SEBAS ANXO
As súas obras pódense ver
na galería Borrón até o 13
de abril.

O Carballiño
■ TEATRO

A GRANDE ILUSIÓN
O venres 2 a compañía Te-

E S P E C T Á C U L O S

Monólogo do imbécil

MOLIÈRE FINAL
Talía Teatro vai representar esta obra o venres 2 no
Pazo da Cultura.

Celanova
■ EXPOSICIÓNS

DIÁSPORA GALEGA
Mostra sobre a emigración
á América, que permanecerá até o venres 2 na Casa
dos Poetas.

A Coruña
■ ACTOS

ROTEIROS A PÉ
A asociación cultural Colectivo Camiños organiza roteiros abertos á participación
de calquera persoa interesada, por un prezo de 1,5 euros, con saida desde a Estación de autobuses, sobre as
11 da mañán dos domingos
para voltar á tardiña. O domingo 4 de abril van realizar
o roteiro de Bandoxa, por
terras de Val de Deus, Nogueiras, Naballo, Barrosa,
Ribeira, Fajo e Rodeiro.
Máis información no telf.
649 759 734 (David).

MINGOS TEIXEIRA

Cambados

E

■ TEATRO

A obra de Carme Suárez
amósase na biblioteca pública González Garcés até o
21 de abril.

A XIV mostra do encaixe
celebrarase do 7 a 11 de
abril, ambos días incluídos,
e nela poderemos disfrutar
do Desfile de Grandes Diseñadores; do XI Concurso de Xoves Creadores; do
IV Torneo de Kaiak Polo;
da VII Bandeira de Bateis
Mostra do Encaixe e de
Xogolandia; asi coma do II
Encontro Internacional de
Encaixe do Camiño Xacobeo ademais de música e
baile. As reservas para a
mostra, 2 euros, poden facerse nos telf. 981 736 000 e
981 737 004 para grupos
dun mínimo de 10 persoas.
A maiores vostede poderá
visitar uns paraxes de contrastada beleza como a propia Ría de Camariñas, Cabo
Vilán, Praia de Reira, Dunas
do Trece, Cemiteiro dos Ingleses, Museo do Alemán...

C U L T U R A

Carballo

RECUNCHOS

MOSTRA DO ENCAIXE

D E

atro do Morcego representa esta obra no Centro Multifuncional.

■ EXPOSICIÓNS

A II Mostra
Intenacional
de Encaixe
celébrase
durante a
Semana
Santa en
CAMARIÑAS

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

O Barco
Barco

Unha
mostra da
pintura de
Mingos
Teixeira
pódese
contemplar
na galería
Coarte da
CORUÑA.

tin. Este recital está encadrado
no ciclo ‘Sons da diversidade’,
que organiza a Concellaría de
Cultura de Compostela. Será este venres 2 de abril no Auditorio
de Galiza, ás 21 horas.♦

O pintor, fotógrafo e ilustrador, cunha obra moi
persoal, de rasgos líricos e
expresionistas, ocupará a
galería Coarte até o 30 de
abril.

que maior trascendencia e
influencia nna arquitectura
do pasado século. Na Fundación Barrié até o 2 de
maio (www.fbarrie.org).

CENTRO DE
FORMACIÓN DO
BANCO PASTOR
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.

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 Aquarium
Finisterrae.

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

SGHN
A Sociedade Galega de

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

Lalín

O actor Santi Prego representa a
biografía dun tipo desde o mesmo
momento da súa concepción, alá
nos sesenta, até agora mesmo. Unha

historia surrealista, tenra, cómica e
fantástica. O venres 2 no teatro Coliseo Noela de NOIA e o sábado 3 no
Auditorio Municipal de CANGAS.♦

■ EXPOSICIÓNS

Mª LUÍSA GÓMEZ

Luís XIV e
Filipe de
Orleáns, un
dos cadros
que
podemos
contemplar
na mostra
Principiños,
que se
encontra no
Museo de
Belas Artes
da CORUÑA.

Podemos ver as obras desta
pintora no museo Ramón
Mª Aller.

Lugo
■ EXPOSICIÓNS

A MEMORIA DO XEO
O Museo Provincial acolle
esta mostra de fotografía
até o 4 de abril.

URBANO LUGRÍS
Até este venres 2 de abril a
Fundación Caixa Galicia
acolle esta mostra con
obras procedentes dos fondos da súa colección.

LOUZA DA CARTUJA
DE SEVILLA
As pezas da colección do
Museo Pickman podense
ver, até o 29 de abril, no
Museo Provincial.

ANTÓN MOUZO
O Casino Atlántico acolle
unha mostra súa até o 28
de abril.

Carteleira
Carteleira

PRINCIPIÑOS

☞

Podemos ver esta serie de
retratos de princesas, infantes, damas e duques até o
16 de maio no museo de
Belas Artes.

GALICIA VISTA
CON OJOS DE JOVEN
Mostra de fotografías que
se pode visitar na sala de
exposicións Salvador de
Madariaga.

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, e presentados no seu 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 considerado, tanto polo seu legado arquitectónico como polo seu
labor académico e organizativo, como un dos mestres

SYLVIA. Autodestrutiva, ciúmenta e depresiva,
Sylvia é unha poeta que casa
con outro poeta, pero os ciúmes dela e unha infidelidade
do seu home fan fracasar a relación, de modo que a parella
racha e ela súmese nunha crise.

☞

PETER PAN. A AVENTURA. Primeira versión,
con actores reais, do conto clásico. A apertura ao sexo e os dilemas da adolescencia aparecen
con claridade e forza. Magníficos os diálogos entre o Capitán
Garfo e Peter Pan. O célebre pirata acaba tragado por un cocrodilo, mentres os nenos o alcuman de “vello, só e acabado”.
O guión resulta bastante fiel á
dureza dos contos tradicionais.

reserva secuestran á filla dunha
granxeira. Esta, coa axuda do
seu pai, que viviu moitos anos
entre os indios, séguelles a pista
coa intención de liberar a rapaza.

☞

A MALA EDUCACIÓN. Historia dun seminarista que acabará sendo
travesti e ionqui. Almodóvar
volve demostrar que é un gran
director de actores, pero que
non é capaz de enfiar ben unha
trama. Xiros innecesarios que,
polos pelos, non fan naufragar
a película.

☞

☞

OCÉANOS DE LUME. Un indio mestizo
americano recibe a invitación
para participar nunha carreira
ancestral que se celebra polo
medio do deserto entre Arabia
e Damasco e na que corren os
mellores cabalos do islam.

☞

DIÑEIRO SUCIO.
Unha banda de delincuentes dá un golpe pero se fai
con diñeiro do FBI que está
marcado, polo que deben colocalo por menor prezo no mercado, pero cando van facer a operación, os cartos desaparecen.

NICOTINA. Comedia
negra que narra os obstáculos casuais que pon o tabaco á
operación que preparan tres homes de distintas idades para, a
cambio de vinte diamantes, venderlle á mafia rusa un programa
de acceso a un banco suízo.
DESAPARICIÓNS.
Uns indios fuxidos dunha

☞

☞

CANDO MENOS O
ESPERAS. O maduro e
don xoanesco Nicholson deixa
a súa paixón polas novas e galantea cunha Diane Keaton que
non agacha as enrugas. Hai un
fallo final do guión. Alguén
pode crer que unha muller escolla a Nicholson e deixe a Keanu Reeves? A directora,
Nancy Meyers, non se atreve a
romper cos algúns tópicos.

☞

KILL BILL I. Sophie é
traizoada polas súas compañeiras do grupo das víboras
asasinas e cando esperta do coma no que quedou, decide vingarse de forma moi violenta. A
banda sonora, excepcional.

☞

BIG FISH. Un home
volve á súa casa porque o
seu pai está moribundo. Pretende
coñecer a verdadeira historia da
súa vida e non as fabulacións que
sempre contou, pero o seu pai é
obstinado e insiste na súa versión.

☞

ZATOÏCHI. Un masaxista cego e espadachín
chega a unha localidade xaponesa controlada pola mafia e
coincide con dúas geishas que

queren vingar o asasinato da
súa familia, co que se alían para levar adiante os seus plans.

☞

COLD MOUNTAIN.
Nos compases finais da
guerra civil americana, un
combatente do sur deserta para
reunirse coa muller que ama, a
quen apenas coñece. No retorno, poderá comprobar que as
miserias da guerra tamén as
padecen os civís.

☞

O XURADO. Nun xuízo contra as empresas de
armas, cólase como xurado un
home que lle ofrece ás dúas
partes influír nos seus compañeiros para conseguir unha
condena ou unha absolución a
cambio de dez millóns de dólares. Intriga.

☞

LOST IN TRANSLATION. Un home e
unha muller a quen separan 25
anos, coñécense de visita no
Xapón. Teñen en común que
ningún dos dous entende o país e que ambos están nun momento de crise nas súas vidas:
están desorientados. Comedia
romántica♦

Este sábado 3 a compañía Teatro
do Morcego representará esta
obra no salón de actos do Concello

de CEE; o sábado 10 teremos a
oportunidade de ollala no Auditorio Municipal de CEDEIRA.♦

Un tranvía de nome desexo
Poderemos gozar con este clásico, adaptado por Balea Branca,
o próximo venres 9 no auditorio
municipal Carmen Estévez
Eguiagaray de VILALBA; o xoves 15 estará no C.C. Torrente
Ballester de FERROL.♦

Galicia en www.caixagalicia.es ou no 902 434 443.

21 h. en días laborábeis e de
12 a 14 h. os sábados e domingos. Do 2 ao 23 ás 18:30
h. vaise desenvolver, no Colexio Loyola, o ciclo Matemáticas no Cine, no que se
van proxectar as fitas Matrix;
El Indomable Will Hunting;
Hackers; Pi-Fe en el caos;
Moebius; Cube e Unha
mente marabillosa. Durante
todo o mes os centros de ensino participarán no Concurso de Fotografía Matemática
e proxectaranse os audiovisuais Donald no país das
matemáticas e a serie Universo Matemático.

O Porriño
■ EXPOSICIÓNS

MANS SALGADAS
As fotografías de Javier
Teniente sobre a vida dos
pescadores no mar pódense
ollar no Centro Cultural até
o domingo 4.

CASTELAO EN COIRO
A Felipe Dosantos dáselle
pola arte pétrea e a marroquinaría e cos deseños en
coiro que expón no Liceum
quere ”dar a coñecer a figura
de Castelao como referente
ético que aguilloe un futuro
mellor para o noso pobo”.

Muros
Muros
■ MÚSICA

JUAN NOVO

O porqué
porqué das cousas

Dará un concerto de presentación do seu novo disco,
Xogos de cama, o sábado 3
ás 24 h. no pub K’rumas.

■ MÚSICA

OS CARUNCHOS

Nigrán

O festeiro cuarteto folk estará tocando o venres 2 ás
23 h. no bar Liceum.

■ CONFERENCIAS

Redondela

ÁFRICA GONZÁLEZ

Esta produción de Nove-Dous Teatro poderase ver no Edificio de
Servizos Múltiples de CULLEREDO
o venres 2 de abril; o sábado 3 re-

presentarase no Teatro da Beneficencia de ORTIGUEIRA; e o xoves
8 será no C.C. Torrente Ballester
de FERROL.♦

A profesora e médica vai
dar a charla Cincuenta
anos, da estructura do
ADN ao proxecto do xenoma humano, este xoves 1
ás 20 h. no Salón de Sesións municipal, dentro dos
actos de celebración do
XXV Aniversario do I.E.S.
Val Miñor.

Ourense
Ourense
■ ACTOS

Meaño

Mugardos

■ MÚSICA

■ ACTOS

TINO VAZ
O cantautor actuará na Taberna da Cancela, en Xil, o
mércores 7 ás 23:30 h.

Monforte
Monforte
■ TEATRO

OS CÁRCERES
DO OLVIDO
Esta obra será representada
por Producións Librescena este xoves 1 na Casa da
Cultura.

I JORNADAS DA
HISTORIA DA GALIZA

TEMPO
DAS MATEMÁTICAS
O Consello Escolar Municipal e o Concello promoven
un amplo programa de actividades en torno ás matemáticas que pretenden implicar a
toda a comunidade educativa
e á cidadanía, organizando
multitude de actividades con
carácter aberto. Do 1 ao 16 de
abril a Casa de Cultura vai
acoller a exposición Debuxar
coa luz e o coñecemento de
Carlos Fernández, de 19 a

A Universidade de Vigo e
AGAL organizan estos encontros nas aulas da Faculdade
de Humanidades e Ciencias
da Educación do Campus
Universitario. Este xoves 1,
José Manuel Cid clausurará
as xornadas coa conferencia A
educación na República.
Máis en barbosa@agal-gz.org
ou ourense@agal-gz.org

■ EXPOSICIÓNS

EFRAÍN ALMEIDA
Ten unha mostra titulada
Las Lágrimas na galería
Marisa Marimón. Aínda
que estudou pintura, escultura e gravado, a finais dos
oitenta decide traballar coa
escultura en madeira, onde
se percibe a influencia da
artesanía do noroeste brasileiro, do Ceará, a súa rexión
de orixe. Nesta ocasión poderemos contemplar, ademais de esculturas, acuarelas e taraceas, coas bágoas
como principal argumento.
Até o 8 de maio.

X.M. TOMÉ
As súas pinturas e deseños
poderán ser ollados na galería Visol até o 23 de abril
(de luns a sábado de 18:30
a 21 h.).

■ EXPOSICIÓNS

ADELINO ÁNGELO

Padrón
■ EXPOSICIÓNS

MARÍA ZAMBRANO
Diálogo romántico con María Zambrano é a mostra
que podemos contemplar
na Fundación Camilo José
Cela até o 30 de abril

Efraín
Almeida
expón na
galería
Marisa
Marimón de
OURENSE.

Pontevedra
■ EXPOSICIÓNS

RAFAEL MASIÁ
A sala de Caixanova acolle,
até o 4 de abril, unha mostra deste artista.

DIEGO RIVERA
Até o 23 de maio exhíbense
no Edificio Sarmiento destacadas obras do pintor mexicano pertencentes á colección do Estado de Veracruz.

LEOPOLDO NÓVOA

Festival Intecélctico do Porto
Porto
Na súa XIV edición o histórico
festival retorna ao Rivoli-Teatro
Municipal e presenta un potente
programa que comeza o xoves 1
ás 21:30 h. co concerto do grupo revelación do folk en Portugal At-Tambur; os húngaros
Muzsikás, coa convidada especial Márta Sebestyén; e os bailaríns Zoltán Farkas e Ildikó
Tóth que nos van amosar a mellor música e danza de Transilvania. O venres 2 poderemos

escoitar ao grupo tradicional
portugués Realejo e aos cántabros Atlántica. E o sábado 4 tocaralle o turno á banda Frei Fado del Rei e aos irlandeses Kíla. O festival tamén terá outras
sedes como o Centro Cultural
de Belén en LISBOA, onde o xoves 1 van tocar os irlandeses Kíla; o venres 2 Muzsikás; e o sábado 3 o basco Kepa Junkera.
No cine-teatro Curvo Semedo
en MONTEMOR-O-NOVO esta-

rán de novo os irlandeses o venres 2 e, ao día seguinte, repetirán os húngaros. No auditório
Casa das Artes de ARCOS DE
VALDEVEZ poderán escoitar o
venres 2 a At-Tambur e o sábado 3 a Atlántica. O festival
complétase con feiras do disco
celta, proxeccións de video,
obradoiros de danza e animación de rúa. Máis información e
venda de entradas en www.discantus.pt♦

ción sorprendente. As entradas poden adquirirse, por
12 euros, a través do telf.
902 434 443 e en www.caixagalicia.es, ou por 15 euros na billeteira.

VOCES DO JAZZ
O sábado 3 ás 21 h. no teatro Principal poderemos
escoitar a máxica voz da
brasileira Rosa Passos.

O XACOBEO
COA MOCIDADE
Neste festival, que está de
xira polo país, podemos escoitar en concerto a Tri
Bus Band e varios Dj´s.,
ademais de espectáculos de
baile e videocreción. O sábado 3 ás 21 h. chega ao
Recinto Feiral, onde poderemos escoitar, tamén, ao
grupo Laio.

MANTELIUS
O Centro Cultural da Deputación acolle as pinturas de
José Antonio Ocaña.

Podemos ver as súas pinturas, até o domingo 11, no
Museo Municipal.
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A branca rosa
rosa - Os piratas

Podemos ollar a retrospectiva deste autor, Obras para
unha década 1993/2003, na
sala de Caixa Galicia até o
este domingo 4 de abril.
■ MÚSICA

ALBERT PLÁ
Este venres 2 de abril, o
músico interpretará, no Pazo da Cultura, textos e cancións do poeta Pepe Sales,
acompañado pola actriz e
discjockey, Judit Farrés,
do seu disco Canciones de
amor y droga. Un espectáculo valente e pouco comercial, cunha representa-

■ TEATRO

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 na península
Ibérica, prestándolle este
ano especial atención á música. O sábado 3, nunha sesión especial, a compañía
madrileña Factoría Teatro
representa a obra Piñocho.
Andanzas y aventuras de
un taco de madera (a partir
de 5 anos), versión teatral
do famoso conto de Carlo
Collodi; e o domingo 4 poderemos ollar Julieta y Romeo. El pellizco del amor
(a partir de 8 anos), inspirada na obra de Shakespeare,
na que os valenciáns Combinats transladan a famosa
parella a un marco actual.
As entradas poden recollerse no teatro Principal os días de función dúas horas
antes do comezo da mesma
a un prezo de 2 euros, ou
mercalas a través de Caixa

Albert Plá
estará co
seu
espectáculo
Canciones
de amor y
droga este
venres 2 no
Pazo da
Cultura de
PONTEVEDRA

PEREGRINACIÓN
INTERIOR

Fotografías de M.A. Otero
que se poden ollar na Casa
da Torre até o 12 de abril.
■ TEATRO

PRODUCIÓNS
LIBRESCENA
Esta compañía representará
no multiusos da Xunqueira,
ás 22 h. do sábado 3, a peza
As obras completas de William Shakespeare.

Ribadeo
■ TEATRO

TRES NOTAS
Bucanero & Eme2 Producións estará con esta peza o
domingo 4 no Auditorio
Municipal.

Ribeira
■ EXPOSICIÓNS

ANTON VAN DYCK.
ICONOGRAFÍA
Esta mostra de 125 estampas
do s. XVII póderase visitar
durante este ano no Museo
do Gravado, en Artes.

San Sadurniño
■ TEATRO

ASÍ QUE PASEN 5 ANOS

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

A peza de Federico García
Lorca, dirixida por Ánxeles
Cuña Bóvedo, chega da man
de Sarabela Teatro o domingo 4 á Casa da Cultura.

Santiago
■ DANZA

ATRÁS LOS OJOS
A compañía de Girona
Mal Pelo presenta este solo, creado e interpretado
por María Muñoz, o venres 2 e sábado 3 ás 22 h. no
teatro Galán.
Os
Carunchos
tocarán este
venres 2 no
Liceum do
PORRIÑO.
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■ EXPOSICIÓNS

NA SÚA TINTA.
SCIAMMARELLA Y
ONDARRA
Esta mostra poderemos
ollala na Casa da Conga
até o luns 19.

EDUARDO CHILLIDA
Aromas titúlase a súa mostra na Fundación Caixa
Galicia, onde a poderemos
ollar até o 2 de xuño.

CARLOS VARCÁRCEL
Amosa as súas fotografías
(1962-2001) na Igrexa da
Universidade, até o 18 de
abril.

BAGDAD LONXE
DA ESPERANZA

A galería Sargadelos amosa, até o 10 de abril, o traballo de Manuel Valcárce.

PEPE ENGUINDANOS
Colga os seus lenzos na galería José Lorenzo até o 12
de abril.

LEIRO 1975-2000
Ceci n’est pas un vai
surrèalisme mostra os comezos de Leiro a través das
primeiras esculturas surrealistas. Na Fundación Granell até o 28 de xuño.

OBRA GRÁFICA
INTERNACIONAL
A galería C5 acolle esta
mostra da súa colección até
o 25 de abril.

CARUNCHO
O CGAC acolle unha mostra antolóxica, desde 1950
até hoxe, do escultor e pintor galego Luís Caruncho
Amat. Gañador de numerosos premios, compaxina o
seu labor artístico co cargo
de director do Museo de Arte Contemporánea UniónFenosa, é comisario de exposicións e asesor artistico
da Fundación Barrié. Até o
30 de maio.
Unha
mostra
sobre a
obra de
Chillida
pódese
contemplar
na
Fundación
Caixa
Galicia de
SANTIAGO.

Convocatorias
CERTAME DE POESÍA E
NARRACIÓN POR INTERNET

O Parlamento de Galiza e a Consellaría de Educación promoven, en colaboración con Galiciadixital.net, este
concurso que ten como tema “Temos
un Parlamento, temos unha lingua”.
Poderá participar todo o alumnado de
ensino primario e secundario, a través
dos seus centros, con narracións dunha
extensión máxima de 5 folios ou 120
versos nos poemas, escritos en língua
galega. Os traballos serán remitidos
polos centros, exclusivamente por correo electrónico e en formato texto
(word, word perfect) sen comprimir,
antes do 15 de abril, a través do enderezo certame@galiciadixital.net. Irán
acompañados por unha folla cos dados
dos participantes e un aval dun profesor do centro.

II PREMIO INTERNACIONAL
BARRIGA VERDE DE TEXTOS
PARA TÍTERES
O IGAEN tentando dar pulo a unha
das formas artísticas de maior incidencia social, o teatro de monicreques, e
en lembranza dun dos galegos pioneiros deste tipo de teatro, Barriga Verde,
convoca este premio en dúas modalidades: Textos de teatro de monicreques para crianzas; e Textos de teatro
de monicreques para adultos, cunha
dotación de 3.000 euros para cada unha delas. As persoas que opten ao premio, de calquera nacionalidade, deberán presentar obras inéditas, non representadas nin premiadas antes, escritas
en calquera lingua oficial, sempre que
os textos veñan acompañados da tradución ao galego conforme á lexislación
vixente. A persoa galardoada nunha
edición, en calquera das dúas modalidades, non poderá presentarse nas dú-

as convocatorias seguintes. A temática
e extensión son libres, considerando o
principio de duración normal dun espectáculo completo, quedando excluídas as obras de teatro breve. Dos textos presentaranse, polo menos, un
exemplar na lingua orixinal e cinco en
galego, separados, mecanografados a
duplo espazo, en tamaño DIN A-4, por
unha soa cara, numerados, grampados
ou encadernados e en perfectas condicións de lexibilidade, baixo un título e
un lema inscritos na súa portada, xunto cun sobre pecho no que, no seu exterior, consten os mesmos datos e, no
interior, o nome e aplidos do autor, enderezo, teléfono, correo electrónico
(de telo), nacionalidade e fotocopia do
documento que a acredite. A admisión
remata no prazo de 90 días hábiles a
partir do 24 de marzo de 2004 (día seguinte ao de ser publicado no DOG).
Os textos deberán ser remitidos a: II
Premio Internacional Barriga Verde.
Instituto Galego das Artes Escénicas e
Musicais. Pavillón de Galicia, San Lázaro s/n. 15703 Santiago de Compostela. Galiza, España. Tamén se poderán
presentar no rexistros das delegacións
proviciais da Consellaría de Cultura. O
xurado poderá declarar deserto o premio en calquera das modalidades; o
seu ditame será inapelábel e darase a
coñecer a través dos medios de comunicación. As obras gañadoras poderán
ser publicadas polos convocantes,
quen se revervarán, por dous anos desde a concesión do galardón, os dereitos
de edición ou coedición, comprometéndose a entregar ao autor 30 exemplares da obra. Tamén se reservan o
dereito, por igual prazo, de promocionar e realizar a montaxe e presentación
sen que isto sukupoña ningún compromiso ou compensación para o autor. Os

orixinais non premiados poderán ser
retirados no IGAEM nun prazo de 30
días naturais a partir da data de comunicación do fallo do xurado.

V MOSTRA NACIONAL DE
CANCIÓN DE AUTOR CANTIGAS
DE MAYO 2004
O concello murciano de Ceutí organiza
este festival co obxectivo de dar a coñecer os novos valores da canción de
autor e homenaxear ao cantor portugués José Afonso. Poderán participar
todos aqueles artistas de nacionalidade
española, ou estranxeiros estabelecidos legalmente en territorio español,
para o que terán que presentar, xunto
coa inscripción, un currículo artístico e
unha fotografía recente de boa calidade e fotocopia do documento de identidade ou certificado de residencia legal; no caso de levar músicos acompañantes, detallarase unha relación dos
compoñentes, idade e instrumentos;
unha maqueta ou gravación en soporte
de audio (cd ou musicasete) cunha duración mínima de 15 minutos e 30 como máxima; copia mecanografada das
letras das cancións e a correspondente
traducción, caso de estar compostas
nunha lingua que non sexa o castelán;
unha declaración xurada sobre a orixinalidade das letras e a música a interpretar, así como non poseer produción
discográfica no mercado, salvo as de
carácter promocional, nen ter contrato
asinado con ningún selo discográfico,
editorial nen representante artístico e
unha autorización escrita para gravar
ou emitir o concerto que se realizará o
día da Mostra. Enviarase antes do venres 23 de abril ao Centro Cultural de
Ceutí c/ Vicente Martí, 36 30562 Ceutí (Murcia). Fíxase en 12 o número total de cantautores a seleccionar para a

■ EXPOSICIÓNS

LIMES
A galería Sargadelos acolle
a súa mostra de pintura até
o mércores 14.

VARI CARAMÉS
Poderemos contemplar as
imaxes deste coñecido fotógrafo galego na galería
Bacelos (Progreso 3) desde
este venres 2.

ARQUITECTURA
MODERNISTA
EN COMPOSTELA

Podemos visitar esta mostra na Casa da Parra até o
15 de abril.

O DESEÑO DO SÉCULO
XX NA GALICIA
A creación do necesario. O
venres 26 ás 20 h. inaugúrase esta mostra, comisariada por Marisa Sobrino, no
MARCO. Até o 13 de xuño.

ELENA BLASCO
A galería Trinta acolle unha
mostra desta artista madrileña até ese venres 2 de abril.

ELLIOT ERWITT
Até o 11 de abril, a mostra
da sala Isaac Díaz Pardo
do Auditorio de Galiza reúne as fotografías deste artista entre 1046 e 2001.
■ TEATRO

AS DAMAS DE FERROL
Dúas mulleres viven pechadas no seu extraño e inexpugnábel mundo. semellan
tolas ou proximo a estalo.
Resulta difícil saber se as
cousas das que falan son realidade ou froito da imaxinación. Esta comedia será
representada este xoves 1 e

venres 2 no teatro Principal
por Teatro do Noroeste.

Silleda
■ TEATRO

SCHSSS... CALMA
Fulano, Mengano e Citano chegan con esta obra,
este xoves 1 ao auditorio
Semana Verde.

Tui
■ EXPOSICIÓNS

LIS
Baixo o título de A cor da

música poderemos contemplar as súas pinturas
na galería Trisquel e Medulio desde o venres 2,
día no que se inaugura a
mostra ás 20:30 cun pequeno concerto de Miguel
de Santiago, até o 30 de
abril. Xosé L. Méndez
Rodríguez (Lis) “presenta
unha coidada colección de
músicos absortos na beleza harmónica do son que
se nos transmite nas cálidas suxestión das cores
que pousan e reflicten a
luz sobre a madeira e o
veludo dos instrumentos”
en verbas de Silvestre Gómez.

D.O.G.
CONSELLARÍA DE PESCA E
ASUNTOS MARÍTIMOS
Esa consellería vén de convocar axudas destinadas á organización de actividades para a formación, promoción sociocultural e divulgación da
tecnoloxía no sector pesqueiro. Cun importe global de 130.000 euros. As axudas poderanse conceder a confrarías, organizacións de produtores
pesqueiros, centrais sindicais, agrupacións de
acuicultores e mariscadores e a outras entidades
de carácter social e cultural sen fin de lucro, para
desenvolver actividades de recuperación patrimonial, visitas formativas ou a realización ou adquisición de publicacións e material audiovisual.

As solicitudes presentaranse nas delegacións territoriais da Consellería.

CONSELLARÍA DE POLÍTICA
AGROALIMENTARIA E
DESENVOLVEMENTO RURAL
Véñense de regular e convocar as axudas á promoción, comercialización e mellora da calidade
dos produtos agrarios e agroalimentarios galegos.
Poderán ser beneficiarios os consellos reguladores, asociacións sen fins de lucro de produtores
ou empresas agrarias e agroalimentarias. As solicitude presentaranse nos servicios centrais e nas delegacións provinciais da Consellaría.♦

CHECHÉ E SANTALLA
As súas pinturas pódense
ver na Área Panorámica.

Vigo
■ CINEMA

MEDIO MARATÓN
A Biblioteca Pública Central programa esta actividade para o martes 2 na
súa sala de proxeccións,
desde as 9 até as 21 h. As
fitas a proxectar son Los
amantes del Círculo Polar, de J. Meden; Chacal,
de Fred Zinnemann; La
vida de Brian, de Monty
Phyton; Monsieur Hire
(VOS), de Patrice Leconte; Las 4 plumas, de Zoltan Korda; e Juan Nadie, de Frank Capra. Hai
que ter en conta que o
aforo é de 43 prazas. Neste mesmo lugar, ás 11, e
dentro do ciclo Cinema
para rapaces, o luns 5 poderase ollar Harry Potter
y la piedra filosofal; e o
mércores 7, El maravilloso viaje de Nils Holgersson. Ademais, dentro do
espazo Toliños polo cinema, este xoves 1 ás 18 h.
na Sala de Conferencias,
poderemos ollar La diligencia, de John Ford en
VOS.

MONCHO BORRAJO
O polifacético artista amosa os seus cadros, até o venres 2, na galería Alameda.

COLECCIÓN CAIXANOVA
OBRA GRÁFICA
Até o 2 de maio podere-

semifinal, que poderán tocar un máximo de catro temas. Destes 12, o xurado designará 6 finalistas, que deberán
interpretar 2 temas, que poderán ser diferentes aos interpretados na semifinal.
A fase semifinal celebrarase en sesións
tarde/noite o mércores 12 e o xoves 13
de maio, a final será o venres 14 en sesión de noite. Estabelécese un primeiro premio en metálico dotado con
3.600 euros; un segundo de 2.400 e un
terceiro de 1.500 ademais de editarse
un CD colectivo, que se distribuirá a
través do xornal La Opinión de Murcia. A organización estabelece axudas
para o desplazamento e facilitará o
aloxamento dos cantautores que residan fóra da rexión de Murcia. Máis información no 968 692 540, no fax 968
690 261 ou por correo electrónico no
auditorioceuti@ono.com.

V CERTAME LITERARIO DE
RELATOS CURTOS OS VIADUTOS
Poderán concorrer autores cunha idade
comprendida entre os dezaoito e os trinta anos, que presenten orixinais escritos
en lingua galega. Os traballos, de tema
libre, orixinais, inéditos e non premiados, terán unha extensión máxima de
quince folios e mínima de dez por unha
única cara en formato DIN A4 e a duplo
espazo. Remitiranse antes do 16 de abril
á Concellaría de Xuventude de Redondela, rúa Afonso XII 2, 36800, xunto
con catro copias, sen asinar, dentro dun
sobre fecho, que especificará no exterior o seudónimo elixido polo autor e o
nome do Certame. Dentro dese sobre
incluirase outro sobre fecho, co seudónimo no exterior, que conterá fotocopia
do DNI e os dados completos do autor.
O fallo realizarase entre o dez e o trece
de maio de 2004. Máis información no
telf. 986 402 651.♦

mos ollar na sala III do
Centro Social, 65 traballos
de maestros da arte do século XX como Salvador
Dalí, Picasso, Miró, Seoane ou Tàpies. O horario é
de 18 a 21:30 h. de luns a
venres, e de 11 a 14 e de 18
a 21:30 h os sábados, domingos e festivos.

BACHARELATO
ARTÍSTICO
Os traballos dos rapaces do
I.E.S. Politécnico na Casa
da Xuventude.

ANTÓN
ABREU BASTOS
A sala de exposicións II do
C.S. Caixanova acolle, até o
domingo 4 de abril, a mostra
de pinturas deste artista Bos
Aires 1958 - Vigo 2003.

REINTEGRACIÓN
A obra de Miguel Pereira e
Enrique Velasco pódese
visitar na Casa das Artes
até o 28 de abril.
Xosé L.
Méndez Lis
abre unha
mostra da
súa pintura
este venres
2 na galería
Trisquel e
Medulio
de TUI.

Anuncios de balde
■ Vendo Seat Toledo GLX - 1.800, “por
non poder atendelo”. Impecábel, 25.000
km. OU-8151-N. Telf. 986 422 093.
■ Únete ao noso Club da Amizade
para facer amigos por correspondencia. Xa somos máis de 3.000 mozos e mozas os que estamos anotados. Se ti queres pertencer, manda un
sobre e un selo para resposta a: El
Club de la Amistad. C/Ekonomia 17 4 Iz. CP 48902 Barakaldo (Bizkaia).
■ Empresa de arqueoloxía precisa
con urxencia arqueóloga/o para Vigo.
Mandar currículo e forma de contacto a
arqueoloxia.noroeste@mundo-r.com
■ Oferécese xardiñeiro para a zona
de Santiago. Telf. 699 314 332.
■ Contábel busca traballo por horas, incluso a domicilio, na provincia
de Pontevedra. Preguntar por Juan no
telf. 605 094 067.
■ No porto de Lira-Carnota alúgase
apartamento ao carón da praia,
completamente equipado para 4 persoas. Semana Santa 250 euros. Chamar ao 981 761 144 ou 666 843 997.

MIGUEL VILLARINO

VINTE ANOS DE

A galería Chroma acolle
unha mostra deste artista
que se pode visitar de luns a
sábado de 18:30 a 21:30 h.
até este sábado 3 de abril.

CREACIÓN ARTÍSTICA

A CHINA IMPERIAL
O universo da China Imperial das dinastías Ching
(1368-1644) e Ming (16441911), retratos de dignatarios, símbolos, insignias,
obxetos de escritorio, caligrafía, abanos... toda a delicadeza da arte oriental xunto coa profundidade e sabiduría dunha cultura milenaria que podermos ollar no
Centro Social Caixanova.

O C.C. Caixanova acolle esta mostra, que fai un percorrido pola obra dos grandes artistas e as propostas novidosas da Galiza nas últimas décadas. Destacan Leiro, Jorge
Castillo, Silverio Rivas e
outros máis novos como
Barbi, Murado ou Casas.

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.

■ Nós-UP Vigo vende gorras coa
bandeira galega a 5 euros. Encomendas ao 655 584 735 ou nosup-vigo@nosgaliza.org.
■ En Lira (Carnota) alúganse cuartos ou apartamento para fins de semana, Semana Santa ou verán. Máis
información no telf. 649 217 094 ou
yulcorp@hotmail.coom
■ En Asturias, a dez minutos de Ribadeo, alugo casa nova de campo con
xardín, grella, cancha de baloncesto.
Fins de semana (venres a domingo)
para 2-4 persoas, 100 euros. Perto da
praia e da montaña. Telf. 667 293 752.
■ 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
■ 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
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 Logotera-

pia; 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.
■ 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 Pontecaldelas, con capacidade para 8 persoas, alúgase enteira para fins de semana ou semanas completas. Máis
información no telf. 606 343 527.
■ Véndese baixo comercial na rúa
Espedrigada (Balaidos) de Vigo, de 65
m2 por 54.000 euros. Telf. 667 357 056.
■ Informática. Aulas particulares:
windows, office, internet e visual basic. Tlf. 617 784 692.
■ Se buscas recursos educativos e
programas informáticos en xeral,
visita a miña páxina persoal “En galego”: http:www.engalego.tk con centos
de utilidade e aplicacións.
■ Merco violonchelo de segunda
man, en bo estado, tamaño 1/2. teléfono ou mensaxe no 630 708 731.♦

Porto
Porto
■ EXPOSICIÓNS

FOTOGRAFÍA E ARTE

A Rede

DE TRÍPOLI
A SAMARKANDA

Variaciones en España 19001980. Coproducida entre o
Centro Atlántico de Arte Moderno de Canarias, Photoespaña e o MARCO, abre as súas
portas con casi coarenta participantes, 320 fotos acompañadas de material documenta de
apoio como libros, catálogos,
revistas e artigos de prensa.
Até o 16 de maio.

Poderemos admirar as instantáneas fotoxornalista canadiense afincado en Portugal
David Clifford, nas que
amosa estampas cotiás dunha
viaxe de máis de 13 mil quilómetros que o levou por Túnez, Líbia, Exipto, Xordania,
Síria, Turquía, Kurdistán...
até Xeorxia. Até o 15 de abril
na Fnac NorteShopping.

■ LEITURAS

COLECTIVO URBANO LUGRÍS
www.colectivourbanolugris.org
Nado en novembro de 2002 tras os sucesos do Prestige para responder á ineficacia
coa que se xestionaba a catástrofe, o Colectivo Urbano Lugrís pretende agora reivindicar a figura do pintor e levar adiante
iniciativas que axuden á concienciación e
mobilización da sociedade. A páxina inclúe actividades (xornadas, homenaxes e
manifestacións), ficha de adhesión, foro,
libro de visitas, enlaces, etc.-♦

MIQUEL NAVARRO
Mostra as súas esculturas
na galería Vgo, onde as poderemos contemplar até o 6
de abril.

TANGOS
Os cadros da pintora arxentina, de orixe galega, Beti
Alonso pódense ollar na
Casa do Libro.
O médico
coruñés
Federico
García
Cabezón
mostra as
súas
fotografías,
entre as que
destacan as
da
catástrofe
do Prestige,
na galería
Quadrum de
LISBOA.

LIVING IN MOTION

EL REGALO
Esta obra de Gabriela Keselman será contada o sábado 3 ás 11 na Biblioteca Pública Central.
■ MÚSICA

DANGER ADVENTURE
Dará un concerto, xunto con
Les Philippes, o venres 2 ás
0:30 h. na Iguana Club.

SUGARLESS
A banda madrileña estará o
sábado 3 na Iguana Club,
presentando o seu último
CD titulado Vértigo.
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De querer
saber sobre
a China
Imperial e a
súa arte
podemos
visitar a
mostra do
Centro
Social
Caixanova
en VIGO.

daval, o martes 13 ás 20:30 h.
no C.C. Caixanova. No reparto interveñen Evaristo Calvo, Xan Casas, Xoán Cejudo,
Fernando Dacosta, Susana
Dans, Ursia Gago, X.M. Olveira Pico, Manuel Millán,
Marcos Orsi, Patricia Vázquez, Marcos Viéitez, Bernardo Martínez e Brandam.

Vilalba

1 no teatro Pastor Díaz.

■ TEATRO

Lisboa

ESPELLO CÓNCAVO

■ EXPOSICIÓNS

Representará Os mutantes
metálicos atacan este xoves 1 no teatro Pastor Díaz.

FEDERICO
GARCÍA-CABEZÓN

Viveiro
iveiro

■ TEATRO

Vilagarcía
ilagarcía

■ TEATRO

O ANO DO COMETA

■ EXPOSICIÓNS

ESPELLO CÓNCAVO

O CDG estrea esta adaptación
da obra de Á. Cunqueiro, baixo a dirección de Quico Ca-

JULIA QUINTELA

Esta compañía representa
a peza Os mutantes metálicos atacan este xoves

Pintura na Casa da Cultura.

A galería Quadrum (Rúa Alberte Oliveira) presenta, até
o 30 de abril, un percorrido
pola obra fotográfica deste
médico coruñés, desde o
ano 1970 até os nosos días,
na que podemos aprezar as
súas preocupacións artísticas e crenzas políticas.

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.

Vari
Caramés
colga as
súas
fotografías
na galería
Bacelos de
VIGO.

Sevilla
■ EXPOSICIÓNS

CÉSAR PORTELA
ARQUITECTO
Pódese ver esta mostra,
producida polo MARCO de
Vigo, no antigo convento
de Santa María de los Reyes ( r/ Santiago 33) até o
25 de abril.♦
Danger
Adventure
toca, xunto
con Les
Philipes –á
esquerda,
no centro–,
o venres 2
na Iguana
Club de
VIGO. Neste
mesmo
lugar pero o
sábado 3
estará
Sugarles, á
esquerda.

Ano XXVII.
IV Xeira.

crata por case todo o mundo,
mesmo ocupou a presidencia
semestral da UE o ano pasado
e, en cambio, a Chávez case
todos os demócratas lle negan
o pan e o sal e apenas ninguén
o defende?♦

8 400021 303104

P

telexornais italianos. Ao presidente de Venezuela, Hugo
Chávez, sucédelle en cambio
ao revés, só controla un dos
cinco que se emiten en Cáracas. Por que, entón, Berlusconi é recoñecido como demó-

oucas persoas negarían
hoxe a forte dependencia entre a televisión
que desfruta un país e a calidade democrática do seu réxime. Pois ben. Silvio Berlusconi controla catro dos cinco

0 11 2 3
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Rocío Suárez
‘O SERGAS leva dous anos mareándome’
RUBÉN VALVERDE
Foi diagnosticada de obesidade
mórbida hai seis anos. Tras numerosas probas e vendo que a súa
vida corría perigo decidiu operarse. Leva máis de dous anos en
lista de espera por falta de medios
na sanidade pública. Ante esta
demora, Rocío decidiu denunciar ao Sergas por vía administrativa. Paso previo á vía penal.
Seica está contenta coa sanidade pública.
Si, por iso veño de poñerlle unha denuncia. Estou farta de que me
mareen. Levo dous anos en lista de
espera agardando a que haxa un
quirófano listo. Movéronme por
varios hospitais e sempre me daban algunha desculpa para non ter
que operarme. Neste tempo pasei
dos 120 quilos a pesar 160. Antes
aínda tiña algo de mobilidade. Levaba os meus fillos ao colexio no
coche e podía facer algunhas cousas na casa. Agora se camiño máis
de cinco minutos teño o risco de
caer. Afogo e teño que sentar.
Existe a idea de que se chega a unha obesidade mórbida
por comer Donuts.
Nalgúns casos é así. Hai persoas que por depresión ou ansiedade
teñen que comer compulsivamente.
Ás veces é un Donuts, pero na
maioría dos casos comen de caixa
en caixa. No meu caso a enfermidade comezou hai anos. Queimóusenos a campá extractora e apaguei o
lume cun extintor. A mala sorte foi
que inhalei o po do extintor mesturado co fume. Iso fixo espertar en
min unha asma moi forte que tiña
adormecida. Así mo explicou o
doutor. Como non era capaz de respirar receitáronme cortisona, que é
un esteroide que che fai reter líquidos e inchar. Cando comecei coa asma estaba en 60 quilos, como moito. Diso hai xa máis de seis anos.
Que desculpas lle dan no

PACO VILABARROS

hospital para non operala?
Os médicos din que non me
operan porque non hai medios. Os
quirófanos non están preparados.
Non hai padiola que aguante o peso, nin guindastre, nin hai material
para o post-operatorio. Sei do caso
dun señor que tras ser intervido foi
trasladado a unha habitación.
Rompeulle a cama porque non
aguantaba o peso e mancouse nunha perna. Pola súa banda o director
e o xerente do hospital de Pontevedra acusaron os médicos. Din que
non están preparados para afrontar
tal intervención porque nas que fixeran até o momento non estaban a
cumprir as recomendacións da Organización Mundial da Saúde. A
min iso soábame un pouco raro e
funlle preguntar ao cirurxán se era
verdade. O doutor agarrou un cabreo enorme e pediulle ao director
de Montecelo, Xosé Antón Orti-

gueira, que baixase a falar con el.
Armouse un cristo tremendo.
Pero non chegarían as mans?
Pois non estou segura, pero
houbo de todo. Ao cirurxán uníuselle un grupo enorme de médicos, enfermeiras e celadores. Todos contra o director do centro.
Empezaron a botarlle en cara todo tipo de cousas que funcionaban mal e coas que non estaban
de acordo. A maioría non tiña
que ver co meu caso.
E vostede fixo de árbitro?
Eu marchei. Sei que a demora
para operarme non é responsabilidade do director. El está nomeado
directamente polo Conselleiro e
ten as mans atadas. O problema é
que a sanidade pública non ten
cartos para nada. Pero eu coticei
dende os trece anos e penso que
teño dereito a operarme.
Xa estamos politizando.

Iso é o que diría o Cochón.
Supoño que non votou ao PP.
Supón ben. Eu sempre loitei
polos meus dereitos dende moi nova. Comecei traballando nunha
barbería de homes, cando en Pontevedra só había outra muller á que se
lle permitía coller a navalla para
afeitar. Logo contratáronme na perruquería París, a máis prestixiosa
de Pontevedra. Nunhas eleccións
que coincidían en día laboral, eu
collín catro horas para ir votar.
Adolfo Suárez dixo que lle descontaría da cotización á Seguridade
Social aos empresarios o tempo
perdido. Pero o meu xefe daquela
quixo pasarse de listo e descontoumas da nómina. Eu protesteille e
entón despediume. Pero fun a Maxistratura e tivo que readmitirme ou
indemnizarme. Díxenlle que prefería que me indemnizase porque non
se merecía ser o meu xefe.♦

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

O reto
FRAN ALONSO

U

n dos primeiros
asuntos que o
PSOE vai ter que
afrontar de cabeza é a Lei
Orgánica de Calidade da
Educación. Con puntos
tan polémicos como a
obrigatoriedade da relixión, o aumento do número de horas para a lingua española, a reválida
ou as opcións que obrigarían aos alumnos a elixir
itinerarios aos catorce
anos, a elaboración da
LOCE atopou unha forte
oposición política e social. Con todo, a lei impúxose con ese estilo tirano banderas tan propio
da ministra Pilar del Castillo, estilo que xa levara
á aplicación da LOU.
Evidentemente, ese estraño procedemento chamado consenso nunca foi do
interese da minista.
Nestes momentos en
Cataluña, País Vasco e
Canarias a aplicación da
LOCE queda paralizada á
espera das primeiras decisións do goberno socialista, mentres en Galicia
a aplicación continuará o
seu curso; para a Xunta
era xa case tanxible ese
vello desexo do PP de
controlar un sistema educativo que lle produce
tremendos quebradeiros
de cabeza. Ao descarado
intento de limitar a liberdade de expresión nos
centros durante a crise do
Prestige, súmase agora a
oportunidade de nomear
politicamente aos directores dos centros educativos. Pouco importa que
tal medida vaia en contra
dunha educación en liberdade nesta Galicia en
que a inspección educativa non só non garante o
ensino obrigatorio en galego senón que amonesta
verbalmente aos centros
que apostan con timidez
pola lingua do país.
Agora, o futuro goberno do PSOE ten ante
si un dos grandes retos
dun sistema democrático:
garantir un ensino público de calidade, gratuíto e
laico, desconxestionado e
que poida ter en conta a
especificidade da diferencia; un sistema educativo que sexa quen de
atender ao seu entorno
para reducir o fracaso escolar, e que sexa quen de
implicar no seu proceso
formativo as nais e os país, mesmo aínda que todo
isto se teña que facer a
costa das subvencións
aos centros privados e
concertados.
Sen dúbida, investir
en educación é investir
en progreso e en desenvolvemento. O problema
é que aos resultados non
se lles pode sacar rendemendo político inmediato. Aí está a cuestión.♦

