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Portugal
pechará
de novo
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Desgusto entre os peregrinos

Prohiben
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ENTRE FRONTEIRAS
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Cantabria, Andalucía, Valencia, Baleares,
Cataluña e Euskadi xa a teñen

Fraga impide que se cree
a selección galega de fútbol
(Páx. 22)

A historia, nunca contada,
das comunidades evanxélicas en
Galicia. Entre fronteiras é a
primeira entrega dunha triloxía:
Evanxélica memoria.

O PSOE
anuncia
un parlamento
‘de consensos’
(Páx. 17)

Os EE UU
coñecen
a nai de todas
as batallas
(Páx. 19)

CIDADÁNS

de Madrid non poden evitar o
nerviosismo cada vez que soben ao metro. Algúns néganse
a facelo. Os viaxeiros que visitan calquera cidade europea
comproban sorprendidos que
“non hai moita vixilancia”. Un
avogado que en días pasados
visitou a Audiencia Nacional
comprobou que “se ven poucos policías”. Non é desatención. É que resulta imposíbel
cubrir todos os hipotéticos obxectivos dos terroristas. Outros cidadáns e observadores
consideran que a ameaza terrorista prexudicará a economía e incrementará o paro.
Verdade ou non, os máis avezados xa apuntaron que así
non se pode vivir. O medo, por
agora, vai en aumento. E xa se
sabe que ese medo é o principal caldo de cultivo da xenofobia e da creación de sociedades autoritarias. O efecto do
14-M podería acabar resultando enganoso. Algúns medios
de comunicación, non se sabe
se consciente ou irresponsabelmente, contribúen en importante medida á formación
deste clima de inseguridade. A
sospeita contra todos os árabes, as noticias esaxeradas ou
terxiversadas, etc. A quen beneficia que camiñemos cara
ao absurdo choque de civilizacións anunciado por Huntington? En principio, a ninguén. Por que logo a manipulación? Cómpre ir aclarando,
por exemplo, que nin os terroristas de Atocha, nin ningún
dos detidos deste caso, eran
iraquís. A resistencia dese país
non actúa no estranxeiro. Sadam Hussein dirixía un estado
laico. Un laicismo que non defenden nin Bush nin Al Qaeda.
As relixións poden servir para
mover conciencias, pero o
verdadeiro motivo deste conflito é máis prosaico, trátase
do petróleo.♦
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O Cabido di que representa un rito falso, e que deteriora
a columna central do Pórtico da Gloria

A Igrexa quere prohibir o Santo dos Croques
PERFECTO CONDE

O bico de testa co Santo dos Croques podería ter os días contados. Os responsábeis eclesiásticos temen que a constante presenza de peregrinos acabe danando a columna central da catedral.
O Cabido da Catedral de Santiago considera falso o rito de
darlle un “croque” á figura pétrea do Mestre Mateo e poñer a
man sobre a representación da
xenealoxía de Xesucristo que
hai na columna central do Pórtico da Gloria. O cóengo lectoral do principal templo cristián
de Galiza, Xosé Fernández Lago, xa anunciou que nada disto
ten sentido litúrxico e que só
serve para provocar longas ringleiras, atasco e balbordo que
interrompen as misas da basílica. En consecuencia, o citado
cabido xa ten tomada a decisión
de prohibir este costume de
grande arraigamento popular,
que tivo as súas orixes nos peregrinos que chegaban encadeados a Santiago para cumpriren
penitencia, e nun ritual estabelecido polos estudantes no século XIX.
Consideran as autoridades
eclesiásticas que o rito do Santo dos Croques, practicado por
milleiros de persoas, que consiste en dar un cabezazo contra
a figura que hai na base da columna central, probabelmente
unha representación persoal do
Mestre Mateo, ademais de ser
falso, está contribuíndo poderosamente ao deterioro físico desta parte do Pórtico da Gloria, e
o costume de impor as mans sobre a propia columna tamén está danando seriamente o monumento até o punto de que fai desaparecer as súas figuras. Os
membros do cabildo chegan a
dicir que todo o balbordo que
ocasiona a concentración de
persoas arredor do Santo dos
Croques fai que os visitantes
non lle presten a debida atención ao resto da catedral.
Para evitar estes “falsos ritos” e reducir o balbordo, xa tomaron a decisión de eliminar o
ritual antes do verán, cando se
fai masiva a afluencia de romeiros ao pé do Pórtico da Gloria. E non só isto. Tamén din que

O Cabido quere limitar o acceso de visitantes pola escalinata do Obradoiro.

están dispostos a reducir o acceso público dende a praza do
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Ano Santo versus Xacobeo
Non é a primeira vez que a Igrexa cións con altas doses de triunfaCatólica pon obxeccións cando lismo e con ambicións de magahai Ano Santo, agora acompaña- lomanía que non sempre tiveron a
da a súa celebración polo corres- resposta na realidade dos feito.
Porén, esta política da Xunta
pondente Xacobeo. Dende que
Manuel Fraga preside o goberno ten sido moi importante para
autónomo, con Vítor Manuel darlle a Santiago de Compostela,
Vázquez Portomeñe, primeiro, e, e a Galiza en consecuencia, o resobre todo, con Xesús Pérez Va- alce internacional que estaba derela, a Xunta de Galiza realizou mandando a súa industria turístiunha aposta moi forte pola cele- ca. Os xacobeos dos últimos
anos serviron pabración dos sucera promover unha
sivos xacobeos.
idea do Camiño
Investíronse imde Santiago e da
portantes medios
os últimos anos
económicos en
potencialidade
turística de Galimellorar as infra- Santiago aumentou
za que rapidaestruturas dos cao
número
mente foi traducimiños de Santiago, promover a de hoteis de catro e da en rendabilidacelebración do
de para esa industria. Os resultaxacobeo e di- cinco estrelas.
dos, por exemplo,
fundir a súa preda
ocupación
senza nos medios
hostaleira rexisde comunicación
de máis de medio mundo. Tanto trada non só na capital galega sena compra de espazos publicita- nón en todo o país durante a parios na prensa e na televisión de sada Semana Santa, sen ser estoda Europa e Norteamérica co- pectaculares, acadaron medias
mo na realización de campañas superiores ao 70 por cento. Nos
de influencia en distintos medios últimos anos, cidades como Sande comunicación de dentro e de tiago, viron aumentar máis que
fóra, a Xunta leva gastadas enor- considerabelmente o número dos
mes cantidades de diñeiro que seus estabelecementos hostaleinon sempre tiveron un claro refle- ros, principalmente hoteis de caxo nas partidas orzamentarias ofi- tro e cinco estrelas.
Demostrouse que os xacobeciais. Pérez Varela, un político
que se sente na súa pomada orga- os están sendo instrumentos efinizando grandes acontecementos caces de promoción turística de
como poden ser os xacobeos, Galiza e, de paso, algo represensempre encarou estas celebra- tan como espalladores dunha de-

N

A igrexa quéixase da pouca fe dos turistas. Na imaxe, a Porta Santa.

A.N.T.

terminada cultura internacional,
en tanto que serven para que figuras de sona da canción e da
música poidan actuar no Monte
do Gozo ou noutros sitios de
Santiago grazas á factura de que
se fai cargo o correspondente xacobeo. Neste aspecto, Pérez Varela, ten o mérito de ser o maior
promotor de espectáculos musicais de gran altura que se teñen
dado ultimamente en Galiza, e
todo por mor da celebración dos
sucesivos xacobeos. Os amantes
de Bruce Springsteen, The Rolling Stones ou Bob Dylan, só por
poñer tres exemplos, agradecen o
esforzo por achegalos a Galiza.
Non sempre esta política foi
ben entendida pola Igrexa Católica en Santiago, que ultimamente parece demasiado inclinada
cara ao coidado da conservación
e mesmo a recuperación da ortodoxia e do simplemente canónico. Un episodio desta natureza
atópase na anunciada prohibición dos “croques”, nada santificada pero ben vívida para todos
os rapaces que cultivaban a ilusión de que por bater coa testa no
parteluz habían de gañar unha
bicicleta de presente ou para os
estudantes que se achegaban á
catedral só para garantir, con tal
ritual, que os coñecementos que
non entraran nos seus maxíns
mercé ao labor de infindas horas
de biblioteca, acabasen por se
traspasaren pola maxia do magnífico pedreiro medieval.♦

No que parece máis un ataque
de ortodoxia canónica que auténtica vontade de protexer o
patrimonio artístico e cultural
do principal templo galego, os
responsábles da catedral compostelá embarcáronse na aventura de depurar esencias relixiosas tratando de peneirar o trigo
das crenzas e dos ritos. Parece
que tamén chegou á catedral do
Apóstol a onda de recuperación
da ortodoxia que invade o mundo, e os coengos santiagueses
tamén quixeran aportar a súa
areíña de corrección ideolóxica.
Está ben que se preocupen pola
conservación dunha xoia artística tan importante como é o Pórtico da Gloria, a favor do que
haberá que tomar todas as medidas precisas, pero acaso non
precisa protección tamén o busto do Apóstolo que diariamente
abrazan centos de romeiros ou
os marcos de pedra da Porta
Santa que até reciben rabuñaduras practicadas cos máis diversos obxectos que levan na
man os peregrinos, ou a mesma
fachada do Obradoiro, anualmente agredida pola pirotecnia
do Apóstolo? Que ocorre entón?
Pois que aínda non sendo necesarias para gañar o Xubileo máis
que a confesión, a comuñón e a
asistencia á misa, os ritos de entrada pola Porta Santa, abrazar o
Apóstolo e visitar a cripta cos
seus restos están considerados

A.N.T.

Ataque de ortodoxia

Igual que ocorre desde a “invención” do sepulcro, Compostela ínzase de esmoleiros

Moitos vendedores ambulantes fan grandes negocios grazas ao Xubileu.

pola Igrexa como apostólicos.
E o botafumeiro? Tamén recibirá algún día as ansias depuradoras dos cóengos composteláns? Por certo, en Santiago hai
dous botafumeiros. Un de alpaca prateada, que se usa de ordinario, e outro de auténtica prata
que foi regalado á catedral polos
antigos Alféreces Provisionais
do ditador Francisco Franco.
Este último é o que se emprega
nas ocasións máis solemnes.
O que falta por ver é como
van reaccionar os milleiros de
peregrinos, simples camiñantes
ou vulgares turistas que cada
día entran na catedral de Santiago. Unha simple enquisa
xornalística a pé de obra non
parece indicar que acabe sendo
ben recibida a prohibición de

A.N.T.

dar o croque. Por agora ninguén dá por sabido o cambio
cando se lle pregunta. “Que me
di? Que van impedir que nos
acerquemos ao Santo dos Croques? Sería unha tolería. Eu veño de facelo para pedirlle que
se cumpra o meu desexo máis
íntimo”, díxonos a extremeña
Lola C. “Non estaria nada
ben”, respondeunos Anne F.,
unha francesa que chegou dende Pau. “Que digan os bispos e
os cóengos o que queiran, pero
quitaríannos algo que xa é moi
ritual e popular para os que
chegamos a Compostela”, opinou o aragonés Francisco L. É
abondo difícil atopar alguén
que se poña do lado do cabido
compostelán na anunciada medida contra os croques.♦

Unha imaxe,
catro palabras
P.C.
Disque un necesitado pode discurrir máis que cen abogados
xuntos. Na mesmisima porta que dá acceso á catedral de Santiago pola fachada do Obradoiro, ao pé do Pórtico da Gloria, unha meniña de rostro multiétnico pide esmola aos romeiros sen
pronunciar unha palabra. Abóndalle un letreiro cunha frase de
vintedous caracteres: “Ayuda para comer. Gracias”. Unha imaxe ou mil palabras? A meniña que non puxo alí o Mestre Mateo só ten catro palabras, e a súa imaxe é a da nudez do mundo
indixente que podía ser vestida cos adornos que lle sobran aos
vaidosos (Goldsmith dixit).
E como os pobres son os únicos que pagan ao contado, pola
sinxela razón de que ninguén lles fía, xa o dixo Anatole France,
en canto o fotógrafo “dispara” sobre ela, cáelle derriba a visita
dun garda. Quen os avisará tan rapidamente? Pero ela e a súa
nai son aínda máis rapidas en gardar o sitio cando o policía lles
dá as costas. Será porque saben que a pobreza é só unha lei da
natureza para os ricos.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Un recente inquérito
mostra que o 33%
dos homes afectados
pola calvicie deciden
raparse. O que
resulta asombroso,
pois ningún afectado
de impotencia decide
cortarse o membro.

Rúa de Celanova.
Fragmento da
conversa dun home
duns setenta anos,
con posíbeis. “Agora
a obra non se fará.
Celanova vai perder
moito ao non sair
Raxoi”. Non dixo, en
cambio, que os
socialistas lle fosen
quitar as vacas, talvez
porque xa non hai
vacas.

Colexio. 82
profesores. 72
defínense como
progres. Só un fala
galego e súa tinta
para manter o idioma
no claustro. Explica
iso en algo o
resultado electoral?

E

n marzo de 2000, nun artigo n’A Nosa
Terra argumentaba o que, ao meu entender, era o comezo da perda de iniciativa política e social do BNG e reclamaba
un debate porque “nada mellor que reflexionar cando aparecen certos síntomas (.../...)
para evitar que as cousas vaian mal ou cando menos evitar o dramatismo dos debates
que se dan despois dun fracaso”
Catro anos despois, sen que se producise,
desde o meu punto de vista, esa reflexión a fondo, chegamos posibelmente ao fracaso electoral
mais grave que vivín desde as autonómicas de
1985. A pesar dos intentos que fixemos daquela
de “convencer” o país do correcto e coherente
que era non ir ao “parlamento de cartón” o electorado virounos as costas. A “vangarda” viu como a dirección política era asumida polo pobo e
este marcaba noutra dirección. Rectificamos urxentemente e o BNG comezou a etapa máis frucitífera da historia recente do nacionalismo.
Creo que a situación actual reproduce
aquela en certa maneira. A ”vangarda” quedou de novo desconcertada ao ver que o pobo volve asumir o protagonismo e camiña
nunha dirección diferente da que se pensaba.
Certo é que agora a mensaxe non é tan doada de interpretar, pero o mais preocupante é que,
neste caso, o BNG non parece querer seguir as
indicacións da cidadanía. O que eu coñezo das
liñas oficiais “interpretativas” dos resultados recollen, fundamentalmente, tres ideas:
Por unha banda, exprésase unha perda repentina de confianza no noso pobo. Lembro
a frase de Castelao nun adhesivo dos anos setenta: “Nós temos fe no noso pobo e moi logo o noso pobo terá fe en nós”. Se desta volta unha parte importante do pobo galego non
tivo fe en nós, Será aplicable a conclusión lóxica da frase de Castelao?
Nos últimos tempos téñense producido
mobilizacions extraordinarias na nosa nación:
Contra a LOU, a folga xeral, Nunca Máis;
contra a guerra do Irak. Hai persoas, unhas
poucas, que viron nisto un exercicio de dignidade colectiva, un síntoma de que a cidadanía
asumía o protagonismo. Outras pensaron que
a “vangarda” estaba “dirixindo” o pobo por
levar o megáfono, ser maioritarias nas coordinadoras ou ter as mellores ideas sobre o xeito de mobilizarse. Nun amplo sector do BNG
sacouse a conclusión de que o pobo recoñecía
o papel da “vangarda” e que nos ía “recompensar” co seu voto nas seguintes eleccións.
Se cadra desde determinadas posicions
non se ve a realidade que percibimos aqueles
que imos anonimamente no medio das manifestacións. Algúns, cando menos, atentos aos
comentarios crimos decatarnos de que a cidadanía se movía por si mesma e vía os dos
megafonos, os das coordinadoras como “ins-

O microondas
acelerou o tempo de
facer o xantar. Os

XOÁN CARLOS CARREIRA

O autor defende que o BNG debe reflexionar sobre
a súa capacidade de lle ofrecer ao pobo galego unha mensaxe política eficaz para mellorar a súa vida.
trumentos” necesarios para a loita, pero non
precisamente coma dirixentes aos que ían seguir. A cidadanía movíase cos seus propios
criterios e andaba á procura de “xerentes” nos
que depositar a dirección política dos seus
asuntos no futuro inmediato. Cando diciamos
o que observabamos e predeciamos que se o
BNG non ofrecia unha alternativa coherente
o voto ía ir cara a outro lado, considerábasenos “hipercríticos” ou fóra da realidade.
Cando viñeron as municipais e as mobilizacions non se traduciron en votos buscouse unha explicación: os movementos sociais tardan
en traducirse electoralmente. Con ser certa, esta explicación parece insuficiente, porque habería que engadirlle a incapacidade para presentar un programa alternativo e críbel que dea
esperanza ás persoas que se mobilizaron e que
poida ser seguido estabelecendo os pasos a dar
en función da correlación de forzas existente.
Implantouse unha frustación larvada e
moita afiliación do BNG empezou a dubidar
da xente deste país. Iso contribuíu a unha estratexia errónea de cara ás eleccions xerais
que xa foi analizada moi atinadamente por
Xavier Vence neste xornal.
Sorpresivamente para este amplo sector
da afiliación, o 14 de marzo produciuse un
novo exercicio de dignidade colectiva, a continuidade loxica do Nunca Máis. Se o BNG
non levou os votos que caberia agardar desta
reacción popular foi, entre outras razóns,
porque nunca creu que se produciría, nin
acreditou nos que a predeciamos. Educados
na escola de “conducir” á masa mediante
consignas, non fomos capaces de decatarnos
de que a razón de non ver a xente seguíndonos cando ollabamos para atrás era porque ía
varias légoas por diante xa antes do 11-M.
Aprendin marxismo nos libros de Marta
Harnecker e hai unhos meses volvin ler algún
dos seus últimos escritos. Nun deles dí :“Existiu na esquerda unha tendencia a autoenganarse, a falsificar os datos das mobilizacións, dos
mitins, dos paros ( …/…) o que logo se proxecta en líñas de acción incorrectas porque parten
de bases falsas. No só existiu un autoengano
fronte ás cifras, senón tamén na avaliación

ANA PILLADO

(…/..). Se o obxectivo era lograr unha determinada representación parlamentaria e non se
conquería, non se recoñecía que se fracasase
no obxectivo, senón que se buscaba sempre o
xeito de presentar ese feito coma un triunfo”.
A reacción que o BNG tivo nas dúas ultimas eleccions encaixa á perfección con este
texto. Reaccionamos, coma case que sempre
na nosa historia, con actitude “masculina” (que
parece non corrixir a presenza de máis mulleres na dirección) intentando por todos os medios non dar síntomas de “debilidade”. Así
nunca se atende ás razóns do electorado e búscanse explicacións pouco realistas (mesmo
inexplicábeis como o caso do fracaso electoral
nas municipais de Lugo) que as interiorizamos
e nos levan a seguir profundando no erro.
Di a canción de José Afonso que o pobo é
quen mais ordena. Estou dacordo e engadiría
que as organizacións políticas debemos actuar
baixo o seu mando. Por iso é que me xorden
varias dúbidas. Como pretendemos que reaccione agora esa parte do pobo que nos quixo

Cartas

Leccións para o BNG
Os cubanos de
Cuba teñen sona de
alegres e lacazáns.
Os cubanos que
traballan aquí teñen
máis cartos para
gastar en roupa e
maquillaxe, pero
poñen unha cara que
agrea. Xa o dicía
Ortega: o home é el e
a súa circunstancia
(laboral).

Temos fe no noso pobo?

Estou a ler o número 1.123 de A
Nosa Terra e quedo abraiado da
estulticia na que nos atopamos.
Din os dirixentes nacionalistas:
“temos o 12%”; “é o que hai”,
máis eu diríalles que ollen ao lonxe, ao 1997, 1979, 1982, etc. Non
é a porcentaxe, non é a baixada
dos votos, é sinxelamente que
200.000 galegos votaron á “nada”
(O BNG). Cal foi a actitude do
BNG nos últimos anos? No seu
tempo de xestores municipais foron submisos “por se acaso” e
igual que o sarampelo é unha enfermidade infantil, esta doenza
acabou tan pronto abandonaron o
poder. Xa nos volven saudar nas
rúas porque xa non son concelleiros.
O BNG ten tempo de aprender. Primeiro deben convencerse
de que non se pode xogar ao xogo dos españois e esquecer os anceios da xente. Os partidos estatalistas xogan moito mellor, levan
un mundo de anos facéndoo e es-

tán moi ben adestrados. Ou é que
esquecemos que o secretario xeral do PSdeG, Emilio Pérez Touriño, foi o autor do plano de estradas no seu tempo de alto cargo
estatal que fixo cousas tales como
a Autovía Vigo-O Porriño?♦
XOSÉ PÉREZ
(LUGO)

Reaccionará
o nacionalismo?
Acabo de ler o documento “Valoración dos resultados das eleicións xerais 2004” elaborado pola dirección do BNG: de maneira
concordante coas declaracións
dos dirixentes Anxo Quintana e
Francisco Jorquera n’A Nosa Terra ao longo deste mes atribúelle
a causa esencial do retroceso
electoral do BNG ao bipartidismo
e ao 11-M. Ao mesmo tempo faise unha análise comparando os
resultados cos de IU que sufriu,
segundo a executiva do BNG, se-

mellante retroceso. Minimízanse
os malos resultados afirmando
que xa a expectativa era manter
os anteriores.
Cómpre non enmascarar as
evidencias so pena de non analizar a auténtica realidade dos resultados que a modo de resumo se
concreta en que:
1.-O BNG perdeu, a pesar de
maior participación electoral, o
33,2 % dos votos, ou sexa, un de
cada tres votantes no 2000 abandonaron a opción do BNG; os demais partidos que perderon votos
fixérono en moita menor cuantía.:
CIU, 14 %, CC, 11 %, IU, 8 %.
Todos os partidos sufriron o efecto 11-M igual que o BNG pero a
debacle electoral deste partido terá explicacións pois, polo comportamento do propio BNG.
2.-A baixada do BNG comezou no 2001 e foise confirmando
nas municipais coa perda de votos nas grandes cidades: este revés era algo anunciado.
3.- A proporción de votos
acadada polo PSOE respecto ao

BNG na Galiza, máis do triplo,
hipoteca a igualdade de partida
entre as duas organizacións nos
vindeiros anos, de tal xeito que a
alternativa ao PP pasa a ser protagonizada polo PSOE.
Haberá moitas causas que expliquen o que lle está ocurrendo
ao BNG, nesa desconexión progresiva coa sociedade galega
máis reinvindicativa e revolucionaria que fixo que se perdese incluso o voto da mocidade.
Foi moi instrutivo ler numerosos artigos n’A Nosa Terra ao
longo de marzo: Xavier Vence,
Manuel Cao, Rubén Valverde...
que profundizaron na análise desta derrota; e mesmo propoñen vías de solución... mais eu reafirmaría que o BNG se desconecta
progresivamente da sociedade
crítica galega porque:
–Non defende os grandes valores éticos do momento actual de
maneira contundente: retirada de
tropas e oposición frontal á Guerra do Irak e polo tanto ao PP,
apoio aos foros pacifistas, solida-
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transmitir algo retirándonos o seu voto e lle unha parte importante da afiliación do BNG foi
contestamos dicindo que non lles facemos ca- en varios temas a remolque da sociedade e soso e, aínda máis, botándolles na cara non exer- bre todo, a remolque da mocidade. Se me libro
cer de galegos, ou recriminándolles que nos da tentación que terá algunha xente de matar o
dan as costas “a pesar do ben que o facemos”? mensaxeiro, arriscareime a dicir o que observo.
O nacionalismo actual do BNG é visto coComo podemos argumentar que o noso pomo un xeito de localismo pola sobo non ten conciencia de país,
ciedade e, nomeadamente, pola
cando hai pouco mais dun ano enchiámonos en eloxios ao mesmo
cidadanía mocidade. Esta, en gran parte solidaria, sensibilizada coas inxuspolo seu exemplo de loita, dignivía os dos
tizas sociais e aberta máis ca nundade e defensa da nación? Quen
ca á información que lle chega
non foi consciente do que necesimegáfonos
desde calquera parte do mundo,
taba Galiza neste momento histópercíbenos coma unha organizarico, o pobo que non nos votou …
como
ción carca, que non lle fala dos
ou o BNG?
instrumentos, seus problemas vitais. Venos coOutra liña “interpretativa” é
mo unha ideoloxía que se blinda
aquela que dí que nos trabucamos
non como
en Galiza e á que só lle interesa o
na campaña porque non nos decaque se poida facer aquí, desentamos de que a xente queria presdirixentes”
tendéndose do que acontece fócindir do PP a toda costa. Coincira. Desde o meu punto de vista
do con esa afirmación, mais iso
así foi como nos víu nas ultimas
non é mais que unha contrastación a posteriori dun feito que bastante xente eleccións, reaccionando como xa sabemos.
Un lema de hai anos decia: “En galego esxa constatara a priori. A pregunta en todo caso
é esta: Como é posíbel que o BNG tivese tan tamos no mundo” e ese para min é hoxe o punmala percepción do que acontecía na socieda- to clave. O nacionalismo debe volver a primeide para equivocar de cheo o escenario da con- ro plano a vella aspiración de construír desde
tenda? Se asumísemos este erro, derivado da Galicia ese outro mundo posíbel que reclama
falla de introdución social, estariamos máis le- hoxe unha gran parte da humanidade. Un naxitimados socialmente e mais capacitados para cionalismo con apelido que se encha de propostas concretas para todos os ambitos de decicorrixir aquilo que nos levou a cometelo.
A terceira idea que circula para explicar os sión que afectan á vida diaria dos galegos e garesultados é que o BNG foi castigado polo vo- legas. Un nacionalismo con contido social que
to útil. Vale. Isto, de novo, é a contrastación se encha de propostas progresistas non só para
dunha realidade, mais non unha análise, por- Galicia senón para a toda a humanidade. Un
que esta pasaría por respostar a unha pregunta nacionalismo que defenda e traballe por e para
elemental. Por que non era útil o voto ao BNG Galiza pero sen obviar a reivindicación do nopara derrotar o PP, cando si o foi o de ERC, so papel nunha sociedade globalizada na que,
PNV ou mesmo CHA? A contestación a esa
Xosé
pregunta é a clave da análise dos resultados.
A miña interpretación véñoa repetindo
desde hai catro anos, antes de que comezasen
os fracasos electorais. O BNG ten un problema de tipo estrutural nas súas tres vertentes
(ideolóxica, organizativa e política) e non un
sinxelo problema táctico ou de transmisión
da mensaxe. Sería longo entrar neste tema,
mais tentarei esquematizar en tres puntos as
razóns de por que o BNG está a perder votos.
En primeiro lugar, e posibelmente o máis
importante, sería a falla de concreción do
proxecto político do BNG a curto e medio
prazo. Coincido cos que opinan que non é
problema de mais ou menos nacionalismo,
mais ou menos esquerda (debates bizantinos
por outra banda) senón de concreción das
propostas que lle fagamos á sociedade e como exemplo podemos ollar o ultimo “programa” das eleccions xerais.
Se facemos só un chisco de autocrítica, teremos que recoñecer que, nos últimos tempos,

‘A

queiramos ou non, nos estamos movendo. Un
nacionalismo que xa practican algunhas organizacións sociais deste pais.
En segundo lugar, e relacionado co anterior, no BNG pervive un modelo de participación (tanto interna como en relación coa
sociedade) que, se ben foi axeitado noutros
tempos, hoxe non parece o mellor para aumentar a afiliación nin para reconverter esa
perda de conexión coa nosa xente que, ao
meu entender, se está producindo. Hoxe, o
modelo que prima é a afiliación “de local” e
de “cargo”, necesaria evidentemente, pero
non a única e, moitas veces, nin sequera a
mellor para captar o pulso da sociedade.
Do mesmo xeito a xente venos coma curas
que pradican unha cousa e practican outra cando caemos na contradición de pedir pluralismo
e discrepancia social a respecto do sistema estabelecido a fin de acadar o cambeo que propugnamos e porén, internamente, tratamos o
pluralismo e a discrepancia como algo non recomendábel que, no caso que se produza, cómpre ocultala dentro dos muros da organización.
En terceiro lugar obsérvase un esgotamento do BNG que xa non transmite a ilusión de
antes. Por unha banda, a mensaxe volveuse repetitiva e por outra o extremadamente reducido núcleo dirixente, que conducido brillantemente á organización até o momento, está
prolongando a súa permanencia até un punto
onde inevitabelmente, a pesar deles mesmos e
da propria organización, van aparecendo os
problemas que toda longa permanencia e concentración de cargos acaba por producir.♦
XOÁN CARLOS CARREIRA é enxeñeiro e profesor universitario no Campus de Lugo da USC
Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

riedade cos pobos que están na
miseria (0.7%) ; ecoloxismo consecuente en todos os niveis;
–É ambiguo: non define o
modelo de Estado de Galiza como nación: novo Estatuto, a esixencia do idioma...
–Céntrase en aspectos economicistas: máis benestar, mellores
pensións, máis cartos para a educación, para a sanidade (neste
campo con graves erros como reclamar 50 millóns de euros anuais
ao Estado; cando a cifra minima
equitativa serían 300 millons de
euros)... retirada do céntimo dos
carburantes (quen podería crer iso
se é competencia da Xunta?)...
Difícil de crer que dunha tacada
ían modificar tantas cousas os deputados do BNG en Madrid.
A pesar de tantas voces críticas, non hai corrente de cambio
no BNG xa que os cadros dirixentes seguen aferrados ás causas
externas para explicaren o fracaso
e polo tanto non precisan dimitir
nin modificar nada; como di
Vence continúa co piñón fixo e

cos mesmos candidatos e dirixentes a pesar dos resultados, como
lembra Cao.♦
FRANCISCO VÁZQUEZ TROITIÑO
(MOS)

Entrevista polémica
Sempre nos andamos a queixar
por non termos os nacionalistas
un xornal propio, ou cando menos un medio de información

Novos colaboradores
Continuando co afán de que A
Nosa Terra se constitúa nun foro de debate galego, así como
nun produto informativo máis
riguroso, completo e plural, vén
de incorporar ao seu plantel de
colaboradores novas sinaturas.
No número anterior abriu
unha nova sección, titulada
Enxeños e criaturas, o escritor
Xosé Miranda. Nado en Lugo
en 1955, Miranda é narrador e
poeta, recoñecido con varios e
importantes premios.

Esta mesma semana inicia
a súa colaboración Carlos Aymerich, deputado no congreso
na última lexislatura e profesor de dereito na universidade
coruñesa.
En próximas datas, o xornalista e escritor portugués,
desde hai moito vencellado a
Galiza, José Viale Moutinho,
iniciará, pola súa parte, unha
sección destinada a referenciar
as novidades literarias en lingua portuguesa. ♦

que non se asañe coas nosas reivindicacións de forma visceral.
É por iso que o esforzo por tirar
A Nosa Terra cada semana é
agradecido sobremaneira por todos os lectores que recibimos dela un sopro de aire fresco. Porén,
desperdiciar no número 1.122 toda unha contraportada, estando
como está a situación para os nacionalistas no tocante a medios
paréceme unha auténtica falta de
respecto e unha babecada. A entrevista asinada por Horácio Vixande feita a “unha viguesa que
atoparon na rúa” é propia do Faro de Vigo. Non estamos para tirar páxinas!! Quedou clara a ignorancia Ppolítica desta viandante e somos conscientes do
pouco que lle custaría ao redactor dar con ela, pois como está
señora “anti Ppolítica” hai centos de miles. Daralle A.N.T. voz
a todos? Apañados imos.♦
MARÍA OTERO
(A CORUÑA )

medios de
comunicación
(incluidos internet e os
móbiles) constitúen un
microondas social.
Carod Rovira era un
heroe, logo un
canalla e outra vez un
heroe, todo en tres
días. Unha emisora
vén de dicir que o
Real Madrid vive a
maior crise da súa
historia. Hai dúas
semanas eran
galácticos.

O integrismo
islámico e o
integrismo católico
son irmáns de
relixión. Nos EE UU
acaban de prohibir
un desfile de lencería
de Victoria’s Secret,
por pornográfico e en
Hartsville (Tennessee)
puxéronlle un veo,
non ás mulleres,
senón ás estatuas dun
xardín.

O Príncipe e Letizia
foron cacheados nun
aeroporto
estadounidense. Ao
parecer contra o
terrorismo non hai
protocolo que valga.
Pero nos EE UU, como
en España, hai
policías de orixe
árabe. Podemos
fiarnos deles? E se un
árabe rico soborna a
un vixiante? Horror!
Isto xa non é política,
isto é Pesadelo en Elm
Street.

Tres guichos con
pinta moruna no
xornal. Tres terroristas
árabes, sen dúbida.
Mais, por qué sorrín
na portada e non
están esposados? Hai
que ler o texto: son os
músicos de Ketama,
son andaluces. Por
sorte a nosa Susana
Seivane é loira como
unha marine.♦
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Paseatas
BIEITO IGLESIAS

A

lgús libros alusivos ó Camiño das Estrelas presentan esta curiosa peculiaridade: evitan internarse na Galiza (O peregrino
a Compostela, de Coello, detense en Pedrafita) ou
dedícanlle unha apresurada vista de ollos (O desvío a Santiago, de
Cees Nooteboom, gasta 28 páxinas de 327 nun paseo compostelán).
Nooteboom asiste na praza da Quintana a unha función dramática
do Grande Teatro de España: Duque de Alba e Felipe II, Teresa de
Ávila e Juan de la Cruz, o Cid e Sancho Panza, Averroes e Séneca,
os monicreques de Valle-Inclán e os mouriscos…Hai quen viaxa
como as maletas -o pobo castiga a esta clase de viaxeiros co dito
fuches nun cesto e viñeches nun saco- e quen deambula coa equipaxe excesivamente cargada de referencias. O resultado é idéntico:
cegueira. A follateira libresca oculta o fulgor sensacional do
mundo. Na Quintana vaguean ionquis, nais termando de nenos podres de netorría, cónegos con folipas de caspa na sotana, villeus desertores do arado, raparigas en idade de namorar, turistas engaiolados nos seus preconceptos (O viaxeiro é paxaro que viaxa coa xaula, Bioy Casares), pero o erudito pitoño non os ve, cisma en
confundir esas presenzas reais coa Santa Compaña, con fantasmas
dun cortexo ó que chama Historia. A fin de que o visitante non se
atúe na lama historicista, as autoridades da capital italiana
colocaron un cartaz na Vía dos Foros Imperiais cun luminoso texto
de Pound: De Roma resta o río. Non acharás persoa que poda nomearse romano. Oh, mundo, inconstante histrión! Chesterton
sentencia: Visitar o Coliseu na claridade da lúa paréceme tan
♦
vulgar como facelo á luz do carburo de calcio. Tamén cho digo.♦

KAP / La Vanguardia, 12 de abril do 2004

Kosovo,
un novo Israel
en Europa
Ramón Chao escribe en La
Voz de Galicia (2 de abril) un
artigo titulado “Mentiras tamén en Kosovo”. “En realidade, afirma o escritor galego
residente en París, a guerra
que rematou en xuño de 1999,
non concluíu aínda nin logrou
ningún dos seus obxectivos. A
versión oficial, destinada á
opinión, consistía en dicir que
os Estados Unidos (con Europa) atacaban Iugoslavia para
deter un xenocidio. Houbo
que recoñecer (discretamente)
que tal barbarie nunca existiu,
e agora resulta case imposíbel
condenar o acusado número
un das masacres, Slobodan
Milosevic”. Sobre a recente
matanza de serbios en Kosovo, Chao afirma que “hai
anos, esta UCK [guerrilla albanesa] era, segundo os EE
UU, un grupo terrorista. Agora, considera os seus guerreiros combatentes pola liberdade. Con eles pensa desintegrar
o que fica de Iugoslavia, esquerdista de máis ao seu entender, e crear un novo Israel
nos Balcáns, un estado-marioneta armado e financiado por
Washington”.♦

O españolismo,
a esquerda
e un funeral
José Álvarez Junco escribe
en El País (5 de abril) un artigo titulado “patriotismo e cultura democrática”. “Que a esquerda española, afirma este
catedrático de historia, tivo
dificultades para sentirse
identificada cos símbolos patrios é indiscutíbel. Mais hai
tempo que está desexando facelo. Simplemente, non lle
deixan. Obrígana a comulgar
–nunca mellor dito– con rodas
de muiño, con todas as verdades que a dereita ten establecidas sobre a nación: o catolicismo, o centralismo, a lingua

castelá... Durante un tempo
xogaron coa idea de seren valedores dun patriotismo constitucional, mais hoxe sabemos
que o seu nacionalismo é
esencialista e étnico. Unha
proba recente foi o funeral de
Estado polas vítimas do 11M. Había entre elas, que saibamos, católicos, ortodoxos,
islámicos e non crentes; mais
ningún se librou de recibir a
bendición de monseñor Rouco Varela, ben identificado
cunha opción que moitos non
compartimos. Co seu funeral
ecuménico, Marrocos, por unha vez, deunos unha lección:
demostrou que un poder público non ten por qué identificarse cun dogma”.♦

O fillo
do cantante
Carlos Mejía
Godoy xulgado
por desertor
no Irak
Camilo Mejía, fillo do cantante nicaraguano Carlos Mejía Godoy, será xulgado en
maio por un tribunal norteamericano que o cualifica de
desertor. Mejía, de 28 anos,
leva unha década vivindo nos
EE UU. Chegou desde Costa
Rica coa súa nai, militante
sandinista e un irmán e esta-

blecéronse en Miami. Decidiu alistarse no exército porque “estaba desarraigado,
precisaba sentirme parte de
algo”. Cando se atopaba a
punto de cumprir o seu contrato militar foi enviado ao
Irak. Alí viviu varias emboscadas, disparou a morte e estivo a piques de morrer. “A
violencia, afirma agora, só
conduce a máis violencia;
non estabamos logrando nada, morrían moitos civís”.
Como cando viu “un home
decapitado polas nosas balas,
ou cando o meu amigo lle
disparou a un neno, ou cando
vin a un rapaz iraquí que
arrastraban sobre o seu propio sangue”. O grupo de soldados que mandaba matou a
13 civís, 11 dos cales se viron
atrapados en fogo cruzado; os
outros dous intentaron atacalos, un era un neno de dez
anos cun fusil AK-47. Segundo Mejía, a do Irak é “unha
guerra inxusta, mercenaria,
por cartos e petroleo”. Outras
ducias de soldados de permiso fixeron como Mejía e decidiron ficar nos EEUU e non
volver á fronte, pero ao non
facer declaracións críticas
mereceron só castigos benévolos. O seu capitán cualificou a súa decisión de “acto
cobarde”. Do seu grupo de
127 soldados, 27 resultaron
feridos, algúns con perda dalgunha extremidade. O número de “desertores silenciosos”
que tivo até agora o exército
norteamericano é descoñecido. (El País 3 de abril).♦

Camilo Mejía aperta a un familiar en Miami diante do seu pai.

O blog do rumbar

MANUEL RIVAS

O pasado perigoso

F

ernando Pessoa falou da “Mãe ibérica”. Mais as nais non protagonizaron a historia... Hai liberais que esquecen que as ditaduras “ibéricas”
foron dous réximes anti-liberais (alzados contra a conspiración xudeumasónica, etcétera), anti-democráticos, anti-parlamentarios e eficaces na
crueldade. O salazarismo e o franquismo non destruíron réximes
socialistas senón repúblicas “burguesas”. Non venceron o caos senón que
o fixaron como lei. Ben é verdade que o salazarismo era máis vaticanista,
e estaba algo amansado polo pacto anglófilo, mentres o franquismo foi
abertamente fascista e pro-nazi, aínda que logo tivo que mudar de pantalla
e montar eufemismos coa carnicería. Pero con Franco e a súa tropa picar,
o que si di picar, nin picou Salazar, que xa manda truco. Esta tese, ben documentada, vén ser un dos eixos do ensaio Os espanhóis e Portugal
(Oficina do Livro, Lisboa, 2003), de José Freire Antunes. En maio de
1938, na Asemblea Nacional, o ditador portugués avisa cunha insólita
indirecta da potencial ameaza que a arroutada imperialista de Franco
representaba: “Se foram impotentes as tradições federalistas das duas
repúblicas, também não o é menos a tradição imperialista de Felipe II”.
José Freire afirma que “Franco achava Salazar um tolerante, por não
julgar e executar maçóns”. Alén diso, os feitos, claro, son os feitos. Como
dixo Sánchez Albornoz, o honesto e angustiado embaixador da República
española en Lisboa: “Portugal ten axudado os rebeldes tanto canto pode”.
O embaixador estaba arrodeado por espías e ameazado do secuestro das fillas. Non se podía fiar de ninguén, nin do cociñeiro, agás dun axudante leal, un mozo moi culto chamado Martínez López. (O mesmo, si señor! O
galeguista Ramón Martínez López, procedente do Seminario de Estudos
Galegos, exiliado despois nos Estados Unidos. Un dos sabios perdidos
que, por exemplo, como o bonaerense lembraba, foi quen lle aprendeu a
Jorge Luis Borges a navegar polas sagas nórdicas). Estamos en Lisboa, no
36: Salazar permite que o irmán maior de Franco, Nicolás, organice en secreto a chamada “embaixada negra”, un episodio moi sinistro na historia
do lixo peninsular. O Radio Clube Portugués, pagado polos conspiradores,
e dirixido por quen comandará a lexión dos Viriatos (voluntarios portugueses con Franco), abre as emisións en castelán con esta mensaxe: “Vai
comezar a guerra santa”. Un dos que en Portugal apoia a Franco dende o
primeiro intre foi o poderoso industrial petroleiro Manuel Boullosa, de orixe galega. Unha información curiosa que inclúe o libro de Freire é a da
proposta de “anexião militar da Galiza” que recibe e baralla Salazar no 36,
no caso de que fracasara en terreo galego a sublevación fascista. Se damos
un gran brinco deica o 1974, ano da revolución dos caraveis, vemos como
a historia ten moito de sorprendente arañeira. Pezas sobranceiras do antigo
réxime atopan acubillo na quinta de Boullosa e doutros franquistas. Fervella a contrarrevolución, esta vez na banda galega... Mais houbo patriotas
dun lado e doutro que ao final non quixeron saber nada coas ditaduras, esa
mesma co-propiedade fedorenta, esa mesma “terra perigosa”.
Eat, eat, machine... Nunha entrevista, unha estudante faime
unha observación desconcertante: O micro-ondas está a prexudicar as
relacións de parella. Non creo, dígolle. O centro cálido do amor non
radica no bandullo senón nos pés.
O motín futurista. Medio cento de xubilados galegos do INSERSO
rebélanse en Ibiza. Con razón. Roubáronlles o sol hippy. Va que é esperanzador ese motín? Aquí agarda o Día da Terceira Idade, ese
churrasco. Va que é esperanzador que aínda non queiran volver?
Un buraco na noite. Estivemos a debater varias horas sobre política
internacional, é dicir, sobre a pena de Marte, é dicir, encol da guerra. Cando
fechou a noite, alguén preguntou por un casual que cal era o nome do
embaixador dos Estados Unidos en España e ninguén soubo responder no
intre. Semellante ignorancia levounos a un gran silencio peneirado, mentres
o vento abaneaba as oracións subordinadas. Non saber quen manda!♦

Latexos
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Nürenberg
e o Iraq
X.L. FRANCO GRANDE

O

Fiscal Xeral dos xuízos de Nürenberg para os criminais nazis,
Robert H. Jackson,
manifestou con moito acerto
que “a civilización moderna
ofrécelle á humanidade
medios incalculables de destrución”. E tamén que o último recurso para impedir que
as guerras se repitan periodicamente e se fagan
inevitables por ignorancia
das leis internacionais, é “facer que os estadistas sexan
responsables ante esas leis”.
Leis, subliñou aínda, que non
só condenaban os agresores
alemáns, senón tamén os ataques doutras nacións, “sen
excluír as que agora se
sentan aquí para xulgar”.
Entres elas estaban os EE
UU e Gran Bretaña, principais
agresores do Iraq. E se reparamos nos motivos de acusación
contra Hermann Goering e demais criminais nazis, un por
un podían apoñérselle a Bush
e a Blair. Pois os conceptos
que o Tribunal de Nürenbeg
barallou para fixar a
tipificación dos delitos como
crimes contra a paz, crimes de
guerra e crimes contra a
humanidade, un por un
poderíanselles apoñer ós da
foto dos Azores. Cunha
diferenza grande en contra
destes: que os criminais nazis
puideron dicir no seu descargo
que obedecían ordes
superiores. (Os dos Azores só
reciben ordes de Deus, ou iso
ó menos pensa Bush).
A sentenza do Tribunal
de Nürenberg dixo algo que
non debemos esquecer: “As
afirmacións... de que os acusados planearon e executaron
guerras de agresión son dunha natureza moi grave. A
guerra é esencialmente un
crime. As súas consecuencias
non afectan tan só as nacións
que se encontran en guerra,
senón a todo o mundo. Por
iso mesmo, unha guerra de
agresión é un crime internacional. É o crime
internacional máis grave que
poida concibirse”.
Pois a guerra preventiva
en territorio estranxeiro, di
tamén a sentenza, só se xustifica “en casos dunha necesidade inmediata e urxente de
defensa que non permitan de
ningunha maneira escoller os
medios nin deliberar
sequera”, o que nada tiña
que ver coas agresións a
Polonia, a Austria ou
Checoslovaquia, política de
agresión a do Goberno do
Reich tan calculada como
nos nosos días a que padeceu
e padece o Iraq, aínda que a
desproporción de medios sexa superior no caso iraquí.
Pero non soñemos con levar os responsables a un
tribunal internacional. Porque
iso xa é outra cousa,
infelizmente.♦

O BNG preséntase con CiU, PNV, PSM, BNV e Aralar

Camilo Nogueira ocupará o terceiro
posto ás europeas da coalición Galeusca
A. EIRÉ
O BNG asegurase a súa presenza en Bruxelas aínda que a
grande coalición que pretendía
non foi posíbel ante a negativa
de ERC e EA de participar
conxuntamente con CiU e
PNV. Estes serán, xa que logo,
os socios dos nacionalistas galegos, aos que se sumarán o
Partit Socialista de Mallorca, o
Bloc Nacionalista Valenciá e,
posibelmente, os bascos de
Aralar. O nome da coalición
podería ser o de Galeusca, con
algún engadido.
O actual eurodeputado do BNG
Camilo Nogueira ocupará o terceiro lugar da lista da coalición
nacionalista que concorrerá ás
eleccións europeas. O primeiro
posto será para o representante
de CiU Ignasi Guardáns e o segundo para o do PNV, Josu Ortuondo. O cuarto posto será, previsibelmente para outro catalán
e, a continuación, figurarán os
candidatos propostos polo PSM,
BNV e Aralar. Tanto ERC como
EA decidiron non integrarse nesta candidatura.
A coalición pode quedar pechada na reunión que o 15 de
abril manterán en Barcelona as
forzas que decidan integrarse
nesta coalición aberta. O día 17 o
Consello Nacional do BNG terá
que ratificar o acordo e o seu primeiro candidato e, nas dúas próximas semanas, farán o mesmo
as distintas asembleas comarcais
dos nacionalistas galegos.
Desde a Executiva do BNG
afirman que “non se trata de que
escollésemos a uns ou a outros.
Nós traballamos sobre a nosa proposta dunha grande coalicción na
que estivesen todas as forzas nacionalistas, pero non foi posíbel”.
Aínda así, desde ERC criticouse á dirección do BNG afirmando que tomaran unha decisión que non é compartida polas
bases. Estas declaracións do voceiro dos republicanos cataláns
no congreso, Joan Puigcercós,
non gostaron nada no BNG por
considerar que se tratan dunha
intromisión na vida interna dunha formación amiga.
Desde o BNG contestáronlle
lamentando que “ERC antepoña
os seus intereses partidarios á
necesaria unidade de acción dos
nacionalistas no novo contexto
político tanto europeo como
estatal”. Tamén lle pediron a
ERC que “non use a soberbia como pauta de conduta política”.
Desde a FPG, ao non presentarse
Batasuna, están a estudar a posibilidade de concorrer con ERC a
estas eleccións europeas.
Para o BNG non se trata, como afirma ERC, de dividir entre dereitas e esquerdas, senón
de traballar conxuntamente por
unha Europa que “recoñeza o
status político das nacións que a
integran”.
Con esta coalición, o BNG

Camilo Nogueira.

asegúrase a súa presenza no parlamento europeu. En Bruxelas,
Camilo Nogueira, integrarase no
grupo ALE, conxuntamente co
PNV. Nel atoparanse cos deputados de ERC e EA. CiU, pola súa
banda, estará no Grupo Liberal.
BNG, CiU e PNV, consideran que do feito diferencial basco, catalán e galego, deriva a necesidade de “garantir a presenza
e a proxección das nosas realidades nacionais e institucionais no
ámbito europeo e internacional”.
Vocación
“profundamente europeista”
Os integrantes do Galeusca suscribiron un documento que incorpora os contidos mínimos polos que se rexe a coalición. De
tono europeista para o que foron
tradicionalmente os documentos
do BNG sobre a UE, apóstase
por “participar desde a plenitude
politica en igualdade de condicións”, nunha Europa que poña
aos pobos e á cidadanía no centro da construción europea e que
“recoñeza o status político das
nacións que a integran”.
Unha Europa, dise no citado

A.N.T.

documento, “plural e diversa”
que recolla as identidades nacionais. Polo tanto reclaman, primeiramente “o pleno recoñecemento político e a identidade
cultural e lingüística” das súas
respectivas nacións.
BNG, CiU e PNV, defenden
tamén que a UE teña unha política
exterior e de seguridade común.
Entre os seus principais obxectivos está o de impulsar a reforma da lei electoral para que as
respectivas nacións sexan recoñecidas como circunscripción
nos comicios ao Parlamento europeo.
Tamén defenderán o recoñecimento oficial das linguas propias de cada nación do estado español nas institucións europeas.
Aspecto que o PSOE afirmou
que estaba disposto a apoiar, nas
diversas conversas que mantivo
con estes partidos.
As formacións do Galeusca
promoverán tamén a presenza
destas nacións nas representacións diplomáticas do Estado español, así como a participación
dos órganos e institucións da UE.
Tamén defenderán a introdución das modificacións legais

oportunas para garantir a participación das seleccións deportivas
nacionais de Catalunya, Euskadi
e Galiza nas competicións internacionais de carácter oficial.
Defenderán igualmente o estabelecimento de mecanismos de
consulta nas reunións do Consello
Europeo cando traten temas que
afecten ás competencias das súas
respectivas nacións. Neste sentido
tamén defenden o dereito a intervir ante o Tribunal de Xustiza da
UE e na elaboración e execución
de planos, programas e instrumentos financeiros. Trátase de
que as respectivas nacións sexan
receptoras directas dos fondos.
Defenden tamén a existencia
de mecanismos de cooperación
transfronteriza, aínda con acordos permanentes nas materias
que son competencias destas nacións. Neste senso reclaman a
integración de corpos de policía
propios na política de seguridade da UE.
Tamén demandan a presenza
de representantes das nacións
que integran o Galeusca nos organismos internacionais dos ámbitos linguísticos e culturais, especialmente na UNESCO.♦
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No Senado logrou 65 mil votos máis cun 10% menos de participación

O BNG analiza con preocupación
os resultados do 14-M
tan, tratan a campaña unicamente desde a perspectiva española”.
“A todos estes factores, engade o BNG, non foi allea a xente
moza na que se percibiu unha ausencia de recordo do que significaron os 13 anos do PSOE no goberno do Estado e a visualización
das eleccións como unhas presidenciais nas que se contrapuña a
herdanza dun carca (Aznar) fronte a un líder xoven (Zapatero)”.
O Consello Nacional valora tamén o impacto na mocidade do
“deterioro da nosa identidade nacional e a ausencia para moitos
dun marco galego de referencia
así como tamén certa perda de
capacidade de estimular e ilusionar por parte do propio BNG”.

A.N.T.
A frase de que após dunhas eleccións todos os partidos gañan,
non serviu nesta ocasión para o
BNG. Os nacionalistas, nunha
valoración dos resultados feita
polo seu Consello Nacional,
analiza sen eufemismos a baixa
de 6,85 % puntos porcentuais a
respecto de hai catro anos.
A dirección do BNG, nun documento feito público, refírese, en
primeiro lugar, ao atentado de
Madrid que “anulou por completo o noso discurso, xa que puxo fin ao debate político arredor
dos problemas do país –eixo das
nosas mensaxes de campaña–, e
estes problemas ficaron nun segundo plano na consciencia da
xente”. O BNG xulga que “a
suspensión da campaña foi só
formal. A partir do 11-M o monopolio da información pasou a
telo o goberno e o principal partido da oposición no Estado
apoiándose nos seus medios
afíns, ficando totalmente silenciadas as nosas posicións pese
ao intenso traballo realizado”.
Os nacionalistas dan como
proba da interferencia do atentado o feito de que os candidatos
ao Senado obtivesen 65 mil votos máis que a candidatura ao
Congreso, malia que a participación na elección desta cámara
foi un 10% inferior.
Para o Consello Nacional resultou tamén un inconveniente o
feito de non poder iniciar a preparación das Eleccións Xerais
até despois de rematar os traballos da XI Asemblea Nacional.

Aspectos positivos

PACO VILABARROS

“Non era ese o mellor momento,
recoñecen, para mobilizar a nosa
militancia, elemento sempre fundamental na campaña do BNG”.
Como autocrítica da propia
estratexia de campaña o documento apunta a incapacidade de
“avaliar acertadamente o grao de
animadversión ao PP nun importante sector da sociedade á hora
de perfilar acaídamente o ton do
noso discurso”.
En opinión dos nacionalistas, o acontecido nestas eleccións “garda certa relación co

impacto na cidadanía nos anos
80 da tentativa golpista do 23 F
e os seus efectos nas eleccións
xerais do 82. A diferencia está
en que o nacionalismo galego
hoxe é máis forte (nos 80 o efecto 23 F situounos case na marxinalidade) e o cenario menos
desfavorábel (ausencia de maiorías absolutas)”.
A dirección nacionalista
constata ademais a escasa aceptación do feito diferencial galego
“por importantes creadores de
opinión”. “Algúns medios, apun-

A organización nacionalista valora positivamente, contodo, o
novo marco sen maiorías absolutas, no cal é factíbel a recuperación do diálogo político. O BNG
móstrase preocupado por transmitir á cidadanía a idea de que a
política estatal non é cousa só
dos partidos estatais.
Os nacionalistas non consideran estrapolábel, polo demais, o
resultado do 14-M a unhas eleccións autónomas. A respecto deste último escenario, apuntan a necesidade de reflexionar sobre os
resultados do PP e o seu impacto
no proceso de substitución de
Fraga. O BNG fai fincapé, por
último, na necesidade de lograr
“un maior asentamento social” e
unha correción de certos métodos
de traballo “erróneos”.♦

Unha Semana Santa ‘galega’
VITORINO PÉREZ PRIETO
A Semana Santa, un camiño que A Semana Santa é unha boa oportunidade para reclamar lles unha carta ás Confrarías de
os cristiáns fan cada ano dos RaSemana Santa e ao bispado de
mos á Pascua, encheu a vida das a normalización do galego nos usos e costumes do país. Mondoñedo-Ferrol. Alí dicían
cidades galegas, sobre todo Fe- Por que os cristiáns non poden cumprir os seus ritos respectuosamente que lle derrol e outras vilas como Viveiro; na súa propia fala e baixo as súas propias tradicións? mandaban a Igrexa que “asuma
tamén a doutros moitos lugares
plenamente a sua condición de
sonados na católica España da saeta, os capi- lugar preponderante, si algo de lugar, polo Igrexa galega, e que os actos litúrxicos desrotes e os pasos de magníficos imaxineiros. menos. Digo “parece”, pero... non, eses sig- tas datas teñan como propio o idioma galego
Neste ano engadirase outra ocasión de chorar nos que distinguen a cultura e a idiosincrasia e que sexa o Himno Galego, en vez do espaa rabiar con The Passion, a película dese ci- galega están máis ben ausentes. E así, a so- ñol, o que soe acompañando a entrada e saíneasta violento e morboso que é Mel Gibson, nada Semana Santa de Ferrol, ou a non me- da dos pasos en cada desfile procesional que
da que sospeito que sairemos máis cheos de nos sonada de Viveiro, podería ser, mutatis se desenvolvan na nosa cidade”.
sangue que de fe. Aínda non a vin e xa a co- mutandis, a de Valladolid ou a de Zamora (a
Galiza Nova chama a atención, con ramentarei cando tal cousa ocorra, adianto que andaluza é diferente), só que nela hai algúns zón, sobre o “desarraigo co que a xerarquía
espero poucas sorpresas dela; só sangue, pasos unha miguiña distintos e, particular- eclesiástica actúa no noso país, tanto nos
moito sangue!, e, seguramente, pouca fondu- mente, varios lévanos os mariñeiros.
seus actos litúrxicos como naqueles nos que
Algúns xa caímos na conta diso hai ben misturan outros aspectos como acontece na
ra e transcendencia, como adoita suceder
tempo, e procuramos facer a Semana Santa semana santa de Ferrol”. En particular recornestes casos.
Pero este ano quero salientar outro aspec- nas nosas parroquias ferrolás en galego. dan que a documentación publicada pola Coto desta semana grande dos cristiáns, na que Non pretendemos competir con ninguén; as ordenadora de Confrarías da Semana Santa
se mesturan fe (cristiá ou non), relixiosidade nosas celebracións son discretas e as nosas (revistas, páxina web, procesionarios...) ese turismo; tres cousas ben distintas, pero igrexas neses días só están cheas cos veci- tán redactados integramente en español.
igualmente lexítimas neste noso mundo plu- ños que poden vencer a dura competencia
Aínda que tememos que vai ser o de “preral e mestizo. Refírome ao que apunta o títu- das numerosas procesións: San Xoán de Fil- dica meu frade que por un ouvido me entra e
gueira, San Paulo de Catabois e Santa Mari- por outro me sae”, algúns agradecemos esta
lo deste recanto: Semana Santa “galega”.
Parece que unha Semana Santa “galega”, ña do Vilar.
valente denuncia dos mozos de Galiza Nova,
O da Semana Santa “en galego” recordá- que non “pasan” tanto das cousas como as
tiña que ser, necesariamente, diferente da Semana Santa andaluza ou castelá. Debería ter ronnolo este ano os mozos de Galiza Nova, veces se di.♦
uns sinais propios nos que a cultura e a lin- cun comunicado no que manifestaban a súa
gua particular deste pobo ocupasen se non o preocupación e os seus desexos, mandándoVITORINO PÉREZ PRIETO é teólogo e escritor

Apocalypse
now
X. M. SARILLE

O

s estadounidenses
sempre acaban
ensinándonos os seus
crimes de estado. Con moito
gosto. Mais os artistas norteamericanos nunca nos
amosan os militares e
asasinos de estado ianquis en
sincronía coas matanzas que
perpetran no planeta. Os masacres véndense en formato
épico cando xa non afectan
os intereses nacionais. É o
patriotismo necesario.
As invasións do exército e
os crimes da CIA son cánticos
en potencia, glorias sen ordenar, materia prima para novos
mitos nacionais. Até agora todos os episodios da historia
estadounidense son
reutilizábeis para a
idealización, desde o exterminio indio até o xenocidio vietnamita. Todos agás o bombardeamento atómico de Hiroshima e Nagasaki. Tal é a capacidade alienante do Imperio.
Francis Ford Coppola
levounos en barca polo
Vietnam, até a Kampuchea. O
coronel Kurtz, un dos militares máis brillantes do exército
norteamericano, franqueara
alí as portas do inferno. O intolerábel non era que ficase a
vivir no inferno, senon que o
fixese á marxe das normas estabelecidas para o exterminio
e a aniquilación.
Na segunda montaxe do
filme, o xenial director
amece novos dados sobre
aquela orxía de sangue. Chama moito a atención a escena
que se desenvolve nunha facenda camboxana. Un colono
francés lémbralle ao capitán
americano que o Vietminh, o
xerme do poderoso Vietcong,
fora alimentado polos
Estados Unidos
inmediatamente despois da
derrota do Xapón na II
Guerra Mundial. Tratábase de
desprazar a Francia no sudeste asiático. Tamén alí, como
no Afganistán e no Irak
actuaron como perversos
aprendices de bruxo.
A exquisitez europea
obriga a non sospeitar dos
crimes de guerra no Irak antes da imprescindíbel
comprobación. Mais as
persoas razoábeis saben que
no Irak se matan inocentes,
se tortura e se mutila como
se fixo na Indochina, sen piedade, impunemente e inclusive por pracer. Dá vergoña a
manipulación da prensa occidental, toda, cualificando os
líderes iraquís de radicais,
buscaleas… mentres nada sabemos da vida e da morte
dos que naceron alí.
Quen non se autoengana
sabe tamén que a
substitución da Coalición pola ONU é unha táctica débil
e limitadísima fronte ao
terrorismo americano, que
vai exercer o seu poder até
que o derroten. Ou até que
esta loucura nos devore a todos sen remedio.♦
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ANDRÉS PANARO

Ramón Villares
‘A historia do nacionalismo debe ser desmitificada’
CARME VIDAL

Ex rector da universidade de Santiago e comentarista politico, Ramón Villares (Xermade, 1951) é, ante
todo, un dos máis recoñecidos historiadores galegos, dono dunha prosa rigurosa e amena. Nesta entrevista analiza o uso político recente da memoria, así como a necesidade de revisar a historia de España e
tamén a do nacionalismo galego. Villares vén de publicar, en Galaxia, unha Historia de Galicia, debedora dun texto anterior, A Historia, que fora no seu día éxito de vendas. Afirma que neste novo libro quixo axudar a pensar, desde unha óptica moderna e fuxindo de visións idealizantes ou proféticas.
Nestes vinte anos déronse moitos
cambios nos estudos históricos?
O caudal dos nosos coñecementos aumentou, pero este non é
un libro sobre o estado da cuestión, non quere contarlles aos especialistas o que sabemos de novo senón que é un libro de interpretación. Cambiou en cantidade
pero tamén en enfoques. Hai vinte anos aínda estabamos nunha situación de oposición capitalismosocialismo, de confianza no futuro, de construción da España da
democracia... Hoxe temos outros
problemas e somos máis sensíbeis noutros aspectos menos estruturais e máis cualitativos, máis
de culturas, de actitudes... Nos
anos oitenta viviamos nunha tese
marxiana de relacións obxectivas
determinadas pola posición no
proceso produtivo e hoxe iso está
máis diluído, a historia é menos
profética e máis comprensiva.
E menos reivindicativa, segundo afirma, ao respecto de
cando era necesaria para a
construción nacional.
Dixen dunha forma provocativa que hai vinte anos a idea era
crear un discurso academicamente correcto pero un pouco heroico

do noso pasado, necesario despois de tantos anos de negación
da nosa propia historia. Nese sentido o libro tiña a misión de facer
cidadáns da nación, de facer galeguistas. Agora creo que me dirixo a un público máis aberto e
quere facer galegos conscientes
de o seren. O libro tivo unha importante difusión escolar e vendéronse perto de 40.000 exemplares con doce edicións en galego, vinte tantos mil en castelán e
uns dous mil en portugués, cifras
que non se barallan no mercado
editorial galego.
Agora parece que os libros
de historia, en xeral, viven un
bo momento.
Participo nunha editorial en
Madrid e hoxe o que máis éxito
teñen son as historias breves ou
libros que afronten perspectivas
biográficas ou problemas transversais. En España e en Galiza
temos o problema de que a corporación de historiadores escribe
moi mal e non chega facilmente
ao público. Aínda non temos esa
formación e ese espazo está ocupado por persoas que se achegan
á historia ás veces con fines lícitos e outras non tanto, pensemos

por exemplo en temas como os
crimes da guerra civil e outros
do estilo que a xente consome.
Nos quioscos dos aeroportos xa
hai unha sección de novela e biografía histórica. Neste caso, a
tentativa era facer un libro que
poida lerse, que sexa rigoroso e
non idealízante e profético, é dicir, que axude a pensar e ter unha idea moderna de país. Podemos discutir se somos unha nación política agora, o que poucos
dubidan é que somos unha nación-cultura e iso é importante
porque é o cerne que nos permite constituírnos en punto de referencia e incluso despois, en
termos culturais, nun sistema.
Que significa ser nacióncultura?
Compartir identidades de carácter non só lingüístico e literario
senón antropolóxico, de formas
de convivencia, de enfrontar a vida e a morte... Temos un modo especial de enfocar o mundo e de ter
conciencia do noso pasado común. Diversos factores permitiron
constituírnos en nación-cultura
pero existiron elementos obstaculizadores para sermos unha nación
que se exprese politicamente.

Nestes anos desenvolveuse
unha liña de recuperación da
Idade Media e a historia dos
reis de Galiza.
Empezouna a xente do exilio,
que apelaban á época medieval.
Era a vía de construción dun nacionalismo cívico fronte a outro
máis esencialista que é o da xeración Nós, que fundamentaba a
existencia da nación na raza celta, a relación coa terra e a relixión. Supón tamén unha forma
de contrarrestar a proposta do
nacionalismo español de base
castelanista de Sánchez Albornoz ou Menéndez Pidal, que fundamenta a identidade española
na coroa, a paisaxe ou os campos
de Castela.
Ve posíbel un pacto para a
construción da historia de España no que, entre outras cousas, escoiten os historiadores
galegos, vascos ou cataláns?
Este é un problema político
de primeira magnitude que se puxo sobre a mesa durante as eleccións e seguirá no futuro. Non se
quere ir ao problema central que
é como se constrúe hoxe unha
identidade política española que
sexa plural, que permita lealda-

des compartidas e que presente
voces diferentes. Defendo que un
estudo sobre o castelo de Pambre
tamén ten que interpelar un lector
de Alacant. De todos os xeitos, a
historia non pode resolver problemas políticos. Pode explicalos, pero non resolvelos. Faise
unha utilización pseudo-política
da historia, é dicir, obrígase aos
rapaces a estudar a Felipe II para
marcar a hexemonía de Españanación sobre as outras nacións
que hai en España. Na evolución
política dos últimos anos parecía
que non podiamos ir no mesmo
autobús e eu defendo que si, pero
para iso temos que ter voz todos,
é dicir, temos que contribuír a deseñar ese autobús. Na Galiza temos un déficit de reflexión sobre
o asunto, o único que formula o
tema de España é Castelao e o
Partido Galeguista na época da II
República, cando se dá unha certa madureza política. Logo o tema esmoreceu.
Deixou de ser tema para o
nacionalismo?
Temos que repensar a visión
absolutamente mitificada que
temos do noso pasado nacionalista, que empezamos nos provincialistas e rematamos no
BNG e todo nunha liña que parece que se conduce teleoloxicamente. Coido que houbo moitas
rupturas, moitos pasos adiante e
atrás e temos que miralo criticamente. Houbo fracasos e liñas
cruzadas e hai que explicar as
razóns, na época das Irmandades da Fala, xa non tanto na República e especialmente na fase
de reconstrución do galeguismo
na posguerra. O nacionalismo
moderno galego nace cunha liña
política de carácter cívico e democrático de liberación do pobo
ao que se lle sobrepón outra liña
máis esencialista que é a de Nós
e ambas acaban bloqueándose.
Os de Nós non dan o salto á política e os das Irmandades da
Fala non son quen de facelo por
si sós. No franquismo sucede
igual co galeguismo de carácter
cultural que ten difíciles relacións coa política, por unha parte, e pola outra os partidos de
esquerdas –PSG, UPG...– que
crearon un modelo que non tiña
que ver co país no que estabamos. Non se reforzaban mutuamente senón que competían e,
en parte, excluíanse e iso hai
que recoñecelo, dicir que tivemos ese problema.
Con moita polémica pero a
historia parece que recupera
un importante papel político.
O peso da historia foi moi
importante para recuperar a tradición republicana e para lexitimar a solución autonomista.
Conseguido isto comezou o refluxo, xa na época socialista, de
considerar que este era un asunto
resolto e a historia, mesmo como
reflexión e memoria, non era unha cuestión urxente. Nos últimos
anos de goberno do PP emerxeu
de novo a historia, pero desde a
súa perspectiva, cunha utilización instrumental moi eficaz.
Neste sentido, nos grupos de
pensamento do PP, a historia desempeña un papel importante,
mesmo facían cursos e debates
sobre o tema, en sede política.
Non era verniz, era un programa
ideolóxico que ocupou un espazo que non foi considerado importante polo pensamento de esquerdas de raíz republicana.♦
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Vigo
Un veterano dirixente político,
temporalmente retirado da primeira liña de actividade, comentoume
hai algún tempo que moitos funcionarios da administración eran
auténticos expertos en crear dificultades á xestión política, en troques de faceren aquilo para o que
se lles requiría a súa participación,
buscar fórmulas para solventar
problemas. É ben certo que algúns
técnicos cualificados da administración se refuxian na comodidade
de sinalar as irregularidades que
contén unha proposta ou un proxecto antes de esforzárense en
propoñer camiños para facelo viábel. Tamén os hai, e quizais isto é
aínda máis censurábel, que se
apoian no poder que lles outorga a
lexislación para condicionar a súa
colaboración con algúns gobernos
locais aproveitando a febleza que
supón unha situación de minoría
na corporación.
Esa deplorábel actitude é
imitada en non poucas ocasións
por políticos que fundamentan a

Futuro axitado para Porro
XOSÉ MANUEL AÑEL

A oposición “legalista” de Pérez Mariño, o distanciamento do
BNG e a perda de apoios na Zona Franca e en Madrid pintan
un escenario difícil para a xestión en minoría de Corina Porro.
súa oposición a proxectos recorrendo a supostos defectos de
forma na súa tramitación. Independentemente da bondade da
proposta ou de que coincidan
coa súa substancia, axitan a bandeira da presunta ilegalidade para entorpeceren a xestión do goberno e desacreditalo ante a opinión pública. Ventura Pérez Mariño desenvolve con mestría esa
táctica e utiliza os seus vastos
coñecementos legais para incrementar desa maneira a súa sona
de azoute da corrupción institu-

cional. Acaba de volver demostralo coa polémica xerada en torno á constitución da sociedade
Vigo 2005.
Mariño exhibiu como unha
vitoria o informe do avogado do
estado que sinalaba diversos defectos de forma no sistema escollido polo Concello de Vigo para
formar, co Consorcio da Zona
Franca, a sociedade Vigo 2005.
Antes, o ex-alcalde encargárase
de pregoar as súas fundadas dúbidas sobre a legalidade dun proceso que tiña un obxectivo compar-

tido por todos os grupos da corporación viguesa: facilitar a participación financeira da Zona Fanca en obras de interese municipal.
Mariño conseguiu incrementar a
súa auréola de paladín da honradez, puxo en evidencia a disparidade de criterios dos xuristas da
administración e ademais fixo
descarrilar o tren co que o Partido
Popular pretendía superar o obstáculo que supón gobernar unha
cidade sen poder dispor dunha
certa autonomía financeira.
A labazada de Mariño fíxolle

dano a Corina Porro, que non se
recatou de exteriorizalo na última
sesión plenaria abandonando o
papel institucional do seu cargo e
lanzándose polo tobogán das descualificacións ao seu principal
opositor. A alcaldesa está preocupada e non sen motivos. As eleccións xerais botaron por terra
moitos dos seus planos. O seu
principal aliado, o Consorcio da
Zona Franca, pasará en pouco
tempo a ser dirixido polos socialistas; acaba de perder os seus valedores na capital do estado; e
ademais, os resultados dos comicios van acelerar un proceso que
era previsíbel, un progresivo distanciamento do BNG, que tras un
periodo de relativa condescendencia cos populares xa está a
acentuar o seu carácter opositor.
Porro contaba con poder aprobar
este mes os presupostos. Probablemente remate o ano sen poder
executar ningún novo investimento. O sol estase poñendo no
reinado do PP en Vigo.♦

Galeusca: unha alternativa unitaria para Europa
CARLOS AYMERICH
Segundo as previsións do Tratado de Niza,
ao Estado español correspóndelle elixir 54
deputados, dez menos que hai cinco anos. E
serán elixidos, como se sabe, nunha única
circunscrición estatal. Nestas circunstáncias, asegurar a representación de Galiza no
Parlamento Europeo para que a nosa nación
faga ouvir a súa voz nos importantes debates que van definir o futuro da Unión Europea –Tratado Constitucional, alargamento...– empraza o BNG, pola primeira vez, a
se formular a concorrencia en coaligación
con outras forzas nacionalistas.
O BNG non quere ter que escoller parceiros. Sendo como é o BNG unha forza política que acolle no seu seo a prática totalidade do nacionalismo politicamente organizado no noso país, unha forza plural e de díficil homologación coas demais organizacións de Euskal Herria ou dos Países Cataláns, foi precisamente o BNG quen lanzou
unha proposta de candidatura unitaria aberta a todas as forzas nacionalistas na que ninguén puidese vetar a ninguén. Unha candidatura que podería ser a terceira forza política nas eleccións europeas, capaz de asegurar avanzos efectivos cara a un Estado plurinacional e cara a unha Europa dos pobos e
independente, como axente internacional,
do unilateralismo belicista dos EE UU.
A este chamamento do BNG responderon varias forzas políticas, como CiU e o
EAJ-PNV, ao tempo que moitas outras (co-
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mo o Bloc Nacionalista Valenciá, o Partit
Socialista de Mallorca ou Aralar) amosaron
o seu interese en se integrar na candidatura
unitaria. Forzas políticas diversas, representantivas da pluralidade do nacionalismo nas
diferentes nacións do Estado (ese mesmo
pluralismo que, no caso de Galiza, está articulado no BNG), coincidentes porén na necesidade de construír un Estado e unha Europa diferentes. O mesmo que supuxo nos
albores da II República española o Pacto do
Galeusca de 1931, unha aposta clara por facer política de Estado desde Galiza e desde
o resto das nacións minoritarias.
Houbo tamén unha conversa con ERC,
na que se trasladou esta oferta a dous representantes da súa dirección. De facto, o BNG
falou con ERC antes de se dirixir ao PNV e
a CiU. Non podía ser doutro xeito tratándose de dúas organizacións irmás. Eles quedaron en que o discutirían e en que, coa maior
brevidade, darían resposta. A resposta chegou a través dos medios e dunha forma ben
pouco diplomática por parte do segundo
desta formación, Joan Puigcercós. Este dirixente de ERC veu dicir que eles non estaban
dispostos a ir en coaligación cunha forza como CiU que pactara co PP na anterior lexislatura e que, segundo el, as bases do BNG
esixiríanlle á dirección concorrer ás eleccións europeas nunha candidatura de “esquerdas”. Unha intromisión inadmisíbel.
Un non quere caer no mesmo erro que

vén de criticar. Mais, con todo o respecto,
pregúntase que é o que algúns entenden
por “esquerda” e como é que ante unhas
eleccións europeas, algunhas organizacións antepoñen consideracións de política doméstica a outras que, neste caso, deberían ser prioritarias. Ao menos se é certo que aspiramos realmente a representar
as nosas respectivas nacións en Europa, a
relacionármonos en plano de igualdade e
a asumir que como representantes de nacións sen Estado, as nosas forzas políticas
deben actuar como o aparello estatal do
que os nosos países –ainda – carecen.
Co mesmo respecto, e coa lexitimidade
que dá pertencer a unha forza política que
puxo a condición de que ninguén puidese
vetar a ninguén, cabe tamén criticar os vetos
que outros poñen, máxime cando concorren
conxuntamente ao Senado co PSC, forman
grupo con el nesta cámara e non senten escrúpulo ningún polo feito de o PSC ter actuado na lexislatura pasada, sen excepción
ningunha, ás ordes dun PSOE que acordou
co PP o “pacto antiterrorista” (que seica
agora se vai manter na súa literalidade), a
participación na guerra de Afeganistán, a lei
de partidos, as reformas penais e procesuais
regresivas e, en fin, unha política feroz de
acoso ao nacionalismo democrático en Euskadi en clara comuñón co deostado PP.
Porque, ao fin, o que está no fondo é un
dilema que ERC terá que resolver e que os

ESPAZOS NATURAIS DE GALIZA
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volume

bons resultados acadados por esta forza política o 14-M non fixeron máis que adiar. A
saber, se a loita con CiU pola hexemonía
dentro do campo nacionalista en Cataluña
pasa por garantir o goberno do PSC-PSOE
na Generalitat ou se, pola contra, esa pugna,
lexítima, non impide a colaboración coas
demais forzas nacionalistas catalás e unha
actuación con sentido de Estado. Dun Estado español plurinacional e dunha Europa
dos pobos que non vai resultar da xenerosidade do PSOE senón da forza que poidamos sumar os que realmente apostamos por
eles. Sabemos que ese debate existe no seo
de ERC. Sabemos que a desabrida reacción
dun dos representantes destes sectores explícase, precisamente, como consecuencia
desa discusión interna. Mas, mel por fel, os
que de verdade acreditamos no internacionalismo e praticamos a non inxerencia
nos asuntos internos doutras forzas políticas non podemos terciar nese debate.
Iso si: os nacionalistas galegos, que xa
sufrimos hai dezasete anos un intento de
inxerencia parecido, temos dereito a defender a nosa soberanía. Como forza política e como nación. Temos dereito a pedir
o mesmo respecto que nós sempre practicamos. Temos, en conclusión, dereito a
salgar nós as nosas sardiñas. A sermos tratados como iguais e non como peóns de
estratexias políticas alleas. Sempre lexítimas mais, veñan de onde viñeren, alleas.♦
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Os proxectos están pendentes dun contencioso

Seis novos encoros ameazan os espazos naturais do Ulla
H. VIXANDE
Seis proxectos de encoros en
distintos treitos do río Ulla poderían rematar con importantes
espazos naturais se non prosperan os recursos presentados e
se finalmente Industria dá a
súa autorización. Son proxectos de Fenosa dos anos sesenta.
Hai cinco anos sacáronse do caixón os proxectos de trece encoros
previstos durante o franquismo
nos anos sesenta. Tras os correspondentes informes de impacto
no patrimonio e impacto medio
ambiental ante a Administración
autonómica, o número quedou reducido a seis, que están en fase
moi avanzada de tramitación, só
pendentes dun contencioso administrativo e da resolución final da
Consellaría de Industria mediante
a declaración de utilidade pública.
Aínda que se presentan como
minicentrais que xerarán enerxía
limpa, en realidade entre os seis
proxectos que teñen avanzada a
tramitación, figuran dous grandes encoros que agrupan tres dos
trece previstos anteriormente e
outro que fusiona outros dous dese mesmo grupo de encoros proxectados inicialmente. En total,
os encoros son o de Frádegas, do
de Sexo-Belmil, o de Brandariz e
o de Touro no Ulla e os encoros
de Lamas-1 e Lamas-2 no río Arnego, que vai desembocar no xa
existente grande encoro de Portodemouros do río Ulla, o segundo
en tamaño de Galiza.
O encoro de Frádegas implicará a desaparición das torrentes de
Mácara-Ramil, o conxunto de saltos máis longo de Galiza, cuns tres
quilómetros de longo e 150 metros
de caída. Nesta presa, haberá unha
canle de derivación de tres quilómetros e 98 metros de caída. O
Sobreiral do Arnego, un lugar de
interese comunitario que podería
ampliarse no futuro próximo, tamén está ameazado, destas polos
encoros de Lamas-1 e Lamas-2.
Contra estes encoros mobilizouse a Coordinadora Galega en
Defensa dos Ríos e varias entidades ecoloxistas e de defensa do
medio. A táctica, ademais da mobilización e de recorrer á xustiza,
tamén consiste en procurar o
apoio dos alcaldes e das forzas

O río Arnego, onde se proxectan os encoros Lamas-1 e Lamas-2, conta co sistema de fervenzas máis longo de Galiza e a construción
das minicentrais implicaría a súa desaparición.
A.N.T.

vivas do Ulla porque o proxecto
contradí o emerxente turismo rural da zona, xa que desaparecerí-

marea branca
marea negra
A NOSA TERRA

an espazos de interese e lugares
para actividades de lecer e de
tempo libre como o descenso de

ríos, que levan a numerosas persoas ao lugar.
Aínda que os proxectos pre-

QU
EN QUIOS
Á VENDA

séntanse como minicentrais sen
impacto ecolóxico, o río baixará
encorado durante máis de vinte
quilómetros ou terá pequenas
presas que aproveiten as torrentes que se forman nos ríos. “Cárganse o sistema vivo das fervenzas”, indicou Marcial Barral, vicepresidente da Xunta Directiva
da Coordinadora Galega para a
Defensa dos Ríos, Cogader. “Os
ríos quedan secos pola derivación das augas, xa que as centrais
funcionan segundo os intereses
económicos das eléctricas; só
quedará o caudal ecolóxico, que
sempre é insuficiente. Ademais,
din que non turbinan na época da
estiaxe, pero non é certo”, afirmou Marcial Barral.
Os principais argumentos dos
ecoloxistas para defender o curso
do Ulla son medio ambientais,
pero nos tribunais optaron por negarlle a maior ás minicentrais. Os
proxectos presentounos Fenosa a
principios dos anos sesenta, durante o franquismo, pero non se
desenvolveron no seu momento,
de modo que o argumento do recurso contencioso administrativo
que presentaron é a caducidade
do proxecto pola non execución
da obra. Unha vez que se falle o
recurso contencioso administrativo contra as minicentrais, se os
tribunais non aceptan os argumentos dos ecoloxistas, unicamente quedará pendente a declaración de utilidade pública, que
corresponderá á Consellaría de
Innovación, Industria e Comercio, máis sensíbel aos argumentos
das eléctricas que á defensa do
medio ambiente. De todos xeitos,
os representantes de Cogader
agardan que, de saíren adiante os
encoros, a Unión Europea recapacite na súa política de entregar
subvencións á construción destas
minicentrais porque, afirman, non
se trata de proxectos para xerar
enerxías alternativas, posto que
“son altamente impactantes”.
En calquera caso, as mobilizacións non se detiveron. A próxima acción reivindicativa estará
relacionada co lecer, xa que o
vindeiro dous de maio a Coordinadora Galega en Defensa dos
Ríos ten prevista unha actividade
de descenso en botes pneumáticos polo alto Ulla.♦

ARÍA
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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Santiago
Mentres moitos composteláns
buscaban aire noutras latitudes,
Santiago rexistraba, durante a
pasada Semana Santa, o primeiro
grande atasco do Ano Santo. A
atracción do Xacobeo 2004 semella poder máis ca os temores,
confesados polo baixo, a que a
cidade do Apóstolo sexa escollida como obxectivo polo novo terrorismo xestionado, alomenos
en boa medida, gracias á alianza
dos Azores.
Seica os peregrinos e os turistas ven como atraccións complementarias os policías con
cans polos arredores da catedral
e os helicópteros sobrevoando a
cidade. Que abondan esas presenzas para infundir un pouso de
tranquilidade. O que máis preo-

O primeiro grande atasco
XAVIER LÓPEZ

O Ano Santo xa se nota con toda a súa forza na presenza de milleiros de turistas. Entre as polémicas por conservar os espazos históricos da catedral e os gaños dos hostaleiros, as rúas ficaron ateigadas.
cupa, polo que se ve, é que a
Igrexa considere promover a eliminación de ritos profanos como
as cabezadas contra o santo dos
croques ou a colocación dos dedos no parteluz do Pórtico da
Gloria. Este periódico xa se fai
eco bastante diso.

Alleos a estes debates, uns
oito milleiros de peregrinos pasaron pola oficina correspondente para recolleren a súa Compostela durante a semana festiva.
Houbo restras de persoas que en
nada tiñan que envexar as que
habitualmente debuxan serpes

pola praza da Quintana para traspasaren a Porta Santa. Atasco e
máis atasco.
Coa maioría dos albergues
desbordados, os hostaleiros tamén tiveron en Santiago (e no
resto de Galicia) mellor sorte ca
os das zonas mediterráneas. O

tempo acompañou e a ocupación
roldou a enchente, mesmo nos
hoteis de máis estrelas, que ultimamente medran en Compostela
coma cogomelos no outono.
Todos contentos: Concello,
Xunta, hostaleiros. Case todos.
Dende a Igrexa séguese a ver
pouca relixiosidade nos visitantes. Semella máis doado atraer
turistas ca fieis. Non cabe agardar moitos avances nese eido, á
vista dos exemplos que se están
a ver nas actuacións dalgúns clérigos e na pouca sensibilidade
dos membros das curias correspondentes, que adoitan apostar
por atoparen escusas ou pola
complicidade no canto de esixiren responsabilidades. Pero esa é
outra historia.♦

Lugo
Curiosamente, este informe reflecte peores niveis de renda e de
vivenda que no pasado ano, o
cal, tendo un pouco de cabeciña,
non deixa de ser unha contradición porque, imos ver, se en nivel de renda estamos case á cola,
se temos os soldos máis baixos
do Estado, como se explica o da
mellor calidade de traballo.
A non ser, claro está, que os
lucenses sexan uns tipos curiosos e moi divertidos que, a pesar
de teren moitas dificultades para
chegaren a fin de mes, con soldos medios que non superan en
moito os 600 euros, cunha taxa
de paro importante e con contratos lixo por xalundes, acudan ledos e sorrintes ao traballo, moi
finos eles, como se non houbese
problemas porque traballar nesta
provincia é das cousas máis bo-

Guisa e Napo
OS RETRÓGADOS
VOLVEN SEMPRE SOBRE
OS SEUS ‘PASOS’

Calidade de traballo
ANTÓN GRANDE

O último informe feito por La Caixa, no seu Anuario Social, deixou de
pedra os lucenses. Segundo estos sesudos estudos, Lugo é a provincia,
xunto con Madrid e Cáceres, coa maior calidade de traballo de España.
nitas do mundo.
Subliña tamén este informe
de La Caixa que Lugo está á cola no nivel educativo e cultural,
algo no que non debe ir moi descamiñado se temos en conta o
dito recentemente polo xefe da
brigada de Patrimonio Histórico
da Policía Nacional, nunha conferencia pronunciada na capital,

e na que afirmaba que esta provincia é propensa a danos no patrimonio, algo que, dende logo,
xa era sabido.
De todos son coñecidas as
desfeitas que en Lugo, unha cidade romana e polo tanto con
moito patrimonio arqueolóxico,
se fixeron nos últimos anos; como se facían desaparecer achaUXÍA E BRAIS

dos para poder construír prontamente ou se tapaban de inmediato logo de que uns arqueólogos
de rápida actuación fotografasen
os restos atopados para teren
constancia deles, pero nada
máis, ou mesmo como se destruía algún castro para converter
o terreo en praderías ou nun piñeiral incipiente.

En Lugo, os gamberros, que
semella que os hai a centos, derraman de contino o alumeado
interior da Muralla e non hai cartos que cheguen para repoñer as
lámpadas. O primeiro monumento lucense mantense en pé
non porque sexa Patrimonio da
Humanidade, senon porque posibelmente non haxa onde meter
tanta pedra de se derruír.
Pero, iso si, os lucenses teñen unha calidade de traballo
que lle ronca o carabillo. Lugo é
algo así como a Arcadia prometida dos traballadores, a fin das
loitas sindicais, dos accidentes
laborais e do proletariado. Mágoa que tampouco haxa industrias importantes na provincia.
Cecais por iso os que traballan
teñen tanto nivel. Porque son
uns privilexiados.♦

Subliñado

Retiro conventual
LOIS DIÉGUEZ
Din que o asasino sempre volve ao lugar do crime. É certo, como
pudemos comprobar nese novo retiro que hai uns dias organizou
o Presidente Fraga co seu goberno. O lugar elixido foi, como sempre, un mosteiro: San Vicente do Pino, en Monforte. Ditosos eles
que se poden encerrar nun monumento para ver devagar as suas
xoias. Mais o de San Vicente do Pino xa non pode ofrecer esas
xoias porque foi precisamente o governo que tanto “reflexionou”
eses dias quen as destruiu ao converte-lo en Parador de Turismo.
Xantaron no seu comedor sen a compaña inxénua e multicolor
das pinturas de Castinande. Dormiu algun na cela onde antes da
obra do Parador se podian contemplar outras pinturas do Renacimento. Non miraron o que queda da porta prerrománica selvaxemente esnaquizada, nen as outras de arcos góticos ou renacentistas soterrados baixo as novas pedras e o cemento. Non se
recolleron no oratorio construído polos frades (acaso botarian a
sua mexada, iso si, pois é agora espazo reservado para aliviar as
avultadísimas vexigas). Reflexionarian acaso sobre tantas cousas destruídas por eles, nas modernizadas celas dese fantástico
mosteiro? Seria iso a lóxica conclusión dun bo goberno, mais,
desgrazadamente, non estamos diante dese caso.♦

Canteira e
croios
Mª PILAR GARCÍA NEGRO

E

n Febreiro de 2001
asistimos, como
tantas outras veces, a
un dos concertos programados pola Filharmónica
da Coruña. Naquela ocasión, entusiasmámonos co
bon facer dun xoven pianista (Fene, 1980),
chamado Gabriel López
Rodríguez, acompañado
de Flora Dopico
Bouzamaior (frauta), José Luis Bao Valiño e José
Ramón Rodríguez Lagares (saxofones), todos eles
Premios de Honor do
Conservatorio da
Coruña. Recentemente, o
23 de Marzo deste ano,
escoitamos de novo a un
xoven músico, José
Núñez Ares, que
interpretou en solitario
un programa de pezas
cunha mestría e valentía
dignas dun pianista
consagrado. Encanto
sociedades como a citada
ou profesoras como Mercedes Goicoa, Natalia Lamas ou Margarita Soto
Viso están a realizar un
meritísimo labor de ensino, promoción e divulgación dos novos artistas
galegos e galegas, no empeño imprescindíbel de
criaren canteira,
sedimentaren o
aprendizado acumulado e
daren a coñecer o
traballo dos xovens intérpretes da Galiza, os poderes públicos, e moi nomeadamente a Consellaría
de Cultura (?), seguen en
tantas ocasións a
actuaren de costas
viradas á criación, á produción e á difusión dos
valores galegos. Hai canteira galega, vaia se a
hai! Se, no canto de a potenciar, como fai calquer
nación normal do mundo
cos seus artistas, a política en curso é a de colocar
croios no camiño, ignorar,
desprezar por galego e
“doméstico” o que se fai
no país, nunca chegará a
haber virtuosos
decantados dun colectivo
aprendiz, e os que houber
emigrarán, como foi
tradición, a lugares onde
o seu traballo sexa
aprezado e valorado.
Aspiramos, xa que logo, a
un outro tratamento para
a arte galega, que debe
deixar de ser estranxeira
na súa patria (residual,
secundarizada,
“caseira”), para colocala
no lugar que merece, á altura dunha nación culta,
moderna e orgullosa de
si, isto é, todo o contrario
do que nos vende tanta
oferta “cultural” e de
espectáculos paga con diñeiros públicos (se vale o
produto do traballo galego, este ha de valer
tamén...).
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A limpeza dun buque volve contaminar a moreas de paxaros

De profesión, limpador de aves
RUBÉN VALVERDE
Até a marea negra do Prestige
apenas se coñecía a existencia
dun servizo dedicado á recuperación de animais enfermos.
Durante o período que durou a
traxedia foi fundamental o papel xogado polas persoas que se
dedicaron a limpar aves lixadas
por chapapote. Esta semana, a
profesión de limpador de aves
volveu poñerse de actualidade
porque un buque decidiu limpar as sentinas en fronte da nosa costa. Que proceso hai que
seguir para recuperar os paxaros que aparecen petroleados?
En principio unha ou dúas persoas son suficientes para limpar
unha ave. Habitualmente atópanse unha media de entre cinco
e sete paxaros á semana varados
nas nosas costas. A maioría deles localízanse na zona das Rías
Baixas, polo que normalmente
son levados ao centro de Cotorredondo, en Pontevedra. O
transporte dende a beiramar até
o centro de recepción ten que
ser moi cauteloso. “Estamos falando de aves moi sensíbeis, do
tamaño dun galo quirico ou un
pombo. Cando se lixan de petróleo non poden mover as extremidades e estrésanse moito. Por
iso hai que metelos nunha caixa
de cartón e pechala ben para
illalos o mellor posíbel do exterior”, comenta un veterinario
dun dos centros de Oleiros.
Cotorredondo é o centro de
recepción. Na actualidade non
se contan cos medios precisos
para atender alí a unha gran
cantidade de aves. Durante a
catástrofe do Prestige instalouse un campamento provisional
preto deste centro, no Campiño.
Pero no verán tivo que ser desmontado para ser utilizado como heliporto para a extinción
de incendios. O gran número de
aves que chegaron esta semana
aos areais fixo que tivesen que
ser trasladados aos centros que
a Xunta ten en Oleiros e na Facultade de Veterinaria en Lugo.
En total foron 480 paxaros, dos
que un 60% eran araos e os restantes eran Carolos, Araos Papagaios e, en menor medida,
corvos mariños e mascatos.
Unha vez que os paxaros
chegan aos centros de limpeza Oleiros e Lugo- procédese a un-

Araos descansando na piscina despois de ser limpados polos veterinarios en Oleiros.

ha primeira limpeza da plumaxe.
O persoal que traballa neses centros está composto por veterinarios, axentes forestais e voluntarios. Para poder limpar unha
ave teñen que ter recibido previamente un curso. Durante a catástrofe do Prestige varias organizacións ecoloxistas internacionais impartiron seminarios de
como atender a unha ave lixada.

O primeiro
que se fai é fretalos con auga
quente e deterxente de lavar a
louza que teña antigraxa. En total
fan falta 200 litros de auga. Acto
seguido métennos
nunha sala para
que lles seque a
plumaxe. Logo
fáiselles un lavado interno. “Mentres se lavan,
cómpre ter moito
coidado para que
non inxiran petróleo. Moitos deles
xa o puideron ter
tragado porque a
primeira reacción
destas aves cando
se lixan é intentar
limparse co pico.
Por este motivo non se lles pode
dar nada de comer até que non se
comprobe que están limpos por
dentro”, comenta un dos empregados.
O proceso de limpeza ten
que ser moi coidadoso. “Metémoslle unha goma para limparlle
o intestino. Durante a traxedia
do Prestige moitos voluntarios
intentaron facelo e mataron as

aves”. Unha vez que se aseguran
de que os paxaros teñen o estómago limpo, dáselles de comer.
Aqueles paxaros que polo estrés
non comen, son alimentados con
sonda. Aos outros danlle peixe
dúas veces ao día. “Son preferíbeis os peixes sen espiñas, coma
o arenque”. En Oleiros hai unhas
20 persoas traballando, que se
reparten as tarefas de limpeza,
secado e abastecemento.
Recuperación
O prazo de recuperación dos paxaros varía segundo o estado en
que cheguen. “Neste caso chegaron fortes. Por estas datas parten
para as Illas Británicas a aparearse. Só hai unha pequena colonia
de araos que se aparea nas Sisargas. Se a limpeza deste petroleiro tivese ocorrido unhas semanas
máis adiante non pasaría nada
porque os paxaros xa estarían no
norte”, declara o Director de
Conservación de Espazos Naturais, Xavier Ruíz de Almirón.
A recuperación destas aves
“será rápida. Calculamos que a
finais desta semana as poidamos ceibar. O punto que elixiremos será Estaca de Bares, porque está na ruta que os paxaros
escollen para ir ao norte”, engade Ruíz de Almirón.♦

Os ecoloxistas denuncian
a falta de medios e a Xunta desmínteo
A Federación Ecoloxista Galega
e o Colectivo Ecoloxista do Salnés denuncian a falta de medios
para atender as aves que chegaron lixadas de petróleo. “En Cotorredondo non teñen montados
os equipos que utilizaron cando
o Prestige e incluso chegaron a
sacrificar paxaros”. Engaden
que “por este motivo dimitiu
persoal deste centro”.

Dende a Consellería de Medio Ambiente desmenten a versión. “En Vilaboa non tiñamos
medios para atender a tantas
aves porque eran moitas. Ningún lugar pode estar preparado
para recibir tal aluvión de paxaros. Pero é ridículo dicir que
nos sacrificamos aves porque a
nosa función e salvalas. A Lei
de Protección dos Animais im-

pídenos facelo. Claramente di
que o sacrificio dun animal só
se pode producir cando non hai
outra saída”, explica Ruíz de
Almirón.
“Trasladamos as aves a Oleiros e a Lugo porque alí se dispón
de medios. Ademais enviámoslle unha carta ás tres comandancias implicadas -Vigo, Vilagarciá e A Coruña-, para que fagan

un maior esforzo de vixilancia
destes buques que limpan en
fronte das nosas costas. Ademais
de ser unha practica demasiado
habitual e prexudicial para o noso ecosistema, é moi custosa para a nosa economía. Estes cartos
de limpar as aves podiámolos ter
gastado noutros aspectos medioambientais”, conclúe Ruíz de
Almirón.♦
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RESPOSTA A X. M. SARILLE

Reflexións verbo da (nosa) política lingüística (I)
Hai uns meses Xosé M. Sarille, directivo
d’A Mesa, publicaba nas páxinas d’A Nosa Terra un artigo de reflexión sobre política lingüística (PL), focalizando os problemas nos aspectos técnicos, nas actuacións que se están realizando nos concellos. Ademais de discreparmos das súas
afirmacións, o diagnóstico queda moi curto: é algo moito máis complexo, que tentaremos debullar dende a nosa perspectiva.
A PL non é, basicamente, diferente
doutras políticas (ambiental, cultural,
social, etc.). En todas elas cómpre ter un
modelo de sociedade ao que se aspira e
estabelecer obxectivos acordes coa situación de partida para ilos conseguindo
en diversos prazos, mediante a dotación
duns recursos e duns métodos de traballo. Modelo, obxectivos, ámbitos de actuación, prioridades, e fixación de recursos adoitan ser responsabilidade do nivel político, mentres que a metodoloxía
de traballo adoita corresponderlle ao nivel técnico.
A PL institucional tampouco é diferente doutras políticas no que aos problemas se refire: inexistencia, ou existencia non ben asumida, de modelos e de
obxectivos nos diferentes niveis; recursos inadecuados por calidade ou por
cantidade; métodos de traballo obsoletos, mal coñecidos e mal aplicados; e,
por suposto, confusión entre nivel político e nivel técnico.
Mais a PL en Galiza a nivel institucional adoita presentar outros problemas a
maiores. Uns derivan da relativa novidade
da introdución desta materia nos gobernos; outros, da propia natureza da materia, a lingua, un sinal de identidade fundamental tanto no plano social como no individual, o que lle proporciona un nivel de
complexidade considerábel. Ambos os aspectos aféctanlles aos anteditos niveis político e técnico. E toda esta problemática
tamén inza a PL do nacionalismo, o único
movemento que ten este asunto entre as
súas preocupacións reais.
■ A) MODELO

Un grupo de traballadores dos servizos de normalización e dinamización do galego reflexionan ao redor dunha cuestión crucial para o futuro.
Alén disto, queremos facer fincapé
dades de goberno. Descoñecemos tal actualización ou a existencia dun mínimo en aspectos que cremos de vital importancia: planificación, transversalidade e
debate a este respecto.
Se cadra, de houber semellante deba- participación. Ademais de non coincidir
te nacional, o que estaría en cuestión en- co modelo sociolingüístico do PP, o natre as bases do BNG non sería ese mo- cionalismo ten acusado á Xunta de Galidelo sociolingüístico a que aspiramos, za de que á súa PL lle falta planificación
malia que a conduta individual de non e transversalidade, polo que se limita
fundamentalmente a
poucos militantes é
Educación –e con reparadoxal a este resservas–, consellaría
pecto –sobranceiraen que se encadra a
mente no que á transara unha parte
Dirección Xeral de
misión do noso idioimportante dos galegos Política Lingüística.
ma aos fillos se refiSegundo o nacionare–; malia as conduo galego xa non é
lismo, a falta de
tas lingüísticas de
transversalidade déresponsábeis do BNG
–ou
non
vai
ser–
bese ao estatus do ordiante da prensa ou
ganismo encargado
en en institucións e
a súa lingua”
da PL: unha direcorganismos onde poción xeral, e non underían alentar unha
ha vicepresidencia.
maior normalidade
Por que, logo, o
da nosa lingua (¿faBNG, como organillará algo na organización, asume como
zación?). A cuestión
unidade de destino
estaría nos obxectivos estratéxicos que debemos perseguir no universal “Cultura e lingua”, nos dia curto, medio e longo prazo, así como versos relatorios e comisións a nivel naos recursos. Esa falta de debate e de es- cional, comarcal e local? Nos gobernos
tratexia nacional refléctese a nivel local, locais cremos que o único caso de coheao non dispormos de orientacións claras rencia neste sentido foi o do Concello de
e precisas, o que produce: que o tema da Ferrol, en que a PL dependía directalingua non sexa un elemento chave nas mente da Alcaldía.
E porén, non fixo falta que as resnegociacións dos pactos municipais(1);
que non se saiba cómo encaixar a PL no ponsabilidades de PL exercidas polo
organigrama de goberno; que non se BNG tivesen un determinado estatus ou
asuma transversalmente; que non se te- fosen exercidas con dedicación exclusiñan ideas claras sobre cara a onde ir e va nos concellos (algo que poucos consobre cómo facelo.
cellos se poden permitir) para que estas
se planificasen para o futuro e transversalmente. Á par de Ferrol, Santiago ta(1) Vid., por exemplo, o ocorrido no Concello de
mén promoveu no anterior mandato unVigo.

‘P

DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

¿Cómpre un debate actualizado verbo
do modelo sociolingüístico a que pretendemos chegar? Monolingüismo social é o termo que se adoita utilizar para, vagamente, referirnos ao modelo do
nacionalismo, invariabelmente dende os
anos 70, aínda cando a situación sociolingüística está a mudar radicalmente,
dada a velocidade de vertixe que leva o
proceso de substitución da nosa lingua
polo español. Nos 70 a situación xeral
aínda se encamiñaba cara ao bilingüísmo; hoxe, nas áreas urbanas e semiurbanas, as máis poboadas e dinámicas, o bilingüismo dálle paso a un monolingüismo xeneralizado en castelán, sobranceiramente entre a poboación máis nova:
Para unha parte importante dos galegos
o galego xa non é –ou non vai ser– a súa
lingua. Por suposto que contra esta corrente de substitución lingüística xeneralizada tamén hai un freo na perda do
galego nas áreas rurais e movementos
de recuperación da lingua: é un proceso
dinámico. Mais as velocidades de perda
e de recuperación son moi diverxentes:
abonda comparar os datos dos censos de
1991 e de 2001.
Se o modelo segue sendo o mesmo,
pero a situación de partida é cada vez
máis desfavorábel cara ao galego, os esforzos do nacionalismo en xeral en actualizar os obxectivos estratéxicos e na dotación de recursos deben aumentar proporcionalmente, e máis aínda cando na actuación institucional se exercen responsabili-

GONZALO

ha planificación da PL, que abrangue
transversalmente todos os eidos e que
non se limita ao interior do Concello,
senón que se abre á sociedade, como en
Ferrol. A chave: a participación dos diversos axentes sociais na diagnose dos
problemas, na fixación de obxectivos
estratéxicos, na proposta de medidas e
de recursos. Soamente convidando a
participar nese proceso a cantos teñen
que protagonizalo se pode chegar a conseguir avances para a nosa lingua. Porque non debemos esquecer que a normalización lingüística é un proceso social participativo que, ou é protagonizado pola propia sociedade, que se implica nun proceso de cambio, ou non se
consegue.
A Xunta está, dende o outono de
2002, a desenvolver un plan de normalización lingüística(2); a participación neste proxecto produciuse nunha segunda
fase e soamente nalgunhas comisións:
como debate de aspectos técnicos dun
documento previo elaborado polos diferentes responsabeis de materias na Xunta. Pode ser que se entenda esta maneira
de funcionar como participativa, mais
non coincide con outras propostas do
BNG que pretenden implicar a cidadanía
nun sentido vertical cara a arriba, o que
semella estar asumido, cando menos en
teoría, cando, por exemplo, defendemos
os orzamentos participativos ao estilo de
Río Grande do Sul.♦
BEA BASCOI, CONCHI COCHÓN
RODRÍGUEZ, SOCORRO GARCÍA CONDE,
ANTÓN LADO LAGO, OLGA PATIÑO,
DANIEL ROMERO, DORES SÁNCHEZ
ALEGRE, SÉCHU SENDE, PAULA SOTO
VIÑAS, MARTA SOUTO, ISABEL VAQUERO
QUINTELA, NEL VIDAL,
RAFA VILAR
(2) Por certo, deberiamos reflexionar sobre até
que punto a Xunta non se viu obrigada a elaboralo,
unha vez que se aprobaran os dos concellos de Santiago e Ferrol, e o da Universidade de Santiago.
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Portugal reestablecerá o control de alfandegas durante a Eurocopa

Volven as fronteiras
RUBÉN VALVERDE
Carlos vive preto de Nigrán (sur de Pontevedra). Érguese todas
as mañás as dez da mañá para chegar a Portugal á mesma hora.
“É un dos aspectos que máis valoro de traballar alí. Podes espertar á mesma hora que chegas a traballar”. Logo colle o seu coche
diesel, que consume unha media de 6,1 litros aos cen quilómetros.
“As limitacións de velocidade na autovía axudan moito a que o
coche non trague”. Case sen decatarse, en pouco más de media
hora está en Vila Nova de Cerveira. Dentro dun par de meses,
durante a Eurocopa, a situación vai ser distinta. Volven os guardinhas, volven os documentos de identidade, volven as fronteiras.
“Estableceranse catro puntos
fronterizos básicos co Estado
español das que dependerán os
demais puntos de control. Son
Vila Alta de Santo Antonio, Alves, Vilar Formoso e Valença
do Minho. Recuperaranse os
vellos postos aduaneiros e instalaranse postos móbiles nas
novas estradas”, explica a directora de xeral do Gabinete de
Administración Interna de Portugal, Mariana de Andrade.
Máis de 20.000 membros da
policía, do exército e do Servizo de Estranxeiros e Fronteiras
(SEF), encargaranse de levar a
cabo a vixilancia. O obxetivo
“é tentar evitar a entrada de hooligans e combater o terrorismo internacional”, engade Andrade.
O establecemento de postos móbiles fronteirizos entre
Galicia e Portugal pode orixinar grandes retencións. Especialmente na autovía Vigo-Tui,
que na actualidade concentra
case o 50% do tránsito entre
España e Portugal. Médicos,
enxeñeiros, enfermeiras ou

simples compradores. Calcúlase que do 22 millóns de cidadáns do Estado español que
entraron en Portugal no 2001,
máis do 98% fíxoo polos pasos
fronterizos de Valença, Caia e
Vilar Formoso. Os españois representan entre o 74 e o 77%
dos estranxeiros que entran en
Portugal. Desa porcentaxe
máis da metade son galegos.
Cando existían as fronteiras o
número de españois que visitaban Portugal non superaba os
12,5 millóns.
“O restablecemento das
fronteiras vai ser un auténtico
caos e creará grandes retencións”, afirma Carlos. Calcúlase que á Eurocopa acudirán uns
350.000 afeccionados. Moitos
deles, especialmente os procedentes do norte, escollerán a
fronteira galega. A situación
pode agravarse de cumprirse a
ameaza dos traballadores do
SEF de establecer unha folga
dunha semana entre xuño e xullo por serlles adebedadas varias pagas extraordinarias. Se o
Estado portugués non é capaz

Paso fronteirizo en Valença.

PACO VILABARROS

de chegar a un acordo cos funcionarios de alfándegas pode
darse o caso de que as fronteiras queden pechadas durante
unha semana, ou que se permita o libre tránsito.
Acordos de Schengen
A fronteira con Portugal desapareceu segundo os acordos de

Schengen asinados en xullo de
1991. Coa fin de reconciliar liberdade e seguridade, esta libre circulación acompañouse
de “medidas compensatorias”.
O obxetivo era mellorar a coordinación entre os servizos de
policía, alfándegas e xustiza. A
tal fin, estableceuse un sistema
de información para intercambiar datos relativos á identida-

de dos visitantes. “Estes datos
poden ser útiles para identificar a certas persoas ou grupos
e vai facilitar o traballo das
forzas de seguridade. Iso pode
evitar que se teña que parar a
todo o mundo para non crear
grandes problemas aos usuarios”, indica a responsábel do
Servizo Estranxeiro de Fronteiras, Merilia Meres.♦

Varias mesas redondas actuarán coma ‘comisións de investigación’

Nunca Máis prepara o ‘Foro da Verdade’
R.V.A.
Nunca Máis prepara unha serie
de mesas redondas que sirvan
para que os distintos colectivos
e profesionais que se integraron na plataforma dean a coñecer a súa experiencia. “Pescadores, xornalistas, avogados,
xentes da cultura, técnicos,
científicos, sanitarios e todos

os que traballamos durante a
catástrofe do Prestige reuniranse en distintas mesas redondas
para extraer conclusións do que
supuxo este ano de protestas”.
O Foro terá lugar en dúas sesións. A primeira celebrarase
no Pazo da Cultura de Pontevedra os días 15 e 16 de maio. A
segunda terá como escenario o

Pazo de Mariñán na Coruña,
entre o 29 e o 30 de maio. O
prazo de preinscrición comezará o 15 de abril.
“Pasou o tempo necesario
para analizarmos polo miúdo as
actuacións duns incompetentes.
Tamén para reflexionármonos
sobre a actitude da sociedade
civil que deu mostra de digni-

dade nunca antes amosada con
tal magnitude. Coas conclusións que se extraian deste Foro pretendemos obter unha serie de leccións sobre o que
aconteceu co Prestige. Doutra
banda, amosaremos as nosas
alternativas, esixencias e demandas para que non aconteza
outro desastre semellante ao do

Prestige nas nosas costas”, explicaron responsábeis da plataforma.
O prazo de pre-inscrición será de seis euros unha fin de semana e 10 euros polas dúas fins
de semana que durará o Foro. As
prazas están limitadas e a inscrición farase atendendo á orde de
chegada das solicitudes.♦

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

A NOSA TERRA
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Cara á
Europa federal

Segundo datos
do Anuario Social de España de La Caixa

Galiza unha das comunidades
nas que peor se vive
H.V.
Vivir na Coruña non é tan bonito como asegura a canción e
outro tanto lle ocorre ao resto
do país. Os índices de desenvolvemento social que publicou a Fundación La Caixa no
Anuario Social de España colócanos con rendas baixas, mala
saúde, servizos sanitarios regulares e educación insuficiente.
Para vivir ben Navarra, Madrid,
País Vasco ou Catalunya, para o
contrario Estremadura, Andalucía ou Galiza. O índice de desenvolvemento social da Fundación La Caixa descobre que a
nosa situación con respecto ao
resto do Estado non só é de inferioridade no que a renda se refire, tamén a saúde, a educación, o traballo, a cultura ou o
lecer teñen moito que mellorar
para atinxirmos condicións semellantes a outras comunidades
autónomas. Sálvanos os índices
do contorno natural e clima e o
de seguridade cidadá.
No Anuario Social de España recóllense unha serie de datos
relativos á situación social de cada comunidade autónoma e cada
provincia e a partir de aí elabórase un índice con doce apartados
distintos: renda, saúde, servizos
sanitarios, nivel educativo e cultural, oferta educativa, cultural e
de ocio, emprego, condicións de
traballo, vivenda e equipamento
do fogar, accesibilidade económica e seguridade vial, convivencia e participación social, seguridade cidadá e contorno natural e clima.
Cunha puntuación de un a
dez para cada un dos doce índices, Galiza chega ao cinco en
oito deles pero nos outros catro
non pasa de tres. Só hai un seis,
un sete e un nove. Os resultados
do índice para o noso país son:
renda 3, saúde 3, servizos sani-

tarios 5, nivel educativo e cul- envellecemento do 75% fronte
tural 5, oferta educativa cultural ao 182,2% de Galiza. Tampoue de ocio 3, emprego 5, condi- co temos boas estradas, contacións de traballo 5, vivenda e mos con menos autovías que a
equipamento do fogar 2, accesi- media do Estado e non embarbilidade económica e segurida- gantes o número de acidentes é
de vial 6, convivencia e partici- moi elevado. Así, os mortos por
pación social 5, seguridade ci- esta causa foron 456 en 2002,
dadá 7 e contorno natural e cli- unha cifra só por debaixo de
Andalucía, Castela León, Catama 9.
Fronte á situación galega, lunya e Valencia.
Galiza é unha das zonas do
Navarra só baixa do seis en conEstado, xunto
vivencia e particon todo o norte
cipación social,
peninsular, que
seguridade cidanoso
menos inmigrandá e contorno nates recibe. Isto
tural e clima, pedébese ao baixo
ro obtén dez en mellor índice é
nivel de emprecinco índices, un o que se refire
go, que non ofreoito en outro
ce alternativas a
máis, así como ao contorno
este colectivo. A
un sete e dous
natural e clima.
pobreza no noso
seis.
país ten, contoDe todos xeido, algúns efectos, Galiza non é
tos positivos, coa Comunidade
mo que haxa un
autónoma cos ínalto índice de sedices de desenguridade cidadá
volvemento social máis baixos de todo o Esta- porque non hai quen poida ser
do, están por debaixo Andalucía vítima de roubos e outros delice Estremadura e nunha situación tos. Coma nós están as outras
semellante á Galiza sitúanse comunidades nas que non hai
Castela-A-Mancha e Murcia. As riqueza, como Castela ou Asturestantes comunidades están moi rias, aínda que outras zonas do
por riba do noso índice de desen- Estado como Cantabria, pola
súa localización, tamén contan
volvemento social.
Pero Galiza non só está moi cun alto índice de seguridade
por baixo no tocante ao benes- cidadá.
Ademais de contar cuns índitar social segundo os doce índices que manexa a Fundación La ces negativos, non se albisca un
Caixa. Ademais, temos índices futuro prometedor porque Galiza
como o envellecemento que só ten cunha taxa de crecemento
están por debaixo de Asturias e vexetativo negativa, o -3,5 por
Castela León. Porén, as prazas mil. Isto significa que nacen mede residencias para a terceira nos persoas das que falecen, o
idade en Asturias son de 36,9 que non facilita a renovación do
por mil habitantes e en Castela mercado laboral nin asegura a
León de 55,5, mentres que en prosperidade económica no futuGaliza hai 17,0. O noso país só ro. Por fortuna, o retorno de emiten máis prazas por mil habitan- grantes danos un saldo migratotes nas residencias que Cana- rio positivo, que en 2002 foi de
rias, que conta cun índice de 7.166 persoas.♦
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MANUEL CAO
As circunstancias político-económicas internacionais están a contribuír ao avance do proxecto europeo despois dun longo período
de indefinición e graves dificultades creadas por unha confluencia de factores endoxeneizados no seo da UE por lideratos tributarios dun modelo de interacción e relacións cos axentes organizados e coa sociedade civil propio de etapas predemocráticas e
autoritarias asentadas na prevalencia de estruturas estatais obsoletas gobernadas por burocracias centralizadas e ineficientes.
Esta dinámica antieuropeísta tivo un ariete decidido e implacábel na figura de José María Aznar, arriscando iniciativas
orientadas á voadura da UE dende dentro (Carta dos Oito), á pexa dos avances (bloqueo de Constitución Europea) e ao apoio
explícito á creación dun novo equilibrio de poder global liderado polos neoconservadores da Administración Bush. A imaxe
do trío dos Azores no ámbito internacional e a da coalición informal Blair-Aznar-Berlusconi, no ámbito europeo representa
ben a natureza e importancia dos embates sufridos pola UE no
pasado recente. A vitoria de José Luis Rodríguez Zapatero en
España trastocou definitivamente un panorama xa moi enrarecido polas consecuencias da política agresiva dos EE UU, sendo
perceptíbel un reforzamento do proxecto europeísta favorecido
tamén pola vitoria da esquerda nas recentes eleccións francesas.
Os efectos negativos da denominada “guerra contra o terrorismo” sobre a economía son cada vez máis evidentes e van dende o incremento dos prezos do petróleo á perda de confianza dos
investidores, pasando polos déficits excesivos da economía
americana e a perda de benestar e incremento dos custos de
transacción nos intercambios e relacións dos países máis industrializados. Os intereses económicos globais están a percibir con
maior nitidez que a estratexia do capitalismo de amiguetes non
produce os réditos esperados e en lugar de xerar estabilidade
institucional e mellora das expectativas tende a incrementar a
incerteza tanto para os capitalistas como para os consumidores.

‘O

s efectos negativos da «guerra
contra o terrorismo» sobre a economía
son cada vez máis evidentes, dende o
incremento dos prezos do petróleo á
perda de confianza dos investidores”
As condicións e o ambiente favorábel para a Europa federal
proveñen dos cambios políticos en España e Francia e do fracaso do goberno norteamericano pero, sobre todo, da evidencia de
que unhas políticas públicas eficientes no ámbito da UE non poden ser realizadas coas limitacións impostas por unhas regras
institucionais disfuncionais para o avance da democracia e axeitada asignación de recursos públicos e privados. A Europa sen
fronteiras lonxe de limitarse ás catro liberdades (mercadorías,
servizos, capitais e persoas) ha de extenderse ás institucións e
iso só é posíbel co impulso e xeneralización das relacións transfronteirizas. A colaboración e posta en común dos proxectos interrexionais ten que ser liberada das cortapisas e receos das burocracias centralistas facendo chegar ar fresco e capacidade de
decisión efectiva aos entes subestatais (länder, rexións ou comunidades autónomas) para deseñar e implementar políticas
públicas de esencial influencia no benestar económico e social
dos europeos. A definición dos sistemas e as funcións dos entes
de colaboración interrexional só deben ter como límite os principios políticos, económicos e sociais nos que se asentan as institucións europeas e as preferencias dos cidadáns libremente expresadas. As relacións Galicia-Norte de Portugal e a Rexión
Mediterránea proposta por Pasqual Maragall abren un camiño
que se pode concretar por agora en iniciativas como transportes,
medio ambiente, infraestruturas, cultura ou turismo pero que se
poderá estender no futuro a calquera outro ámbito das políticas
públicas. Na definición institucional das competencias, marxes
de actuación e financiamento das políticas multinivel é onde se
xogará o seu futuro a Unión Europea.♦

Zapatero logra o apoio da esquerda
ofrecendo rexeneración democrática
CÉSAR LORENZO GIL
A investidura de José Luis Rodríguez Zapatero como novo
presidente do goberno central
non será un talón en branco.
O PSOE sábeo. O compromiso
con ERC en Catalunya e a
alianza con Izquierda Unida
(IU) son algo máis ca xestos
simbólicos. A esquerda plural recolle o ofrecemento do
novo executivo para axilizar
a rexeneración democrática.
Os acordos de Zapatero con
ERC e IU, obrigados pola lóxica
parlamentaria, ofrecen diferentes lecturas para o futuro. Por
unha banda, é posíbel que o novo goberno socialista faga unha
política “republicana”, baseada
nos principios da estrita separación dos tres poderes do Estado,
algo esvaída durante a maioría
absoluta do PP. Segundo esta liña, o PSOE acometerá decontado a reforma das institucións lexislativas, principalmente o Senado, que pasaría a ser unha auténtica cámara territorial, tal e
como defende a Constitución.
Ademais, a presenza dun avezado político como Alfredo Pérez
Rubalcaba á fronte do grupo
parlamentario parece indicar
que será neste foro onde se faga
a política real. É obvio que a minoría socialista obriga a que o
Parlamento decida e que só a
través do diálogo avancen novas
leis. Mais ao contrario que en
anteriores lexislaturas en minoría, os apoios de Zapatero xa
anunciaron que será necesario
un compromiso real coa maioría
dos españois que decidiron que
sexa a esquerda plural quen goberne, cun programa progresista
e aberto a todos.
Para outros, este cambio radical respecto ao aznarismo non
será tal. O pacto con ERC retroaliméntase en Catalunya e ese
equilibrio de apoios en Barcelona e Madrid estabilizan a propia
dinámica estatal. Segundo esta
liña de pensamento, a presenza
dos independentistas no deseño
das políticas gobernativas estará
limitado ao rigorosamente relacionado coa Generalitat e só se
usará en cuestións “xerais” cando as teses republicanas coincidan coa mentalidade socialista
en determinados temas (inmigración, dereitos sociais,emprego…), nunha posición onde seguramente terá tamén importancia a postura de IU.
CiU, á espera
Por primeira vez, CiU e o PNV
non son chave nun goberno en
minoría. Os cataláns garantiron
a gobernabilidade no ocaso do
felipismo e foron de ganchete
con José María Aznar no 1996,
acompañados daquela dos vascos. O compromiso centrista de
ambas as formacións foi un balón de osíxeno nesa busca do

José María Aznar, esquerda, reuniuse con José Luis Rodríguez Zapatero para facer efectivo o traspaso de poderes.

equilibrio e das “mans libres”
para a forza gobernante. Mais
agora, o apoio de CiU era insuficiente e contradiría o tripartito
catalán. A fronte centrista, que
conforman estes dous partidos
máis Coalición Canaria, non ficará de lado e pode ser moi valiosa á hora de planificar reformas económicas.
O problema parece establecerse cos nacionalistas vascos.
Para o PNV, hai dous temas
centrais que deben ser debatidos para recuperar o tradicional encontro entre jeltzales e
socialistas: o futuro do Plano
Ibarretxe e o mantemento do
Pacto polas Liberdades e contra o Terrorismo.
As declaracións de Xosé
Blanco indican que talvez se demore o reencontro co grupo
vasco nesta lexislatura, mais o
propio dirixente nacionalista,
Josu Jon Imaz, confía en que
Zapatero deixe unha porta aberta, unha fenda nese valado que
construíu a conciencia Aznar
nos últimos anos.

ROI CAGIAO

O rol do PP
O Parlamento soñado por Zapatero é o do consenso de todas as forzas minoritarias. Ese
laio de Mariano Raxoi que se
confesaba único representante
da oposición non lle parece
mal ao PSOE. Nun primeiro
momento, precisa librarse do
ronsel popular na gobernación
e non parece probábel que
asistamos en breve ao rosario
de pactos de estado entre as
dúas forzas hexemónicas que
se viviu nos últimos anos. Incluso o pacto antiterrorista podería modificarse, unha vez
que todas as forzas políticas
contrarias asuman que foi “positivo” para reducir a violencia
de baixa intensidade e debilitar
a ETA, a cambio de que se deixe de perseguir calquera reforma constitucional.
Mais o labor de oposición
do PP pode ter vieiros algo crebados. O seu primeiro tema de
actuación foi cuestionar a legalidade da constitución do gru-

po parlamentario de ERC, co
anuncio dun recurso no Constitucional. Parece que os republicanos van ser obxecto de
ataque constante desde a dereita, nun intento de fortalecer o
seu electorado azoutando unha
das bestas da “unidade de España”.
Arestora, o maior interese
de Raxoi é asegurar o consenso
en política exterior. A pesar de
que o goberno no que participou rachou a tradicional unanimidade parlamentaria para xustificar a invasión do Irak, sabe
que Zapatero non pode variar
de socato toda a liña política
neste ámbito sen se arroupar no
outro gran partido estatal. É
por iso que altos cargos saíntes
do PP –caso do aínda embaixador nos EE UU, Javier Rupérez– puxan por conseguir unha
nova resolución nas Nacións
Unidas que “legalice” a presenza das tropas españolas no país
árabe, a opción que máis lle
gusta á maioría do novo gabinete socialista.♦

As esixencias
galegas
O BNG pediu máis ca compromisos, acenos, para apoiar a investidura de Zapatero. No seu feixe de
propostas hai unha dinámica a
longo prazo, un programa de máximos flexíbel que a dirección nacionalista pretende elevar ao debate estatal progresivamente. “A
lexislatura ha durar catro anos.
Para o ben de Galiza, cómpre que
sexamos realistas. Só con diálogo
podemos conseguir eses cambios
que os galegos merecen”, afirmou
un dirixente desta forza política.
As demandas do BNG teñen
cinco eixos fundamentais. As que
se refiren a Galiza son vellas arelas
do nacionalismo: modernización
dos camiños de ferro, as melloras
das comunicacións por estrada e a
reforma de Izar-Fene para que nesa planta se poidan construír mercantes. Ademais, os nacionalistas
esixen que desde o poder estatal se
estabelezan medidas para paliar a
catástrofe ecolóxica do Prestige
nos planos ambiental e económico.
Para os dous deputados nacionalistas en Madrid, esta lexislatura hai unha grande oportunidade
de reformar o Estatuto e beneficiarse dun novo modelo de financiamento. O BNG pretende que se
faga efectiva a reforma do Senado
e do Tribunal Constitucional para
que por fin se recoñeza a España
como un estado plurinacional. Tamén se propón acabar co actual
sistema de financiamento para que
Galiza sexa responsábel dos seus
ingresos e gastos e perciba realmente o que lle responde tendo en
conta a súa renda e poboación.
Nos apartados socioeconómicos, de dereitos e política internacional, o BNG está disposto a
apoiar calquera iniciativa que redunde en beneficio dos traballadores, das minorías e dunha nova óptica do mundo baseada no multilateralismo e o compromiso coa paz.
A Xunta pide contas
do ‘Plano Galicia’
Desde o executivo autónomo, o
cambio en Madrid vese con “preocupación”. Nos últimos consellos
da Xunta, o goberno pediu que se
manteñan os compromisos adquiridos polo anterior gabinete no relativo ao plano de investimentos
estatais en resposta ao accidente
do Prestige. O equipo de Manuel
Fraga considera que as previsións
de gasto en Galiza eran axeitadas e
as medidas realizábeis. “Esixiremos punto por punto que todo se
cumpra”. Especialmente importantes son os prazos da construción do tren de alta velocidade e a
viabilidade de proxectos tales como o porto exterior da Coruña.
O PSOE, loxicamente, aínda
non se pronunciou oficialmente
neste asunto. Contodo, é probábel
que o novo gabinete queira reunirse co presidente da Xunta para
discutir as “novas prioridades”,
tal e como xa propuxo o líder dos
socialistas galegos, Emilio Pérez
Touriño, moi crítico coas limitacións do ‘Plano Galicia’. ♦
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CiU e PNV perden, por primeira vez, a chave nunha investidura en minoría
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Bizén Fuster, presidente da CHA

‘En Aragón nunca houbo maiorías absolutas e vainos ben’
RUBÉN RAMOS / ZARAGOZA
A Chunta Aragonesista (CHA) sentará outros catro anos a José Antonio Labordeta no Congreso dos Deputados. Despois
das eleccións xerais do pasado 14 de marzo, a formación nacionalista aragonesa conseguiu medrar en perto de 20.000 votos con respecto á convocatoria de 2000. Bizén Fuster hoxe é
un home contento que confía en que o partido continúe a sua
marcha ascendente. Ademáis, en xaneiro deste ano foi reelexido presidente de CHA, cun importante respaldo da militancia.
Como valora os resultados
das eleccións do 14-M e a situación na que queda a política do Estado?
Valorámolos con satisfacción
pola viraxe experimentada pola política aragonesa e española. Sobre o
noso partido, conseguimos medrar
en circunstancias excepcionais, cun
contexto de extrema polarización
do voto e con oito puntos máis de
participación. Temos 20.000 votos
máis que no 2000 e pasamos do dez
por cento a máis do doce en todo o
país, que é a nosa marca nunhas
eleccións xerais, conseguindo tamén o mellor resultado en calquera
proceso electoral na cidade de Zaragoza, na que gobernamos en coalición co PSOE. Ademais, hai que
ter conta de que outras formacións
nacionalistas, como CiU, BNG, o
PA ou EA, perderon votos, polo
que os nosos resultados son aínda
máis importantes.
Con estes datos, podemos pensar que, en circustancias normais,
poderiamos conseguir o segundo
deputado. Porén, preferimos a actual situación, na que se abren unha morea de posibilidades, cunha
maioría progresista no Congreso.
Cales foron as condicións
para apoiaren a investidura de
Rodríguez Zapatero?
Temos algunhas condicións
sine qua non. E pasan por descartar para sempre o trasvase do
Ebro e apostar pola chamada nova cultura da auga; entrar na que
chamamos segunda transición,
democrática e plurinacional, que
deteña a involución autonómica
dos últimos anos e lles abra a porta ás reformas da Constitución e o
Estatuto; acelerar o desenvolve-

mento das infraestruturas en Aragón; e a defensa dos dereitos sociais e os servizos públicos.
Ademáis, tamén pensamos
que chegou o momento de entender a política doutro xeito, no que
o diálogo sexa a chave para resolver os conflitos e non a imposición que coñecimos até agora.
Falouse muito da influencia
que tivo o atentado terrorista
do 11-M e da súa xestión por
parte do goberno nos resultados das elecciónss. Pensa que a
cousa sería diferente se non se
producise ese masacre?
Eu coido que é evidente que
unha viraxe política como esta non
xorde por si soa. Estes acontecementos aceleraron o cambio; foi o
que encheu a xente. Nós diciamos
na campaña que o goberno de Aznar era o goberno das mentiras,
mentiron co tema do Iraq, mentiron co Prestige, cos problemas do
AVE, co PHN... E remataron o seu
goberno cunha gran mentira e cunha utilización repunante das vítimas do terrorismo.
A xente que coñeceu os gobernos do PSOE teme que volva o estilo político dos oitenta,
cos casos de corrupción, prepotencia, centralismo ou que
esta situación, de maioría relativa, dé paso en catro anos a
unha nova maioría absoluta,
esta vez do PSOE: non teñen
esas preocupacións?
Nós fiámonos do PSOE o xusto. Malia que imos concederlles o
beneficio da dúbida e que os imos
apoiar e procurar acordos nos temas importantes, non podemos
esquecer que unha maioría absoluta do PSOE sería igual de nefas-

ta que a que tivo o PP. En Aragón
nunca tivemos maiorías absolutas
e iso obriga a que as forzas políticas busquen acordos e coalicións
de goberno. E vainos ben.
Pode ser que o PSOE decida
mirar cara á direita e non á esquerda, como fixo no ano 93.
Daquela, a suma do PSOE e
CiU daba maioría absoluta e iso
hoxe non é igual. Alén diso, se
decidisen apoiarse en CiU, Zapatero tería problemas cos seus socios de goberno en Catalunya e
co propio PSC.
A presenza na ALE
CHA forma parte de ALE, a internacional na que se atopan
representantes das nacións sen
Estado da Unión Europea. Cre
que, deste xeito, outros na-

cionalismos terán máis en conta
o aragonesismo, que non estivera na firma da Carta de Brest,
nos anos setenta, e que ás veces
parece esquecido?
Coido que superamos hai
tempo os complexos que poderiamos ter. Desde 1977 Aragón
tivo ininterrompidamente un representante de partidos aragonesistas no Congreso dos Deputados e hoxe nós temos unha porcentaxe de votos que supera á de
moitos países onde tamén hai
unha tradición nacionalista. A
nosa entrada como socios de dereito de ALE (xa eramos socios
observadores) certifica a fortaleza do nacionalismo aragonés.
Como valoran a oferta que
fixo o BNG de formar unha lista de todos os partidos nacionalistas do Estado para as

eleccións europeas de xuño?
Pensamos que esa proposta
non é posíbel para países onde
conviven partidos nacionalistas
de esquerdas e de dereitas, como
acontece en Euskadi, Catalunya
ou en Aragón mesmo (onde tamén existe o PAR).
Cal vai ser entón a candidatura da que formará parte
CHA nas eleccións europeas?
Aínda estamos á espera de formalizar o acordo, pero o máis razoábel será unha coalición de partidos nacionalistas de esquerdas,
coa moi posíbel participación de
ERC, CHA e EA. Nela poderían
integrarse outros partidos semellantes. Pensamos que nesta candidatura o Bloque Nacionalista Galego sería benvido, como membro
que é de ALE e como partido afin
ás fórmulas da candidatura.♦

Bilbao
O Aberri Eguna é o equivalente
ao 25 de xullo en Galiza. Os vascos festéxano desde o ano 1932.
Non é un día que lembre nada especial, non é unha data simbólica por nada. É, simplemente, o
domingo de Resurrección, e aí é
cando se festexa a Patria vasca.
Esta xornada, durante o franquismo, servía no norte do país (Iparralde) para unir aqueles que loitaban contra Franco, desde os
abertzales até os socialistas, que
celebraron o Aberri Eguna até
1978. A chegada das liberdades
variou sensibelmente esta festa,
e cada ano que pasa aseméllase
máis a un Alderdi Eguna, que ao
Aberri Eguna, é dicir, a un día do
partido que ao da patria. Cada
partido organiza o seu propio acto, o que supón que todos veñen
dicir o mesmo, o recoñecemento
da nación vasca, pero en lugares
distintos e con palabras distintas.
Só durante a tregua da ETA,
os abertzales foron quen de estar
en actos unitarios. Iso foi grazas

Outro Aberri Eguna sen tregua
da ETA
DANI ÁLVAREZ

O Día da Patria vasca ten cada ano que pasa un carácter máis
partidario, porque a persistencia da ETA impide a unidade.
á Asemblea de Electos Municipais Udalbiltza. Desde os nacionalistas do PNV aos de Batasuna, pasando por EA, sindicatos, etc. Cando a ETA volveu á
violencia, esas complicidades
romperon e voltaron os atrancos
para facer as mesmas reivindicacións coas mesmas palabras.
Este ano o Aberri Eguna tiña
un compoñente que o facía atractivo: rumoreábase a posibilidade
de que a ETA decretase unha tre-

gua. No anterior artículo, hai dúas
semanas, escribín que diso pouco
había: sempre é posíbel que a
ETA declare unha tregua, mais
non hai nada que lle faga albiscar
esa posibilidade á organización.
Non hai un pacto con ninguén,
Zapatero aínda non puido facer
nada porque aínda non goberna…
En definitiva, ao mellor un día
destes levamos a sorpresa, pero a
ETA non é unánime neste momento sobre a opción da tregua.

Polo tanto, sen tregua e sen
actos unitarios, cada partido organizou a súa festa. O PNV e máis
EA coincidiron en pedir o recoñecemento da nación vasca en Europa. Este é o ano da Constitución
europea e, dalgunha maneira, hai
que mudar o discurso para que se
escoite en Europa. Pero o máis
destacábel foi o chamamento de
Josu Jon Imaz ao PSOE para
rompa o Pacto “Antiterrorista” se
quere a colaboración dos abertza-

les. Hai que facer pedagoxía no
tema do Pacto Anti-ETA. Por que
non o asinan nin IU, nin, PNV,
EA, Bloque e demais? Porque no
preámbulo se ataca a unidade nacionalista, ao xeito que se fixera
en Estella. Ese chamamento de
Imaz non foi correspondido, como era de esperar. Xosé Blanco
dixo que o único que se fará é reforzar o pacto. Desta maneira, a
colaboración entre PNV e PSOE
queda imposibilitada. Pero que os
nosos lectores non desalenten,
Imaz está por un achegamento ao
PSOE. A nova estratexia do PNV
é a de quedar cos votos de Batasuna e acabar con EA, para reforzar a súa hexemonía política. Con
esta nova singradura que comezan Ibarretxe e os seus, movendo
o péndulo segundo as súas comenencias como fixeron ao longo da
historia, coa ETA debilitada pola
acción da policía, máis que nunca, as posibilidades dunha tregua
máis que achegarse, afástanse.
Pero, repito, todo pode ser.♦

Irak, do ‘terrorismo’ á guerra nacional
A.N.T.
Os equilibrios da CNN e doutros medios de comunicación
por evitar a palabra “iraquís”
para referirse aos sublevados
no país árabe víronse superados polos acontecementos. O
ocorrido nesta primeira quincena de abril mostra os perfís
dunha guerra nacional contra
un exército ocupante. Varias cidades sitiadas, centos de mortos, entre eles mulleres e nenos, e setenta soldados norteamericanos falecidos é o resultado provisorio do confronto.
A dicotomía entre sunnitas e xiítas, cualificados equivocadamente
por algúns medios como “etnias”,
ameaza con disolverse nestes últimas días. Os partidarios das dúas
ramas do islamismo mostraron
que as súas históricas diferenzas
son moito menores que as que
manteñen co exército invasor. Por
riba da énfase relixiosa empregada por boa parte dos medios de
comunicación occidentais, o Irak
volve aparecer como unha nación
unida, aínda que en guerra, que dificilmente aceptará ser dirixida
por un goberno estranxeiro ou por
un executivo títere.
A saída ao conflito parece difícil. A pesar da resistencia interior,
as estruturas sociais do país foron
rotas polos norteamericanos quen,
non embargante, terán dificultades para lexitimar un novo goberno, sen que tampouco se lles pase
pola cabeza unha retirada.
Pero o balanzo para Washington é cada vez peor. O número total de mortos deixou de facerse público hai varias semanas para non
alarmar a poboación norteamericana a poucos meses da campaña
electoral. Igual que se ignora o número de desertores, que a nai dun

Nenos iraquís preparan cócteles molotov contra as tropas norteamericanas.

deles, Camilo Mejía, cifrou en
350. Bush negouse tamén a asistir
a ningún acto en honor dos militares mortos, o que rompe cunha
tradición nacional e está comezando a ser moi criticado dentro
dos EE UU polos familiares e por
líderes de ambos os partidos. Os
mortos, enterrados con discreción,
non poden recibir así o trato de
heroes nacionais que se lle deparaba noutras guerras. As bases
norteamericanas en Alemaña comezan tamén a estar ateigadas de
feridos, uns sete mil na actualidade, segundo datos extraoficiais,
un 5% dos cales falece. Estas vítimas non se inclúen no cómputo
dos falecidos en combate.
Presenza de mercenarios
O exército norteamericano e dos
países colaboradores viuse obrigado a ceder estes días o control de

A finais da pasada semana, a OTAN celebraba en Bruxelas o izado das bandeiras dos seus sete novos membros. O
avance cara ao leste inclúe países como
Romanía, Bulgaria, Eslovenia, Eslovaquia, e os tres bálticos: Estonia, Letonia
e Lituania. O número de membros da
OTAN pasa de dezanove a vinte e seis no
que sen dúbida debe ser cualificado como unha ampliación histórica que asenta
o vello polo da guerra fría nos territorios
dos seus antigos inimigos da Europa central influída pola extinta URSS.
Medido nestes termos, o éxito da
Alianza ninguén pode discutilo. Non obstante, cabería entender que, en primeiro
lugar, o que se afianza con esta ampliación non é tanto o triunfo da OTAN na
guerra fría, unha das lecturas reais e posíbeis desta nova situación, como a consagración do dominio dos EE UU sobre o
continente europeo. E aquí está un dos
principais talóns de Aquiles da nova estrutura. É ben certo que os sete novos
membros foron aliados dos EE UU na
guerra contra o Iraq, pero nin hai garantías de que isto vaia ser sempre así no futuro, nin resolve o problema do fondo, as
discordancias con algúns dos seus principais aliados, Alemaña e Francia, e quizais
mesmo España no inmediato futuro. A
prensa alemá, sobre todo, reflexionaba
estes días a propósito da nova situación,
destacando o feito de que a participación

varias cidades, algunhas como Faluia, de máis de 500 mil habitantes.
O asasinato e posterior asañamento contra os corpos de catro
“civís” estadounidenses provocou un forte asombro na opinión
pública norteamericana e un afán
de venganza do exército, aínda
que pronto se descubriu que as vítimas non eran civís, senón mercenarios dunha empresa privada
de carácter paramilitar, contratada polo goberno de Washington,
chamada Blackwater. Saiu así á
luz a presenza no país de varios
centos, talvez miles, de membros
deste exército privado, cada un
dos cales cobra suculentas cantidades mensuais. Trátase habitualmente de ex militares exercitados
en países como o Chile de Pinochet ou Centroamérica.
As poboacións baixo cerco
estadounidense están a sufrir ademais o ataque, con bombas de ra-

cimo, por parte de avións F-16. O
número de vítimas é elevado, incluido un alto número de mulleres e nenos. O exército dos EE
UU ten rodeadas varias aldeas
con aramios de espiño, en imaxes
que lembran, a pesar da paisaxe
diferente, o Vietnam dos sesenta.
Ante a rebelión destes días, con
sunnitas e xiítas unidos, Washington estuda a posibilidade de aumentar o continxente de soldados
desprazados, pero atópase co inconveniente dunha crecente oposición interna e do aumento dos gastos da guerra. A situación agravouse ao coñecerse que varios batallóns de iraquís do exército que se
está a formar se negaron a combater “contra os seus compatriotas”.
Os EE UU non lles garanten a
seguridade aos contratistas
Por se fose pouco, o secuestro de

Aquí fóra

A OTAN:
máis forte ou máis feble
XULIO RÍOS
de novos membros pode contribuír a re- volvidos e cun poder militar limitado que
vitalizar a OTAN, pero que a aboca a vi- nos próximos anos tenderá a reforzarse da
vir situacións realmente imprevisíbeis, na man da axuda de Washington. Esa liña de
medida en que medra
actuación quebrará a
a sensación de que
expectativa de imaxininguén se vai limitar
nar unha Europa que
on moitos
a ser mero observador
actúe noutra direcsenón que abundan os os decepcionados porque ción, afastada das lóvoluntarios para acxicas belicistas e imos líderes europeos
tuar como participanplicada en estratexias
tes activos.
sempre acaban baixando de desactivación de
Son moitos os que
conflitos implemena cerviz ante
quixeran esa autonotando políticas que
mía dos países eurovaian mais alá do meos
imperativos
peos e son moitos os
ro esquema do fortatradicionalmente delecemento da segurida Casa Branca”
cepcionados porque
dade, é dicir, con dios líderes europeos
plomacia preventiva,
sempre acaban baicon cooperación ao
xando a cerviz ante os imperativos cate- desenvolvemento, con intercambio cultugóricos da Casa Branca. A OTAN gaña en ral, etc., actuando sobre esas frontes de
forza, mesmo cando os países de novo in- desesperación e impotencia nas que megreso son economicamente menos desen- dra o terrorismo. Velaí a significación de

‘S

estranxeiros provocou a alarma
en todas as chancelerías. O goberno xaponés, a cuxo país pertencen varios dos raptados, xa fixo notar que eles foran practicamente os únicos en abonaren o
diñeiro estipulado na Conferencia de Madrid na que se repartiu
a torta da reconstrución e algúns
dos contratos petrolíferos. Tokio
encóntrase agora con que investiu os cartos nun lugar que os Estados Unidos non acaban de asegurar. É probábel que, cando menos por uns meses, os contratistas internacionais poñan reparos
á hora de acudir ao país árabe.
A pesar da situación, fontes
militares norteamericanas manteñen o seu ton optimista. O
exército garda na manga as técnicas bélicas arremedadas das
tropas israelitas, técnicas de escasos reparos morais e éticos. O
xeneral Mark Kimmit mostrouse
a pasada semana orgulloso das
baixas inimigas, ante a prensa.
Outro problema, central para
os defensores da invasión, é a definición do inemigo. Donald
Rumsfeld viuse en apuros cando
un xornalista do New York Times
lle preguntou polo número de insurrectos. Rumsfeld, despois dalgunhas dúbidas, afirmou que eran
“cinco mil, quizais seis mil” e cualificounos de “indesexábeis e
gamberros”. A cuestión quedou no
aire. Como uns centos de gamberros ou terroristas poden poñer en
xaque o exército dos EE UU e a
súa coalición de 40 paises? Rumsfeld sabe, por outra parte, que de
ofrecer un número elevado de inimigos, máis próximo ao real, tería
roto a coartada do “terrorismo” a
escala global propagada por Bush.
Habería que falar entón dunha
guerra imperialista ao vello estilo
e iso, aínda, non está no guión.♦

Europa nunha orde multipolar.
E Rusia? Despois de opoñerse e negociar medidas compensatorias que recoñezan a súa condición de potencia europea,
cun diálogo directo con Bruxelas e unha
nova relación económica baseada na exportación das súas materias primas, especialmente petróleo e gas, Moscova, qué
remedio, acabou por aceptar o ingreso dos
bálticos que deixa a súa fronteira noroeste totalmente descuberta ante a OTAN. Os
intentos de calmar o Kremlin, tanto por
parte de Colin Powell como polo secretario xeral da OTAN, De Hoop Scheffer,
atoparon terreo fecundo na diplomacia
pragmática de Vladimir Putin, consciente
do seu limitado poder militar e estatal.
Un derradeiro aspecto que considerar
é o da toma de decisións, a partir de agora mais complexo, na medida en que no
Consello sempre se funcionou coa regra
da unanimidade, na que cabe agardar
matices en función da natureza e entidade das decisións a adoptar.
En suma, que con ser histórica a ampliación non o serán menos os desafíos
que debe enfrontar a OTAN, dende a súa
simple coordinación até o desenvolvemento das súas relacións e mecanismos
internos para levar adiante a súa estratexia de presenza e dominio global.♦
XULIO RÍOS é director do IGADI
(www.igadi.org)
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Os EE.UU. perden 70 soldados en doce días
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Sentenza da Comisión Europea contra o monopolio na informática

Un lixo no ollo de Microsoft
XOSÉ MANUEL FIGUEIRAS
Calquera Estado europeo, por si só, ten difícil calquera actuación contra intereses
de multinacionais da envergadura de Microsoft, Ford, ou General Electric, ou de
quen queiran poñer por caso. Por tanto, a
política europea da competencia se xustifica por ter ese efecto multiplicador da potencia de todos e cada un dos Estados
membros por separado.
Nestes tempos que corren, hai un
exemplo (o de Microsoft) da innegábel
forza que confire unha política de converxencia en termos europeos –non é flor dun
día– que non é a primeira vez que se pon
en práctica (lembrémonos dos casos sonados nos que a Comisión Europea interveu
contra a fusión de Boeing e McDouglas
en Europa, ou da de General Electric e
Honeywell, que aínda está en apelación),
pero que nunca tantas interogantes deixara en termos de apertura de novas vías xurídicas no panorama europeo da propiedade intelectual. Porén, as actuacións previas da Comision Europea foron claves na
consolidación dun mercado interno competitivo e sen abusos dende posicións dominantes de mercado.
De facto, a Comisión, despois de cinco anos de estudos sobre as actividades
de Microsoft, logo dunha denuncia de
Sun Microsystems en 1998, decidiu rachar radicalmente a estratexia de negocio
de Microsoft dende a década dos 80 –o
denominado “bundling”, que ofrece nun
monllo diferentes aplicacións informáticas que se complementan á perfección co
sistema operativo de Windows, que do-

mina máis do 90 por cento do mercado–, quen lles rendese os servizos de exploraque desanimaba o espírito competitivo ción na internet.
nun sector de extrema importancia para
Por último, a sanción, que foi máis soos tempos que corren e que lle permite a nada por ser máis tanxíbel, 497 millóns de
Microsoft moverse case en termos de euros de multa, nun caso de acción antimonopolio.
competitiva por abuso de posición domiCal é a postura da Comisión contra o nante, superando outros exemplos, como
xigante da informática? En primeiro lu- un caso de cártel no sector das vitaminas
gar, e formando parte
–Hoffman-La Roche
da denuncia que Sun
(462 millóns de euros)
recorte en caixa
Microsystems fixera
ou BASF AG (296,16
en 1998, crendo que o
millóns)– en 2001.
só
representa
o
2%
titán americano abusa
Microsoft vai redunha posición domicorrer a decisión cendo volume mundial
nante no mercado de
trándose no tema da
tecnoloxía da infor- de negocio de Microsoft e “propiedade intelecmática na que liga os
tual”, que tampouco é
servizos de son e ví- o 8% do feito en Europa” novo. Outra sentenza
deo ao sistema opera“Magill case”, un
tivo a través do Wincontencioso dos anos
dows Media Player,
oitenta –unha revista
obriga a esta compañía a revelar os códi- irlandesa á que lle negaron a programagos do sistema para facilitar a entrada de ción semanal de televisión– puido ter imcompetidores con programas alternati- plicacións no campo da propiedade intevos.
lectual de non ser polos medos e a inmaEn segundo lugar, Microsoft ten que durez na construción europea. Microsoft
comezar a distribuírlles unha versión se- deféndese dicindo que pode engadir o que
parada de Windows aos fabricantes de or- queira co propósito de mellorar os seus
denadores na que non se inclúa o Win- servizos e produtos, impedindo consdows Media Player, o que satisfai a Real- cientemente a innovación e a competenNetworks, que tamén denunciou a Micro- cia.
soft en 2001 para defender o seu prograPor se fose pouco, a empresa estama. De feito é, en parte, unha medida si- dounidense ten aínda contas pendentes
milar á que xa se aplicou nos EE UU can- coa xustiza europea. Unha, referente a se
do, despois de accións xudiciais en 2001, as prácticas anticompetitivas levaron a
se decidiu que as empresas e consumido- Microsoft á posición vantaxosa no domires poderían escoller segundo ó seu gusto nio da nova xeración de computadoras

‘O

–como os ordenadores de peto e os móbiles. E unha segunda causa investiga as
súas relacións cos fabricantes de ordenadores, pois crese posíbel que a empresa
acorde condicións inxustas, algo doado
tendo en conta a magnitude da compañía
da que falamos.
A multa en si é un lixo no ollo de Microsoft. Obviamente que os incomoda
máis que nada pola publicidade negativa
e polo recorte en caixa, que só representa o 2% do volume mundial de negocio
de Microsoft e o 8% do feito en Europa.
A Comisión foi xenerosa xa que podía
imporlle até o 10% do volume global. A
particularidade do negocio da informática, así como doutros servizos inmateriais de información, é que non se convive cos stocks, senón con produtos polos
que sen ver nin tocar se paga moito diñeiro. As contas de Microsoft están a rebosar de cash, diñeiro contante, mentres
que outras como por exemplo os grandes
hipermercados e fabricantes viven a base de créditos, pagos pendentes e de
stocks nos almacéns.
Microsoft conta coa abismal cifra de
40 “billóns de euros en caixa”–algo que
non ten ningunha empresa do mundo– e
inversión a curto prazo para lle facer fronte. O que é dicir tanto como “dez veces”
todo o investimento europeo en América
Latina.♦
XOSÉ MANUEL FIGUEIRAS é MBA da
Solvay School of Business e Master en Estudos
Europeos da Universidade de Lovaina.

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’
GÜNTER GRASS

A NOSA TERRA
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Non hai
paz sen
xustiza

Premios
MONCHO LEAL

A

dolfo Pérez Esquivel é arxentino,
pacifista
consecuente, a quen
vimos en Cuba defendendo a Revolución, diante
da violencia exercida polo bloqueo. Vén de publicar un artigo difundido
polas redes alternativas,
no que fai un exercicio
de memoria imprescindibél.
O golpe de estado no
1976 en Arxentina foi a
culminación dun proxecto pensado pola
burguesía que supuxo un
modelo político baseado
na Doutrina de Seguridade Nacional, imposta
dende Washington. O
brazo executor foron as
forzas armadas. As
empresas beneficiadas,
entre outras, Ford,
Mercedes Benz, Citibank,
Banco de Londres, Bank
of America, ESSO, Fiat,
Deutsche Bank...
Na Escola das Américas no Panamá e nas Academias Militares nos EE
UU aprenderon 80.000
militares de América Latina, formáronse baixo
esa doutrina e
planificaron a Operación
Cóndor.
Os milicos arxentinos
contaron co apoio de sectores civís, de
empresarios e da
xerarquía da igrexa católica. Durante anos a ditadura non existiu na historia oficial. Falaban de
guerra, de proceso.
Vén de inaugurarse o
Museo da Memoria, nas
mesmas instalacións da
Escola Mecánica da
Armada, onde foron
torturadas e asasinadas
miles de persoas. Sirva de
homenaxe a quen sempre
loitou, quen non precisa
de museos que lembren,
porque xa viviron todas
esas mortes. Quen xamais
aceptou as mensaxes e
ameazas do poder.
Mantén un unha postura escéptica diante dos
títulos, campionatos ou
premios, dende que de
cativo aprendín que non
gaña sempre quen
mellor toca a bóla, aínda
que se divirta máis. Pero
tamén distinguimos premiados diversos. Non vai
ser o mesmo Esquivel
que Henry Kissinger, autor intelectual da
represión deses anos,
aínda que os dous teñan
o Nobel da Paz. Esa
palabra, paz, non pode
ser referencia de alguén
coma o antigo dirixente
ianqui, que é aínda
importante, prestixioso,
intelixente e moi ben pagado asesor da política
♦
exterior dos EE UU.♦

FERMÍN PAZ

Fauzi Abdel-Bari, líder sindical exipcio

‘Occidente emprega o terrorismo
para modelar o mundo ao seu gusto’
FERMÍN PAZ / CAIRO
Fauzi Abdel-Bari é presidente
da GTUPM –Sindicato dos
Traballadores do Petróleo de
Exipto– e secretario xeral adxunto da Conferencia de Sindicatos Árabes da Química e o Petróleo da Área Mediterránea.
Como ve a situación política no
mundo árabe?
A máis conflitiva na historia. Estanos a afectar social e
laboralmente. Os acontecementos recentes mesmo tenden a
empeorala. Os EE UU e Israel
estanse a aproveitar da desunión dos países árabes e deseñan planos que, moi lonxe de
amañaren a situación, estana
agravando.
Por que non hai unidade?
Todos os presidentes ou xefes de goberno queren ser líderes. Non son capaces de se poñeren de acordo; hai moito protagonismo individual. Hai que deixar a un lado os intereses particulares para ver os xerais do
mundo árabe. Os sindicatos e
traballadores non temos estes
problemas.
Temos auga, medios económicos, unha lingua común, tamén un espazo xeográfico e histórico. Isto sábeno os nosos inimigos; de aí que unha causa de
desunión tamén hai que situala
na acción destes actores tan importantes no campo político.
Hoxe en día, volvemos escoitar que os pobos árabes en moitas manifestacións berran de novo “Nasser, Nasser”... recordando a quen primeiro definiu o obxectivo da gran nación árabe.
Palestina é a gran dor no
corazón árabe.
Norteamérica non quere resolver este problema; axuda a

Israel cos ollos pechos, porque
na súa política só priman os intereses económicos, financeiros, de poder xeoestratéxico. O
problema palestino é clave para
a paz na rexión e a nivel mundial.
Os árabes temos que estar
nas conversas de Paz que dean
pé aos dous estados para garantir
a súa viabilidade futura.
A guerra do Iraq foi unha necesidade da política de alianzas
norteamericano-israelí para tentar agachar o problema palestino,
e con isto estase a demostrar que
a situación é peor.
O asasinato de Yassin ou as
ameazas de matar o propio Iasir
Arafat reafirman a tese de que a
crise aínda non tocou fondo. A
miña análise é que estes acontecementos terroristas e terroríficos, preparados na mesa dun goberno, deslexitiman a política
dun Estado, deslexitiman o dereito e as leis internacionais, e
hai que interpretalos como unha
presión máis aos países árabes e
ás súas poboacións.
Que opinión ten dos atentados terroristas en Madrid?
Nós condenamos calquera
acción terrorista. Son unha minoría pero poden facer moito
dano. Dito isto, moito coidado
con estender a idea intencionada de que o Islam está ligado co
terrorismo.
Os que fan estas accións no
nome dunhas ideas políticas ou
relixiosas, para amedoñar as poboacións, merecen a condena.
Pero non é menos grave que os
gobernantes occidentais usen o
terror e non teñen escrúpulos para faceren del o principal argumento para modelar o mundo ao
seu gusto.
Son boas as relacións entre

Europa e os países árabes?
Están a ser difíciles pola
presión que os EE UU e Israel
provocan nos seus aliados europeos. Europa precisa de ser ela
mesma sen intermediarios. Cando isto sexa así, a importancia
de Europa no diálogo cos países
árabes medrará.
Para os árabes representa o
futuro, tanto polo que se refire ao
equilibrio mundial, como pola
necesidade doutra política entre
os pobos.
O gran negocio do cru
Cales son as principais características do sector do petróleo
en Exipto?
A extracción do petróleo estase a facer no deserto e no Mar
Vermello, nunhas cantidades de
700.000 barrís ao día; tamén
extraemos gas nunha cantidade
equivalente de 210.000 barrís
ao día.
As principais refinarías e industrias ligadas ao petróleo atópanse en Alexandría, Cairo e
Suez. O sector ten 95.000 traballadores.
É boa a situación socio-laboral dos traballadores deste
sector?
Un traballador do petróleo
gaña como mínimo cinco veces
máis que nos outros sectores.
Ademais, contamos con melloras sociais na saúde e na xubilación.
O noso sindicato conta con
perto de 30.000 afiliados no petróleo. Porén, tamén temos problemas que debemos situar,
maioritariamente, nas empresas
privadas, onde mesmo nos enfrontamos a despedimentos a un
empeoramento das condicións
♦
de traballo.♦

Do 28 de marzo ao 4 de abril
estiven en Cairo (Exipto) en
representación da Federación
Químicas-Enerxía da CIG,
convidado pola Conferencia
de Organizacións da Área
Mediterránea de Traballadores do Petróleo, Petroquímicas e Industrias Afíns. Esta organización sindical, creada no
1988, aglutina sindicalistas
árabes e europeos desta zona
xeográfica.
Nestes días a convivencia
permitiume apreciar até que
punto a política norteamericana e dos seus aliados europeos
e israelís xeran un efecto contrario ao desexado; agora si
que estamos envoltos nunha
espiral de violencia, cunha situación máis desestabilizada,
máis violenta e máis insegura
que a que tiñamos denantes
dos atentados do 11 de setembro nos EE UU.
A administración Bush e
os seus colaboradores, máis
que conservadores son fundamentalistas porque a súa política se apoia nun dogma que
queren impoñer a todos polas
armas. O intervencionismo
desta política que quere aplicar en todo o mundo, preferentemente nas zonas de alto valor xeoestratéxico, é a
súa única verdade. Faise en
beneficio propio aínda que as
treboadas nos afectan a todos.
Sen xustiza, sen dignidade,
sen soberanía para os países
marxinados por Occidente, de
xeito específico para quen
conforma o Islam, non hai paz
nin seguridade posíbel.
Namentres uns se laian
só “dunha violencia” dende
o mantemento de posicións
militaristas outros (neste caso a CIG), atopamos no diálogo, na solidariedade, na
paz, na relación entendida
entre iguais pese ás diferenzas, a forma de traballar por
un mundo máis xusto. Por
iso fomos a Cairo, por iso
profundizaremos nas relacións cos nosos irmáns árabes, europeos ou de calquera
parte do mundo.
Aínda que teñamos que
vivir anécdotas como a que
me sucedeu na alfándega do
Aeroporto Internacional de
Cairo; que cando ía embarcar
no avión fun requirido pola
policía destas instalacións para unha comprobacións de
“última hora”, na que un
axente moi nervioso me dicía,
logo de comprobar por enésima vez o pasaporte, que eu
non era español, cousa que ía
agradecerlle pensando que
me recoñocía como galego,
até que me espetou que a miña nacionalidade era xeorxiana. Non sei se o incidente o
causou a barba que agora teño ou a situación creada na
que todos nos convertemos en
sospeitosos menos quen segue
♦
botando leña ao lume.♦
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Os accionistas do Compostela alongan a agonía dun club sen futuro

Fraga,
seleccionador

Santiago, cidade sen fútbol
CÉSAR LORENZO GIL
O 12 de abril, os accionistas do
Compostela tiveron a oportunidade de disolver o club. Preferiron alongar a agonía. A pésima
xestión de Caneda e o distanciamento entre a cidade e a SD finiquitaron un soño de 42 anos.
Un problema de diñeiro vaille poñer fin ao Compos. A falta de liquidez e o fracaso da ampliación
de capital rematarán cun proxecto
que conseguira madurecer durante décadas e que non soubo aproveitar o seu mellor momento,
cando alcanzou a primeira categoría e dispuxo de tempo para se
axeitar ao fútbol de elite.
O máximo culpábel da pronta
desaparición da SD parece ser,
cos datos na man, Xosé María
Caneda. A súa xestión foi nefasta,
especialmente nas últimas tempadas, cando se volveu caprichoso e
egocéntrico ao tempo que descoidaba as súas responsabilidades.
En torno a si mesmo foi creando
un círculo pechado que o afastou
do resto da cidade, desvinculou o
Compos da propia sociedade santiaguesa e nin tan sequera cubriu
os gastos da entidade.
A tempada 2002-2003 foi a
do comezo do fin. Caneda suspendeu pagamentos e os xogadores encararon a meirande parte
do campionato de segunda división sen ingresos. Aínda así fixeron un óptimo papel, mantiveron
o equipo na categoría e demostraron o seu compromiso co club
branquiazul.
Mais ese esforzo de nada valeu para salvar a SD. Caneda,
presionado coma nunca para que
permitise, coa súa dimisión, ato-

C. LORENZO

Lecumberri intenta chutar ante a oposición de Simeone. Eran outros tempos, cando o Compos estaba en Primeira. A. PANARO /Arquivo

par os recursos (1,8 millóns de
euros) precisos para garantir a
presenza compostelanista na segunda, acabou marchando culpando a todo o mundo dos seus
defectos. “Non teño a culpa das
débedas. Foi o Concello o que
non cumpriu o que prometera”,
manifestou daquela e volveu reiterar o 12 de abril pasado.
O novo equipo comandado
por Xoán Silva foi incapaz de
axuntar o diñeiro e a SD baixou á
segunda B. Esta tempada, a agonía foi manifesta. Só había unha
opción para se salvar: a ampliación de capital. Precisábanse 1,2
millóns de euros para facer viá-

bel un proxecto que xa parecía
esgotado. Só se conseguiron
132.000 euros, a meirande parte
deles achegados por particulares.
O empresariado non confía
no fútbol local. En profunda crise, sen opción directa de negocio
nin de recoñecemento público (a
segunda B non gaña titulares nos
xornais nin cortes na radio ou na
televisión), o capital prefire outros bancos de achegamento social diferentes ao fútbol.
O público tamén abandonou
San Lázaro. No 2000 había 5.372
socios; esta tempada, só 1.421.
Lonxe fican aqueles grandes
tempos de afección activa e soño

de autonomía. A nova Compostela que xurdira logo da declaración de capitalidade tiña na súa
primeira xeración autóctona un
punto de referencia perfecto: o
fútbol. Co primeiro Xacobeo
(1993), o Compostela concretaba
todas as arelas de “independencia” dunha cidade estricada entre
o Celta e o Deportivo.
Todo iso mudou nunha década. Por Santiago desfilan as crianzas co uniforme coruñesista e o
tradicional sentimento provigués
dos tempos de crise deportivista
parece que vai cambiar nos próximos anos, fascinada Galiza pola
grandeza do Superdépor.♦

O pasado 2 de abril, La Opinión (páx. 67) facíase eco, case en solitario, das declaracións do presidente da Federación Galega de Fútbol, Xulio Meana, ao redor da posibilidade de que haxa, por fin,
unha selección galega que xogue un partido no próximo
Nadal. “A lei é clara. Nós non
podemos organizar ese choque se non recibimos autorización da Xunta”, recolle o
redactor Rodri Suárez.
Por primeira vez, Meana
recoñece un boicot político a
unha iniciativa tan “perigosa” como xogar unha vez ao
ano coa banda azul no peito
contra outra nación que si estea respaldada por un estado.
Esta “temeridade” fana cada
ano non só Euskadi e Catalunya, senón Cantabria, Andalucía ou a Comunidade Valenciana. Mais parece que,
igual ca noutros aspectos,
Galiza non converxe nin co
Estado nin con Europa.
Até agora temos que conformarnos con animarmos a
selección afeccionada –composta por xogadores de terceira división– silenciada
polos medios e desafortunadamente afastada da fase final da Copa das Rexións de
Europa por Asturias. De nada vale que Fran lidere o
equipo favorito para gañar a
Liga dos Campións; dá igual
que o nivel deportivo dos
atletas galegos sexa semellante a calquera outra das
autonomías.
A Xunta presume de deporte autóctono. A conselleira, Pilar Rojo, fotográfase
oufana co triatleta Iván Raña
ou cos capitáns dos dous
equipos da primeira división
para patrocinar unha moi
interesante campaña en contra da violencia nos recintos
de xogo.
Mais ese lóxico orgullo se
esvaece decontado ao pensar
nun combinado galego de
fútbol. Como diría o conto,
de hóquei xa nin falamos, logo do que pasou con Catalunya e vai ocorrer con Euskadi
neste asunto.
A negativa de Manuel
Fraga converte un encontro
amigábel nunha ameaza non
se sabe moi ben para quen. E
Meana dicindo que está moi
ilusionado, que ten xa na
axenda o nome do seleccionador e que lle dará vía libre
tan pronto o presidente da
Xunta lle dea o visto e prace
á proposta.
Se cadra, Meana tería
que botarlle imaxinación e
pensar unha maneira novidosa de enfocar o “problema”:
propoñer o propio Fraga como seleccionador. Que tal lle
acaería o chándal?♦

Desfeita de mámoas

Antía Cal,
Pedrón de Ouro

Xabier López López.

Por primeira vez unha muller gaña o premio Pedrón de Ouro. A pedagoga Antía
Cal foi a galardoada na presente edición.
O galardón que concede o padroado da
Fundación do mesmo nome quixo recoñecer o seu compromiso coa renovación pedagóxica desenvolvida dende os últimos
anos do franquismo. Fundadora na década
dos sesenta do colexio Rosalía de Castro
na cidade olívica, Antía Cal apostou por
unha educación en igualdade para nenos e
nenas e pola promoción da cultura galega.♦

A FILOSOFÍA
DOS CIDADÁNS

Dous monumentos funerarios do neolítico
foron destruidos por unha canteira en Vilagarcía nos terreos nos que está previsto
construir unha área industrial. Foron os
técnicos responsábeis do impacto ambiental no polígono industrial do Pousadoiro
os que se decataron da desfeita, pola que
xa se interpuxera unha denuncia hai cinco
anos. Na zona estaba catalogadas catro
mámoas, das que dúas desapareceron polas obras mentres outras dúas, pertencentes
ao concello de Caldas, continúan en pé.♦
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Fállanse
os Premios da Crítica
Xulio Valcárcel, co seu poemario Casa Última, e Xabier López López, coa novela A vida que nos mata, foron os escritores galardoados co Premio Nacional da Crítica no
apartado de lingua galega. Sen dotación económica, o galardón foi concedido pola asociación Española de Críticos Literarios. Para a obra de Xabier López López, protagonizada por un xornalista na Galiza dos anos
trinta, este é o seguinte premio que recibe
tralo García Barros de novela de 2003.♦

23 de abril celébrase o Dia
do Libro e son variadas as
actividades organizadas para a súa conmemoración. En
Pontevedra, por exemplo, celebran durante todo o mes o Abril dos Libros e
nese día centos de títulos poranse á vista na céntrica Praza da Ferraría. Na cidade vívense os últimos días da XXI
Semana de Filosofía pero as conferen-

O

cias sucederanse no ciclo que prepara
Esculca para Vigo. Tamén serán días
de escena xa que do 20 ao 24 terá lugar en Compostela a XII Feira do Teatro de Galiza, con 27 compañías en
programa, 19 delas galegas. No mundo
da arte, o nome de Leiro soa por partida dobre, pola exposición que ten
aberta na Fundación Granell e pola
nova mostra do escultor en Madrid.♦
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A cidadanía fronte ao neoliberalismo
na XXI Semana Galega de Filosofía
Aprobada unha declaración contra a guerra e pola retirada do Iraq
A.N.T.
Arredor de vinte relatores e
máis de mil asistentes participan en Pontevedra na XXI
Semana Galega de Filosofía
na que, durante cinco días, se
debate o tema da cidadanía.
Georges Labica, Evo Morales,
Pedro Arrojo, Ramón Chao,
Suso de Toro, Amelia Valcárcel, José Lorite, Francisco
Sampedro e Nicolás Sartorius
son algúns dos participantes.
Xa no comezo da XXI Semana
Galega de Filosofía, os asistentes aprobaron unha declaración na que se condena a invasión do Iraq e se demanda a retirada das tropas de ocupación. O
texto contempla “rexeitar todo
tipo de guerra, repudiar expresamente os masacres contemporáneos do pobo iraquí e da nación
palestina baixo as botas dos gobernos dos EE UU e dos seus
aliados e demandar de todos os
homes e mulleres de boa vontade que esixan o cesamento dos
masacres e a retirada incondicional e inmediata das tropas de
ocupación”. A Declaración de
Pontevedra tomaba corpo a
poucas horas de comezar un
congreso no que, na sesión de
apertura, a coordinadora da Aula Castelao, Carme Adán lembraba que “os acontecementos
que levamos vivido na entrada
do século XXI móstrannos que a
fin da historia non pasaba de ser
un delirio dos teóricos do neoliberalismo. No mesmo sentido
que os que vaticinaban a fin da
cidadanía participativa e das
mobilizacións sociais tiveron
que ver os cidadáns e cidadás
unindo as súas voces fronte aos
desmáns dos seus gobernos. Talvez sexa o momento de falar da
reactivación da sociedade civil”.
Nesa tese afondou o filósofo Georges Labica, directivo de
entidades como o “Comité de
Vixiancia para unha Paz Real
no Próximo Oriente”, o “Foro
das alternativas” ou “Asociación Norte-Sur” quen se preguntou pola democracia subxacente o uso “abusivo” da palabra cidadanía, que usurpa mesmo na práctica o lugar de conceptos clásicos como clase social. “Todo o mundo é cidadán,
a empresa tamén e iso é imposíbel porque a democracia para
nas portas da empresa” dixo.
Labica defendeu que, fronte
aos ataques contra os dereitos
conquistados polas loitas dos
traballadores “temos que exercer unha forte defensa para protexer as loitas sociais, as conquistas que logramos e fronte
ao neoliberalismo debemos situarnos na posición de resistir”.
Para o sociólogo Fernando
Álvarez Uría o neoliberalismo
dos anos oitenta caracterizouse

polo predominio do mercado
sobre o estado, xenerando un
proceso de privatización e de
crise do estado social, evidente
na amenaza dos servizos públicos como a sanidade ou o ensino. Como resposta a esta situación mentou os movementos
antiglobalización que defenden
que “outro mundo é posíbel”
pero, segundo afirmou, “é difícil articular o cambio a través
deste tipo de manifestacións”
polo que defendeu que hai tamén que “facer transformación
e participar nas institucións”. A
súa proposta é así “combinar a
democracia participativa coa
democracia directa nas institucións, facer sociedade fronte ao
neoliberalismo, crear redes e no
ámbito do estado defender logros como a vivenda social ou
o ensino e a sanidade públicos”.
Tamén o multiculturalismo e
a exclusión social foron unha referencia constante nos debates.
A filósofa Amelia Valcárcel defendeu que “ante a perspectiva
dunha comunidade multicultural
hai que prever dous principios:
ningunha merma dos dereitos
para aqueles que sexan aceptados, isto é, aplicación do principio de igualdade, e tolerancia

PACO VILABARROS

cara aos seus trazos diferenciais,
que se traducen na aplicación
moderna e afirmada da idea de
liberdade”. Botou man de diferentes exemplos, entre eles a lei
do veo francesa, e destacou que
“en Europa a diferenza tivo un
papel singular porque é unha especie de elegancia estética a que
está en xogo, pero a nivel planetario é moito máis duro. Non podemos renunciar á democracia

para aceptar a diferenza”, dixo.
A eses conceptos referiuse tamén o filósofo Francisco Sampedro para quen “a democracia se
define como a ausencia de control da política sobre a economía
e iso fai que se creen substitutos
perversos como son o etnicismo
ou o multiculturalismo”. Ao seu
ver, o principal problema reside
en “como construír un novo suxeito político que sexa quen de

acadar a cidadanía real”.
O economista Pedro Arrojo,
o politólogo José Lorite Mena
ou os escritores Ramón Chao e
Suso de Toro completan os últimos días dun programa que incluíu a presenza de distintos representantes de colectivos cidadáns como Burla Negra, Redes
Escarlata, Marcha Mundial das
Mulleres, Coordenadora de
ONG´s Galegas ou Legais.♦

‘Son Evo Morales, dirixente sindical’
Chegou a Pontevedra despois
dunha accidentada viaxe desde
La Paz (Bolivia) que o tivo dúas
noites sen durmir e o obrigou a
moitas máis horas de avión das
que serían pertinentes. Visitou
primeiro a Universidade de Vigo
como inicio dunha xornada na
que os actos se acumulaban na
súa axenda sen descanso. Sen
tempo por medio, o líder latinoamericano Evo Morales entrevistouse con Anxo Quintana do
BNG e agradeceu publicamente
o seu compromiso co pobo boliviano. Reuniuse despois cos xornalistas, aos que lles pediu que
lles desen eco ás súas palabras.
Sen parar, Evo Morales conversou con Lidia Senra e Xosé Ramón Cendán, do SLG-CCLL e
con Xesús Seixo e Manuel Mera,
da CIG antes de dirixirse á sede
da Semana de Filosofía na que o
esperaba un auditorio completo
desexoso de escoitar as palabras
do sorprendente líder do Movemento ao Socialismo (MAS) que
a punto estivo de se converter en
presidente de Bolivia. Unhas horas despois, Evo Morales partiría
de novo para La Paz para participar na manifestación polo gas
que se celebraría pouco despois
da súa chegada.
En ningún momento pediu
tregua Evo Morales. Apenas unhas horas antes da cita marcada
polo billete, case ninguén sabía
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se realmente ía viaxar a Pontevedra. “As cousas están moi difíciles e alí era necesaria a miña
presenza pero o partido decidiu
que sería conveniente que viñese para explicar a situación de
Bolivia” dixo á súa chegada
cunha frase que explicaba tamén
por que Morales non rexeitaba
ningún compromiso, porque se
sabe embaixador dunha loita
que defende des que comezou a
súa vida política como sindicalista dos productores de coca.

O xefe da oposición de Bolivia presentouse publicamente dicindo: “Son Evo Morales, dirixente Sindical”. Defendeu a loita
política do MAS dicindo que “o
movemento campesino indíxena
decidiu pasar de protestas a propostas” que teñen o seu eixo fundamental na recuperación dos recursos naturais que foran privatizados polas multinacionais. “Os
servizos básicos non poden ser
negocios privados” afirmou. A el
mesmo o sorprendeu o rápido as-

censo do MAS, ao que todas as
previsións lle outorgan a próxima presidencia boliviana.
“Aproveitamos a nosa visita para denunciar o golpismo do goberno americano que criminaliza
o MAS e quere acabar coa democracia en Bolivia. O noso movemento está sendo acusado de
narcotráfico e a nós lémbranos a
denuncia do goberno de Bush da
existencia de armas de destrución masiva coas que quixo argumentar a invasión”.♦
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Esperanza e
reconstrución
VÍTOR VAQUEIRO

C

on efeito, coa marcha tan
popularmente asumida
por unha grande parte
dos seitores populares agás,
paradoxalmente, polo Partido
Popular que, coa sua impopular
política, conseguiu que a cidadania ficase –como popularmente
se di– até os mesmos ollos de
presenciar accións antipopulares,
abre-se unha nova perspectiva
política e unha pequena fírgoa
–non moi ampla, cómpre
recoñece-lo– de esperanza.
Rematado (esperemos) o xogo
rude, de couce e máis de insulto
permanente daquel personaxe
baixiño, de bigote e fasquia
perenemente cabreada (nesta altura, unha breve suxestión aos
estudantes de Georgetown: o
curso vindeiro deslocade a
matrícula para outra universidade; ainda estades a tempo) precisamos deter-nos un instante e
ollar a situación. É certo que nos
achamos perante un novo cenário, mais intuo que as cousas
non van resultar doadas. Por segunda vez (lembremos os comícios galegos do ano 2001) o nacionalismo político sofre un
revés e, nesta ocasión, de grande
contundéncia: non como hai tres
anos (50.000 votos, sobre
400.000, case un 13% dos sufráxios) senón de magnitude esmagadora: 100.000 votos, sobre
300.000, un 33% dos votos emitidos (40% se temos en conta o
factor de corrección que o
aumento da participación conleva) e a redución da
representación parlamentar.
Non resulta arriscado aventurarmos que, nesta lexislatura,
van producir-se trocos na urdume legal que atinxan, en pequeno ou grande grao, a aspectos
que os nacionalistas xulgamos
basilares referidos aos nosos direitos nacionais, á nosa língua,
á situación do ensino, ao papel
que a cultura galega debe xogar
no interior do próprio país, ao
coñecemento da nosa própria
história, ao esgazamento do veo
de siléncio e escuridade que
–ainda que pareza demagóxico
dice-lo– segue a atuir os ollos
dunha boa parte da populación,
a –en definitiva– nos recoñecermos a nós próprios como seres
pertencentes a unha vella
nación.
Un, nesta conxuntura, non
pode ser optimista e albisca que
van ser precisos esforzos colectivos abondosos. Perante a realidade concluínte de case unha vintena de deputados cataláns
nacionalistas –300.000 votos
máis que hai catro anos– e unha
decena de vascos –100.000
sufráxios de incremento– o
nacionalismo galego apresenta
unha face enfeblecida e ás recuadas, en parte polos seus próprios
erros e, en parte, porque a cultura
política do país resulta ben
cativa. Para abalroar esta, así xa
chamada, segunda transición van
ser precisas tantas, ou máis, enerxias mobilizadoras que na
primeira, pois resulta factíbel deducirmos que teñamos que tirar
coa acción política o que, de certo, se nos tentará furtar coa lexislativa. Imos ver que acontece.♦

As distribuidoras ditan a carteleira
Retirada unha película de Almodóvar
ao rebelarse un exhibidor fronte unha multinacional
H.V.
A retirada da película “A mala
educación” de Pedro Almodóvar dalgunhas salas españolas
puxo de manifesto o conflito
entre os exhibidores de cinema
e as multinacionais da distribución, que impoñen a carteleira e obrigan a programar filmes americanos que
mesmo fracasaron nos EE UU.
O exhibidor madrileño de cinema Enrique González Macho,
propietario dos cines Alphaville
e doutros cinemas de proxección
de filmes independentes, decidiu
retirar das súas salas en varias cidades de España a película “A
mala educación” e todas as que
distribúe a compañía Warner
porque esta empresa violou o
contrato de exclusividade que tiña para unha rúa madrileña.
A Warner afirmou que
González Macho non pode pretender exclusividade nun mercado libre, pero obviou as condicións que as multinacionais
someten ás salas de exhibición
para que proxecten as súas películas, aínda que sexan de mala calidade e se saiba de ante
man que van ser un fracaso.
O enfrontamento entre a Warner e González Macho puxo de
novo de actualidade as condicións de monopolio coas que
opera o cinema norte-americano,
que acapara a totalidade das grandes distribuidoras e que negocia
até con máis dun ano de antelación a programación cunhas salas que non poden acudir a ou-

A película A mala educación de Pedro Almodóvar destapou o conflito. Na fotografía, o
director cun dos actores do filme.

tros para facerse coas películas.
O sistema distribúe paquetes
por trimestres, cuadrimestres ou
semestres en lotes encabezados
por películas coñecidas como cabeceira, con éxito garantido e ás
que acompañan outras dúas fitas
de segunda ou terceira liña. Deste xeito, quen queira unha película boa, terá que apandar con outras dúas regulares ou malas.
As condicións, ademais,
implican que na primeira semana a distribuidora queda co
60 ou mesmo o 70% dos ingresos e as salas co resto. Estas últimas deberán pagar ademais
os impostos, taxas e dereitos de
autor correspondentes. As por-

centaxes das distribuidoras baixan nas seguintes semanas; será só entón cando a película resulte rendíbel para o exhibidor.
Os efectos especiais
de Hollywood
Aínda que as práticas monopolistas e de imposición de películas están prohibidas en Europa,
constitúen a norma e son o sistema para que os EE UU podan
colocar o excedente de filmes
que supuxeron un fracaso nas
súas salas. Cando unha fita naufraga en América a estratexia
das multinacionais en España é
anegar os cinemas con ese fil-

me. Entón, en lugar de tirar as
200 copias habituais, tíranse 500
e estréase nun 20% das salas do
Estado, que ademais son as máis
grandes. O obxectivo é encher,
con presenza masiva e publicidade intensiva, o maior número
de butacas posíbel durante quince días, antes de que funcione o
boca a boca entre os espectadores e o público saiba que a obra
non ten calidade. Nestes casos
mesmo chégase a violar a norma
básica de exclusividade das películas en salas concretas e pode
estar presente en todos os cinemas dunha mesma cidade.
Noutros casos, antes da estrea as mesmas produtoras de cinema saben que a película será
un fracaso. A conciencia do
eventual desastre prodúcese grazas aos chamados pases previos,
nos que se pulsa a opinión do
público. Se non gusta, recórrese
á coñecida estrea mundial e con
apoio publicitario e presenza na
maior parte das salas trátase de
amortizala en quince días.
Situación de Galiza
A concentración da distribución
é algo que se reproduce na exhibición: non quedan exhibidores
independentes. Ademais, no noso país, o cinema comercial está
controlado polas multinacionais.
Yelmo Cineplex, Box-Cinesa e
Laurent contan coas principais
salas e os distribuidores locais
Vigo Cines e Severino Pato perden cota de mercado e dispoñen
en total dunhas 90 salas.♦
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As cazolas
de Cela

Dezasete relatos de rebelión e misterio
Mario Regueira sorprende
pola calidade do seu primeiro libro
Título: Rebelión no inverno.
Autor: Mario Regueira.
Edita: Xerais.

Mario Regueira fai a súa presentación literaria (desbotados
contributos menores) desde un
volume de relatos nos que a necesidade de rebelión actúa como concepto unificador. Un tema, oportuno e tamén arriscado, pois sobre temas así pendurou sempre a pauliña do maniqueísmo.
De todos xeitos, advirtamos
antes de nada de que o contido
explícito do que comunmente
se considera política é mínimo
en Rebelión no inverno. O que
Mario Regueira nos ofrece é a
crónica de múltiples rebelións
e entre elas está a de natureza
política, como non podía ser
menos. Mais, en realidade, se
se quixer facer lectura política,
esta comeza xa no mesmo título, con esa referencia a tempo
agreste (inverno) como metáfora do mundo actual. E véxase
que falamos
de lectura po- É este un
lítica, non de
escrita políti- volume moi
ca. Nestes re- completo,
latos,
que tecnicaafectan a co- mente
l e c t i v i d a d e s complexo e
ou individuos, ben resolto,
vanse semean- que
do claves para
a lectura polí- sorprende e
tica, ou, polo conquista
menos social, ao lector.
mais a súa interpretación é
tarefa do lector.
As personaxes de Rebelión
no inverno viven unha escandalosa carencia de liberdades;
viven vidas nas que o seu
existir se confunde co dos
seus deuses; coa necesidade
de conservar a palabra que
une e afasta; entre sacrificios,
fes e enganos, inercias asasinas, fidelidades e infidelidades, substancias alucinóxenas e necesidade de compaña,
morriñas de nacións inventadas, revelacións necesarias,
convencionalismos, revoltas
(des)apaixonadas, gardiáns da
lóxica, feiticeiros... En definitiva, as súas son vidas frustradas, xentes que nin sequera
son felices cando son felices,
seres que precisan buscar o
seu propio camiño. Vidas literarias, mais vidas que no fondo non son tan distintas das de
calquera de nós, por moi fantásticas, inclusive algo surrealistas, que poidan parecer a
primeira vista.
De xeito moi estudado, o
libro comeza cun relato deses
que se acostuman chamar do
mundo cotián (relato dunha
casa, un moble estraño, unha

Capa do primeiro libro de Mario Regueira.

parella e a súa convivencia)
que en si é unha advertencia
para que leamos máis o que

se di, para que busquemos
claves e interpretemos, para
que fagamos lecturas activas.

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. ÁMOTE.
Xosé Carlos Caneiro.
Galaxia.

1. ESPAÑOIS TODOS.
Suso de Toro.
Xerais.

2. OS MEUS OLLOS.
Ramiro Fonte.
Xerais.

2. HISTORIA DE GALICIA.
Ramón Villares.
Galaxia.

3. A ESFINXE DE AMARANTO.
Antón Riveiro Coello.
Galaxia.

3. NORMAS ORTOGRÁFICAS E

4. A VIDA QUE NOS MATA.
Xabier López López.
Galaxia.
5. O PELO DE VAN’T HOFF.
Unai Elorriaga.
Galaxia.

MORFOLÓXICAS
DO IDIOMA GALEGO.

Varios Autores.
RAG - ILG.
4. XAQUÍN LORENZO.
VIDA E OBRA.
Marcos Valcárcel.
Xerais.
5. AS NORMAS ORTOGRÁFICAS
E MORFOLÓXICAS
DA LINGUA GALEGA.

Xosé Feixóo (Ed.).
Do Cumio.
Librarías consultadas:
Cartabón (Vigo). Couceiro (A Coruña). Michelena (Pontevedra).
Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense).

Despois, pouco a pouco, o libro introdúcese nunha espiral
que non perde nunca o referente da realidade, mais na
que as vidas relatadas (ou mellor, os fragmentos vitais) non
teñen porque estar afectadas
de tanta proximidade; a estrañización, inclusive nos relatos máis familiares, é un recurso premeditadamente omnipresente e resolto con eficacia e variedade. Para rematar
cun feixe de relatos que prima
a dimensión social sobre a individual. Dúas dimensións
que interatúan.
Con ser xa esta unha estratexia moi interesante, ben
pensada e efectiva, a riqueza
de Rebelión no inverno vai
aínda moito máis alá. Cada un
dos relatos deixa no lector a
impresión dun nó no estómago que se aparta segundo
avanza a lectura e só remite
en intensidade unha vez rematado o relato, para volver a estrangularnos con toda a forza
en canto comecemos o seguinte. O que se debe non só á
trascendencia do que se nos
conta, porque o que se nos
conta e metáfora do que pasa
nas vidas reais. Tamén á concepción de cada un dos relatos
como entidades enigmáticas,
como focos de misterio; os
narradores son moi hábiles
achándoos, para que así o relato prenda ao lector desde o
inicio para só soltalo nos estertores do remate. Alén diso,
Mario Regueira demostra unha grande habelencia no dominio do tempo narrativo,
sendo especialmente hábil no
manexo da síntese e a análise,
dous recursos aquí moi utilizados.
Deste xeito o resultado final son dezasete relatos entre
os que é ben díficil escoller o
mellor ou mellores. Se quixeramos salientar, por exemplo
“O amante tras o cristal”,
“Atardecer en Mikonos” ou
“O que aprendín de Medea”,
quedaríannos remorsos por
non facelo con “Independencia” ou “Crueldade”. Pois a
calidade é moi parella entre
todos eles, sendo cousa de
apetencias particulares que resalte este a ou aquel.
Rebelión no inverno é, polo
tanto un volume moi completo,
tecnicamente complexo e ben
resolto, que sorpende e conquista ao lector con facilidade,
froito de moitas lecturas ben
asimiladas e tamén de moitísimo traballo co texto. Notabilísima carta de presentación dun
novo autor que, máis que unha
promesa, é xa unha excelente
realidade narrativa.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Caldeirada para dous
(mortos), de Miguel Vila Pernas é, tal como se recolle no
subtítulo da obra, un
achegamento á “gastronomía e
cociña en
Mazurca
para dos
muertos”,
novela de
Camilo José Cela. O
autor
repasa, produto por
produto e receita por
receita, a
presenza da
alimentación nese volume do
Premio Nobel. A partir dos
propios gustos do autor, o texto repara nos peixes, no porco,
na verdura, na horta, nos
dóces, nas froitas... como
tamén no viño, no augardente,
o anís e o licor café. Edita
Lea.♦

Ao redor
de Carlos Núñez
Xerais edita Entre Fisterras.
Conversas con Carlos Núñez,
de Salvador Rodríguez. O xornalista de Bueu entrevista o
prestixioso músico vigués e
tece un relato que cinxe Galiza con Bretaña. A través das
semellanzas entre
ambas as
terras e a
admiración
do gaiteiro
polo
Fisterra bretón, desfilan
tradicións
parecidas,
retallos
históricos,
lendas e
experiencias
que converten o libro en algo
máis ca unha memoria
persoal. Inclúense fotografías
do músico e diversos textos
que axudan a entender as arelas de Núñez.♦

Del Riego e
o Camiño
Francisco Fernández del Riego
escribe n’As peregrinacións
xacobeas un rigoroso relato sobre a historia do Camiño de
Compostela. Mais o erudito de
Lourenzá repara
tamén nas
consecuencias da rota
no
desenvolvemento do
comercio ou
das infraestruturas, no
espallamento
da literatura
e festas ou na
evolución da arte e a
arquitectura. O autor percorre
os personaxes e feitos que
foron marcando un camiño que
agora segue a rebrillar, mil
anos despois de nacido. Edita
3C3.♦
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Ariel
Nº 3. Inverno do 2004. Prezo 2 euros.
Dirixe: Daniel Salgado.
Edita: Cineclube Compostela.

Diego Temprano repara no filme Amencer, de Friedrich
Murnau. María Valle critica A
gran redada, de Fritz Lang.
Daniel Salgado entrevista o
director de cinema Víctor Erice. Xulio
Vilariño
reflexiona
sobre O espírito da
colmea;
Iván García
sobre O sol
do marmelo
e o propio
Salgado
sobre O sur,
todas películas do propio Erice. Ramiro
Ledo continúa a súa
aproximación a Robert
Bresson. Gonzalo Pallares
analiza os contidos de Blade
Runner, de Ridley Scott.♦

Criterios
Revista de Pensamento
Político y Social
Nº 3. Xaneiro do 2004.
Dirixe: Federico Cocho.
Edita: Fundación Instituto de Estudios Políticos y Sociales.

Carlos Aymerich fai unha “proposta aberta” cara a un estado
plurinacional como xeito de reenfocar o papel de Galiza.
Emilio Menéndez repara na
posición española nas
próximas
guerras do
petróleo.
Xavier
Alcalá
explica a necesidade de
axustar contas coa
ditadura chilena. Alfredo
Iglesias reflexiona sobre as políticas de déficit público. Amparo
Almarcha dá conta da aparente
feminización da universidade
española. Eddy Jiménez
contempla o conflito entre os
EE UU e Cuba como unha
“guerra informativa”.♦

Galicien Magazin

Clásico psicolóxico sobre o nazismo
Ir Indo publica Novela de xadrez, de Stefan Zweig
Título: Novela de xadrez.
Autor: Stefan Zweig.
Edita: Ir Indo.

O escritor austríaco Stefan
Zweig (1881-1942) é unha das
plumas máis importantes das letras alemás. A súa literatura, ao
xeito de Franz Kafka ou do seu
compatriota Arthur Schnitzler,
está baseada na análise psicolóxica dos individuos e das sociedades modern a s , n u n h a O Dr. B.
procura cons- é un
tante do real
resistente,
sentido da
e x i s t e n c i a . un home
Zweig absorbe colocado
da realidade no límite,
cotiá os seus que
personaxes e encontra
situacións e no xogo
consegue, sen
o único
grandes achados técnicos xeito de
(tan de moda vencer a
cando escri- barbarie.
biu), perfectas
construcións
narrativas que deixan no lector
un pouso de grave pegada.
Novela de xadrez é unha boa
nova para o público galego. A
tradución que presenta Ir Indo
na súa colección ‘Clásicos’, a
cargo de Patricia Buxán e Saleta
Fernández, é un luxo para os
amantes da boa literatura. O argumento é sinxelo. Nun barco
camiño de Suramérica, un grupo
de pasaxeiros, entre os que se
atopa o autor, logran que o campión do mundo de xadrez,

Mónica Góñez dá conta dos
traballos en prosa de Celso
Emilio Ferreiro. Laureano
Araúxo reflexiona
sobre as
traducións
en Galiza.
Carlos Búa
dá conta
dun novo
proxecto sobre etimoloxía dos
antropónimos
xermánicos
no noroeste
da península. Rosario Álvarez
analiza o cultivo do galego escrito nos séculos XVI e
XVII.♦

ais. O Dr. B. é un resistente, un
home colocado no límite que encontra no xogo o único xeito de
vencer a barbarie. Grazas ao seu
cerebro, acubíllase dos seus raptores e converte o seu mísero
cuarto nun símbolo de que o home é libre se o seu maxín o é. Ao
xeito doutro heroe, o preso de
Pedro e o capitán, de Mario Benedetti; ou dos memorizadores
de libros de Fahrenheit 451, de
Ray Bradbury, vence as cadeas
coa forza da imaxinación.

C. LORENZO

Os pobres ao cárcere
Análise das novas leis contra os marxinados
Título: As prisións da miseria.
Autor: Loïc Wacquant.
Tradución: Carlos Alhegue Leira.

Nº 14. Decembro do 2003. Prezo 10 euros.
Dirixe: Dieter Kremer.
Edita: Galicien Zentrum da Universidade de
Trier.

Stefan Zweig.

Czentovic, sente nun taboleiro
para unha partida. Mais entre o
público hai un home, o Dr. B.,
que, a pesar de levar vinte e cinco anos sen xogar, guía os afeccionados ás táboas. O narrador
acaba conversando con este
enigmático personaxe e descobre que se trata dun fuxido dos
nazis, duramente torturado psicoloxicamente pola Gestapo.
Mais por embaixo desta tona
argumental, Zweig pescuda en
moitas das súas obsesións perso-

O problema é que Zweig escribiu esta novela no 1941, exiliado en Petrópolis, unha fermosa cidade carioca fundada por
alemáns, fuxido do nazismo e
moi canso dunha loita antifascista que iniciara incluso antes
da anexión de Austria ao III
Reich. Zweig xa non confiaba
no futuro. Os xornais só lle levaban ao Brasil novas de vitorias
de Hitler: en Franza, nos Balcáns, na invasión da URSS.
Acabou matándose, xunto coa
súa esposa, sumido nunha fonda
depresión. Xa non soubo da resistencia de Stalingrado e iso
nótase en Novela de xadrez. A
cambio de resistir a perversidade do seu cárcere, o Dr. B. perde
o xuízo e acaba carcomido por
un xogo que para el se converteu
nunha obsesión, nun calvario.
Vénnos dicir o autor: fixen todo
por resistir, gastei todos os segundos da miña vida en puxar
contra a barbarie; mais ao final
venceume. Foi tanto o esforzo
que acabei esgotado.
Esta obra é un testamento literario de Zweig, unha profunda
análise da sociedade que refinou a tortura e o sufrimento. Tamén é unha complexa análise da
esencia do ser humano e dos
seus límites. E todo coa atención posta nos escaques do xadrez, desta vez nunha aposta tan
terríbel como aquela na que participaba a Morte, de gadaña ao
ombreiro, no filme O sétimo selo, de Ingmar Bergman.♦

Edita: Laiovento.

Hai pouco, Edicións Laiovento
deu ao prelo un interesante traballo que é, no fondo e podíase dicir que na forma, unha feroz crítica da doutrina de “tolerancia
cero” que sostén o continuado
desenvolvemento das políticas
policiais e penitenciarias levadas
a cabo co pretexto de restablecer
a lei e mais a orde. Trátase de As
prisións da miseria, de Loïc Waquant, un membro do movemento Raison d’agir, fundado polo
defunto Pierre Bordieu. De Raison d’Agir, Laiovento publicou
posteriormente Os Evanxelistas
do mercado, do que se falou non
hai moito nestas mesmas páxinas. Se a editorial compostelán
segue a editar libros publicados
por Raisons d’agir, esperemos
que un día poidamos ler en gale-

go os traballos de Jacques Bouveresse sobre Robert Musil, ou,
do mesmo autor, Prodixios e vertixes da analoxía.
Publicado orixinariamente en
1999, o libro de Wacquant perdeu máis que
gañou actuali- O debilitadade. A toleranmento
cia cero, que baseou durante do Estado
moitos anos a económico
xestión policial e social ven
da cidade de seguido
Nova Iork, pro- polo
pugna que a loi- afortalata contra os pemento
quenos desordes cotiás é a do Estado
mellor maneira penal.
para afrontar as
grandes patoloxías criminais. Para Wacquant,
porén, esta doutrina non é máis
que unha virulenta represión das
clases máis desfavorecidas. O
seu obxecto aparente, afirma, son

a falta de civismo e a violencia
urbana que se orixinan nos “barrios sensíbeis”. En realidade o
seu obxectivo é combatir as desordes derivadas da desocupación e o traballo precario. A tese
sostida por Wacquant é sinxela: a
retirada do Estado económico e o
debilitamento do Estado social
veñen seguidos polo afortalamento do Estado penal.
Despois de ser concibida nos
think tanks norteamericanos, esta doutrina internacionalizouse.
De feito, as políticas penais da
Europa occidental fixéronse os
últimos anos máis duras (perto
de nós: “vamos barrer” o pequeno delincuente; as reformas do
Código Penal e da Lei de Procesamento Criminal referidas na
lapela; o aumento das dotacións
policiais: estatais, autonómicas,
locais, etc.). Os Estados Unidos
optaron clarisimamente pola criminalización da miseria.
Agora, conclúe, Wacquant,

chegou o momento en que Europa debe escoller o modelo de civilización que quere ofrecer aos
seus cidadáns. Un modelo que,
moito nos tememos, copie o dos
USA, xa que polos dados entregados polo autor, podemos ver o
aumento brutal da inflación carceraria en case todos os paises
da UE de 1983 a 1997, chegando a un 240% de medre en países teoricamente “tolerantes”
como Holanda. Só tres países
sofreron unha deflación carceraria nese mesmo período: Finlandia (-41%), Austria (-8%) e Alemaña do oeste (-4%). A estratexia das clases dominantes na UE
parece ser dupla: tolerancia represiva, por retomar o concepto
de Marcuse respecto aos costumes, e tolerancia cero respecto
as clases subalternas, é dicir, criminalización da miseria, sobre
todo dos inmigrantes.♦
X.G.G.
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A cocteleira de Tarantino
Kill Bill é un ben ensarillado pastiche de múltiplas referencias pop
Título: Kill Bill. Volume I.
Dirección e guión: Quentin Tarantino.
Intérpretes: Uma Thurman, Lucy Liu, David

Carradine, Michael Madsen, Sonny Chiba.
Nacionalidade: EE UU, 2003. Trhiller.

“O cuarto Quentin Tarantino”
proclaman grandilocuentes os títulos de crédito iniciais. E non é
para menos, anos levabamos
agardando pola continuación da
moi infravalorada Jackie Brown
e aquí está Tarantino, perversamente mutilado por aquilo Tarantino
de facernos
pagar dúas en- é o único
tradas por ver que,
un único filme. partindo
Volve cun- de que xa
ha epopea de está todo
vinganza e re- inventado,
dención que pode
ten moito de
western, de crear obras
spaghetti-wes- mestras con
tern por supos- retallos de
to, e moito saldo,
máis aínda de capaz de
pastiche orien- ollar atrás e
tal –non es- adiante ao
quenzamos
que o filme mesmo
inaugurador tempo.
do spaghetti,
Por unha presada de dólares, estaba directamente fusilado do Yojimbo de
Akira Kurosawa.
Atendendo ao método empregado por esta máquina de facer cine que é o autor de Reservoir Dogs ou Pulp Fiction parece
contraditorio o longo período de
xestación até a chegada deste Kill
Bill. Tarantino opera como un sofisticado mecanismo de reciclaxe, por un lado entran inconta-

Uma Thurman nun fotograma da película.

bles filmes, músicas, novelas e
bandas deseñadas con verdadeiro
criterio industrial –de Godard a
Jackie Chan–, e logo todo sae
perfectamente ensamblado polo
outro lado nunha nova obra de
referencia para o acervo
(pos)moderno, o segredo, como
o das pizzas, está na masa, e claro na mestura. O método de ensamblado de Tarantino non é mera xustaposición, nin reparto ao
chou de influencias e “homenaxes”, o cálculo milimétrico deste
maxistral refacedor, que non facedor, de películas pode axudar a
xustificar a tardanza deste último
filme, e, desde logo a explicar a
incontestábel rotundidade de todos os seus filmes –os que dirixe
el mesmo claro– ou re-filmes, ou
como lles queiran chamar.
Partindo desa premisa, o xeito
correcto de enfrontarse a un filme
de Tarantino é situalo a base de citas e fitas, neste caso Uma Thurman encarna unha estraña caste de

Bruce Lee loiro e feminino que
volve tras varios anos de coma para se vingar do grupo de asasinos
profesionais cos que anos atrás
compartira oficina e cos que chegado un punto acabara por rachar
relacións do xeito máis dramático,
eles –elas máis ben– foron os causantes do seu coma e da masacre
cometido no que aparentemente
era o día da súa voda.
Punto de partida que podería ser o de calquera western de
vinganza persoal dos que protagonizaba Clint Eastwood nos
anos 70, de Cometeron dous
erros a Inferno de covardes pero que aquí se amalgama con
mil referentes máis, os máis evidentes os do cinema de xénero
oriental tan básico na filmografía de Tarantino. Se no pasado o
modelo era John Woo, Ringo
Lam e similares agora a cuestión céntrase nas fitas de artes
marciais made in Hong Kong
dos 70, Uma Thurman viste o

mesmo mono de Bruce Lee no
seu derradeiro filme, Game Of
Death (1978), na loita da pagoda contra os sicarios de Lucy
Liu, que por certo levan o mesmo antiface de Lee na televisiva
Green Hornet, o serial de intriga
que o fixera famoso nos Estados
Unidos alá polos 60.
Claro que Tarantino non se
limita ó cinema made in Hong
Kong na longa secuencia do
combate de Thurman vs. Liu,
se non atentos ao ballet in blue
que se marca Mamba Negra
cun fato de sicarios enmascarados pouco antes de despachar o
groso da tropa e pasar aos pesos
pesados. Os que o bican recoñecerano. Como se Carlos Saura filmase unha de kárate con
fotografía de Vittorio Storaro.
Mais as referencias a Oriente
non se esgotan con Bruce Lee. O
enfrontamento final entre Uma
Thurman-Mamba Negra e Lucy
Liu-Mocasíns remite aos duelos
de katana de Toshiro Mifune encarnando a Miyamoto Mushashi.
Na segunda entrega da triloxía de
Mifune hai unha secuencia bastante similar co mesmo escenario.
Para rematar a faena o mestre armeiro que visita Uma Thurman en
Okinawa en busca da espada coa
que afrontar a súa redención non é
outro que Sonny Chiba, toda unha
institución no cinema de xénero
oriental das últimas décadas.
Pero a cousa non queda aí, se
non nin estariamos a falar de
Quentin Tarantino, o máis habilidoso ensamblador de influencias
alleas do cinema contemporáneo,
o único que actualmente, partindo
da premisa de que xa está todo inventado, pode crear obras mestras
con retallos de saldo como un deus

romano bifronte da cinefilia capaz
de ollar atrás e adiante ao mesmo
tempo. Con oriente e co western
reiventado á italiana Tarantino axita na súa nova cocteleira ao thriller
existencial francés dos anos 60 e
70, o chamado Polar, e a referncia
máis evidente O silencio dun home de Jean-Pierre Melville, titulado, por certo, na súa versión orixinal Le samurai, fita xa reciclada
recentemente con grande acerto en
Ghost Dog por outro mestre
(pos)moderno, Jim Jarmusch.
En fin, múltiplas referencias, e xa non entramos a testemuñar a pegada da banda deseñada e da animación nipona, hai
que lembrar que a fita inclúe no
seu interior unha pequena mostra de anime canónico para narrar a orixe da personaxe Lucy
Liu, múltiplas materias primas
coas que Tarantino vai cocendo
o seu peculiar caldo cinematográfico sobre o que haberá que
volver máis repousadamente.
O xuízo definitivo sobre este
cuarto Tarantino terá que agardar á estrea do segundo volume.
Nesa segunda entrega, falando
doutros asuntos, por fin veremos
reaparecer en todo o seu esplendor ese tótem da B que sempre
foi David Kung Fu Carradine,
aquí presente tan só a través do
fóra de campo, da súa voz –ou
mellor dito da do actor de dobraxe– e das consecuencias das
súas obras. Logo de ser capaz de
sacar diamantes de vellas glorias
setenteiras como John Travolta
ou Pam Grier o que puido facer
aquí Tarantino co máis freakie
do clan Carradine ben merecerá
unha segunda entrada.♦
XOSÉ VALIÑAS

As cores republicanas de Ánxel Lemos
Os tubos de pintura xa se pecharon definitivamente, as cores da paleta xa se secan, pastosas; os pinceis apelmázanse
no bote de cristal deixando a
estela amarga do augarrás...
Lemos morreu (xa hai un ano),
e con el o seu laboratorio pictórico énchese de po. A Estrada
atesourou a derradeira etapa da
súa biografía; porque Ánxel
Lemos de los Reyes viu ao
mundo entre as pólas da olívica
cidade industrial o 1 de marzo
de 1917; momento propicio para ser obrigado, anos despois,
xa na pueril xuventude, a empuñar o enferruxado fusil.
Recordo aínda as nosas conversas, na Tertulia, no café con
leite, observando as túas mans
–os teus xeniais instrumentos–
mestras, amarelentas, engurradas,
coma a túa faciana. O venres aínda recende ao teu tabaco de liar. A
esquina da barra deixa oco hoxe

aquel espazo noutrora ocupado;
mais a túa sombra aínda non se
percatou da túa ausencia. Parece
que non quere deixar de escoitar
as túas conversas: o noxo que lle
tiñas á violencia, aqueles re- Se Manuel
latos cos que Antonio foi
nos entretiñas,
emocionabas e o cronista
sorprendías so- oficial do
bre aquela gue- Atlántico,
rra (in)civil. A ti fuches
bandeira trico- o trobador
lor ondea hoxe do mar nos
na túa honra, teus óleos e
porque ti tamén
a bicaches, por- nas túas
que non podías acuarelas.
aceptar nin ver
as cruentas e
humillantes aldraxes coas que se
levantou altivo, despótico, fachendoso, aquel bando (in)nacional... iso reflexionabas. Vermello, Amarelo e Morado foron

as cores primarias da túa vida, foron as cores dos teus cadros: vitalistas, dinámicos, espontáneos,
xeniais, realistas, maternais.
Morado... Recorda, rapaz!,
o día no seu último latexo, cando deixa paso á noite, morre de
loito en cores moradas, obsérvaas!, comentabas. Que curioso! Porque Lemos era artista,
artista coa conversa e co pincel
e de calquera xeito emocionaba.
Quen coma ti pintou o mar?,
quen compuxo mariñas coma as
túas? Se Manuel Antonio foi cos
seus versos o cronista oficial do
Atlántico, ti nos teus óleos e nas
túas acuarelas fuches trobador do
mar. Ninguén, nin os teus discípulos, souberon lograr vida e
saudosismo mariño nun anaco de
papel. Pintabas de memoria, o
océano non tiña segredos líricos
para ti, non che facía falta velo,
observalo, estudialo... xa o fixeras durante non pouco tempo

dende as rexas fiestras do Castelo de San Filipe, onde sete condenas de morte, casos sumarísimos, e algún intento de fusilamento cargábanse ás túas costas
dende tempo atrás. Declararan
estigmatizado o teu albo espírito.
As terras da Arxentina tamén pregan pola túa ánima internacional, onde deixaches
aquelas cerámicas, as figuriñas
de porcelana, a grande empresa
coa que puideches pagar a túa
cultura. Vigo, aínda pasando
polo estudo do costumista Carlos Sobrino, non tivo tempo de
che aprender os saberes que ti
arelabas. Por iso, naquelas singraduras do “voluntario exilio”,
naquel paraíso arxentino, a prata obtida da suor ceramista pagaba a mestra que moldearía a
túa formación “enciclopédica”.
Os cadros que se penduraron
nos cafés, en compostelás “librarías coma Couceiro”, en peque-

nas galerías e exposicións, desmontaron definitiva e paseniñamente a fotográfica imaxe dunha
vocación. A gran galería, as institucións, a “política de rendibilidade”, non te soubo comprender
(ou, se cadra, entendíate de
máis): a súa pintura é demasiado
realista, debe vostede cambiar de
estilo, ser máis de vangarda, estar ao día, poñerse á moda!
Ti respondías: eu non me
prostitúo, eu pinto como me
gusta, como sei!
Que ben te defendería Oscar
Wilde!, aínda que non che facía
falta: “Nada tan perigoso como
ser demasiado moderno. Corre
un o risco de quedarse subitamente anticuado”. Non por iso,
non por esas circunstancias, deixaches de conservar certa amizade co lalinense Laxeiro, e con
outros contemporáneos teus.♦
HÉITOR PICALLO FUENTES
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A exposición do CGAC percorre cincuenta anos de carreira artística. Sérvelle para
facer balance da súa traxectoria?
Claro que se fai balance e,
por exemplo, obras que lembrabas como excepcionais agora gústanche menos e tamén te
congracías con outras das que
non tiñas lembranza tan potente. Agora, por exemplo, podo
facer algunha das obras que están aquí expostas que antes non
podía porque o meu estudo non
tiña capacidade. Son cincuenta
anos pero poderían ser máis
porque comecei con 15 ou 16
anos e teño 75. Coido que, pasados os anos vese unha certa
coherencia en toda a obra. Na
exposición están reflectidas todas as etapas, desde os anos
cincuenta até agora. Un dos cadros foi rematado en vésperas
da inauguración.
Porén, comeza tarde a expoñer. A súa primeira mostra
é do 1973.
É certo. Cando comecei a
pintar regalaba todo o que facía. Daquela dirixía a oficina
de proxectos dunha empresa
que compraba terreos, facía
apartamentos, decorábaos e
vendíaos. No portal púñase un
mural cerámico, unha paisaxe
no salón e, por exemplo, un
bodegón no comedor. Todo isto facíao eu para vender mellor a propiedade. O outro día
saíu en poxa un bodegón por
400.000 pesetas que estaba
nun apartamento que vendimos en Málaga por 300.000.
Os propietarios recuperaron
todo o investimento. Cando fixen a miña primeira exposición o crítico José María Moreno Galván creu en min e fíxome unha presentación en
Madrid moi boa. A partir de aí
todo foi fácil. Cheguei tarde
ao mundo das galerías pero
cun oficio moi aprendido e
moi experimentado.
Eses inicios tan apegados
á arquitectura, marcan dalgunha maneira a obra?
Teño, sen dúbida, unha certa
deformación profesional. A arquitectura mándame moito pero
eu nunca fixen a menor concesión á pintura, se é boa ou mala,
é a miña pintura. Sempre fun
fiel a ela e, en cambio, busquei
un modo de traballo paralelo
como é a propia arquitectura ou
a dirección de salas que, sen
desviarme da pintura, permitíronme gañar cartos para poder
dedicarme con liberdade á miña
propia obra. Tiven niso as ideas
claras, a miña obra é miña e é o
máis importante da miña vida.
Pero inflúe no seu xeito de
enfrontarse á arte?
Diría que inflúe máis a
pintura na arquitectura que ao
contrario. Indubidabelmente, a
obra e arte mestra é unha grande obra de arquitectura porque
nela hai pintura, escultura, poesía ou música. Pero falamos,
claro está, de obras moi singulares. O cubismo, o último
movemento clásico que coñece a historia, influíu desde nos
traxes das mulleres até o deseño da casa, é un novo renacemento.

Luís Caruncho
‘Para ser artista non é preciso
ser bohemio’
CARME VIDAL

A aposta de Luís Caruncho (A Coruña, 1929) pola abstracción xeométrica queda á vista nas salas do Centro Galego de Arte Contemporánea
(CGAC), nas que unha exposición recolle obra do seu medio século de
traxectoria artística. Comezou a pintar moi novo pero só expuxo por vez
primeira a súa obra en 1973. Desde entón, preserva o seu estudo de calquera interferencia na busca desa arte persoal que é o que máis lle interesa. Explica así que decidise non dedicarse nunca profesionalmente á
arte e buscase outro tipo de actividades que lle permitisen ter liberdade.

A forza da xeometría parece falar dun proceso de creación moi racional.
A miña pintura está máis
no pensamento que na execución pero teño moi claro que

na obra escultórica ou pictórica a ética é máis importante
que a estética. É dicir, trátase
de non facer nada que consideres que non debes facer.
Non é mérito meu senón que

mo permiten as circunstancias.
A súa é unha opción clara
pola abstracción xeométrica.
Os que somos abstractos
sempre dicimos que a abstrac-

ción é unha figuración distinta.
É dicir, o que quero facer é isto
e non outra cousa. Trátase dunha figura, unha nova realidade.
Admiro moito a Vázquez Díaz,
un gran mestre da pintura, que
foi un magnífico pintor pero
especialmente un gran profesor
para os mozos madrileños. Foi
el quen trouxo o cubismo
atemperado a España, movemento que se basea no cono, o
cilindro, o cadrado... e iso xa o
utilizamos os seus discípulos.
Interesoume tamén o suprematismo ruso que é unha secuela
do cubismo. Non quero, porén,
caer no erro de falar demasiado
do que fago. Moreno Galbán
dicía con ironía dun pintor que
sería bo se non se empeñase en
contar o que fai. A linguaxe do
pintor é pintar e non me interesa a pintura demasiado literaria. O mérito é ofrecer algo
procurando que non sexa o que
xa fixeron os demais, e iso é
moi difícil.
Fala de asinar algo que o
diferencie como artista?
Falo dunha linguaxe persoal. Cando colles un libo de Delibes decátaste desde a segunda
liña de quen é o autor. Iso é o
bonito, que se distinga. Non é
algo que se poida buscar, telo
que encontrar e iso só é posíbel
traballando moito. O que chamaban inspiración no século
pasado é un conto. Se consegues poñer un gran de area na
pirámide da cultura xa podes
quedar satisfeito.
Neste medio século de arte houbo debates, distintas
correntes, introducións de
novos soportes... Vostede
mantén fidelidade a súa proposta.
Non é que critique os que
experimentan nas novas correntes pero eu é certo que sigo
fiel a isto porque estou convencido de que a xeometría non
ten fin, que é un mundo no que
se está comezando. A xente
pensa que as paisaxes transfórmanse pero a utilización da xeometría pode cambiar aínda
moito máis. Antes tiñamos un
problema de información, as
cousas ían chegando a nós cando caía un libro nas nosas mans
ou cando podiamos viaxar. O
problema dos mozos agora é o
contrario, teñen exceso de información, tanta que non poden dixerila. Cando eu era rapaz había a Escola Valenciana,
a Escola de Sevilla... agora píntase o mesmo en todas as partes, estamos todos igualados e
iso reduce a nosa personalidade. Todo corre con gran rapidez.
Vostede rompe coa imaxe
do pintor bohemio.
Niso, eu creo, foi onde máis
se cambiou. Eu teño un íntimo
amigo que é Alfonso Abelenda,
o pintor menos aproveitado da
Galiza, e falo del desde o cariño e a admiración, pero é un
home que naceu un século tarde. Debeu ser amigo de Van
Gogh. Toda esa bohemia non é
necesaria, hai pintores serios
que levan os fillos ao colexio e
logo pintan. A idea de que se
non eras un tolo non podías ser
artista está rematada.♦
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Encontro
sobre
o feito
diferencial
galego
no dereito
A.N.T.
Desde o 21 ao 24 de abril,
no Museo do Pobo Galego, terán lugar os Encontros do Feito Diferencial
Galego, que nesta edición
abordarán a cuestión do
dereito. A coordinación
corresponde a Francisco
Xabier Sanxiao e a Xabier Ferreira.
Desde o primeiro dos
Encontros, en 1996, a
pretensión destas xornadas é ofrecer “un espello
onde todos os galegos se
poidan ver reflectidos,
onde poidan coñecer todo aquilo que compón a
identidade do seu pobo”.
Nesta ocasión, o programa xira en torno ás
fontes do dereito como
elemento diferenciador,
ás institucións do dereito galego, ás bases constitucionais e políticas do
dereito galego, ao desenvolvemento normativo
do feito diferencial galego e á aplicación do dereito galego na sociedade.
No encontro participarán destacadas personalidades do mundo do
dereito, sobretodo do ám♦
bito universitario.♦

A Frouseira

Extenso programa nas XIV
Xornadas de Lingua e Literatura
Celebraranse 22 seminarios e mesas redondas
A.N.T.
As XIV Xornadas de Lingua
e Literatura que tradicionalmente organizan a Asociación
Socio Pedagóxica Galega e a
CIG, terán lugar na Facultade de Ciencias de Educación
de Santiago do 23 ao 25 de
abril cun programa extenso
en contidos e participantes.
Segundo sinalan a AS-PG e a
CIG, o obxectivo destas xornadas “é a actualización e formación do profesorado no campo
das nosas letras, abordar desde
unha perspectiva galega outras
literaturas para profundizar na
galeguización do ensino e coñecer as últimas investigacións, traballos e estudos, así
como propostas prácticas para
aplicar nas aulas”.
Destas, celébranse 22 seminarios, conferencias e debates coa participación de 30 escritores, críticos literarios,
profesores e investigadores e
como novidades, este ano iníciase un percorrido pola literatura universal a través dos
seus movementos así como o
estudo en profundidade da
obra e circunstancias dun escritor galego, que nesta primeira ocasión trátase da figura
de Bernardino Graña.
Dentro do programa habitual, as tres conferencias que se
inclúen abordan a literatura
vasca, a catalana e a relación
entre Xaquín Lorenzo e a etnografía galega. Tamén está prevista unha mesa redonda sobre
o plan de normalización que
elabora a Xunta e tres seminarios sobre romanticismo na li-

Bernardino Graña.

teratura inglesa, na alemana e
na francesa. Ademais, tres autores falarán da súa obra, terán
lugar cinco seminarios prácticos, abordaranse as atitudes sociolingüísticas da mocidade,
haberá un seminario sobre
marcadores discursivos galegos, unha disertación sobre vellas anécdotas literarias do Camiño de Santiago e presentaranse a Biblioteca Virtual de
Clásicos Universais en galego
e as novas Normas da lingua.

A. PANARO

Entre as persoas que participarán nas xornadas están Igone Etxeberria, Isidor Cònsul,
Clodio González Pérez, Xesús
Paulo González Moreiras, Pilar
García Negro, Dolores Rodríguez Seixas, Antón Louro, Xosé Manuel Millán Otero, Anxo
Angueira, Yolanda Castaño,
X.M. Álvarez Cáccamo, Manuel Lourenzo González, Mercedes Queixas, X.R. Freixeiro
Mato, Darío Xohán Cabana e
Xoán Costa.♦

Galegos e irlandeses
estudan as súas
semellanzas culturais

Michel Collon,
Pérez Esquivel e
Álvarez Solís en Vigo

Convocados por un Congreso
das universidades de Cork e Santiago

Esculca organiza o I Encontro en Defensa
dos Dereitos e Liberdades Públicas

A.N.T.
Do 21 ao 24 deste mes de abril
celébrase no Consello da Cultura un Congreso que organizan as universidades de Santiago de Compostela e de Cork
para que intelectuais de Irlanda
e de Galiza teñan a oportunidade de analizar as semellanzas
das culturas dos dous países.
En concreto, o obxecto de
análise do Congreso son as características históricas, culturais e xeográficas que comparten estes dous países atlánticos.
O Congreso está coordenado polos profesores Patrick O’Flanagan e Lourenzo Fernández Prieto, das universidades de

A.N.T.
Do 20 ao 22 de abril terá lugar, no
Centro Social Caixanova de Vigo,
o I Encontro en Defensa dos Dereitos e Liberdades Públicas que
organiza Esculca, o Observatorio
para a Defensa dos Dereitos e Liberdades. Está prevista a presenza
de Antonio Álvarez Solís, Michel
Collon e Adolfo Pérez Esquivel.
Este Encontro, indica Esculca, pretende crear un espazo
de debate e de intercambio de
experiencias entre distintas organizacións de defensa de dereitos do ámbito internacional
similares a Esculca, como son
Human Rigths Watch, Statewatch, Association pour la Pré-

Cork e de Santiago respectivamente e entre os ponentes figuran William Nolam, Alan Titley,
Xosé Manuel Beiras, Xosé Luís
Barreiro Rivas, Xoán Carmona
ou L.M. Cullen. Á inauguración
acudirá o embaixador de Irlanda en España.
O historiador Ramón Villares, responsábel da área do Consello da Cultura no Exterior, indicou é un congreso “importante e orixinal”, lembrou que o referente irlandés está presente na
Galiza pero indicou que máis
que evocalo, hai que seguilo “no
deseño de estratexias culturais
para estar no mundo sen deixar
de ser o que somos”.♦

vention de la Torture ou Amnesty International.
Tamén é intención dos organizadores fomentar a consciencia das liberdades para conservala e ampliala, así como “dar a
coñecer á sociedade os problemas con que deparamos hoxe
para preservar as tradicións democráticas”.
O programa consiste en tres
conferencias –unha por día ás
20 horas– a impartir sucesivamente polo xornalista e escritor
español Antonio Álvarez Solís,
o escritor belga e autor de
“Ollo cos media” Michel Collon e o Premio Nobel da Paz
Adolfo Pérez Esquivel.♦

Da
Frouseira a
Manzanares
XERARDO PARDO DE VERA

S

empre tiven gran simpatía polas perdedoras e
os perdedores de boa
vontade, é dicir, polos
gañadores ante si mesmos.
Será difícil que a min me paguen polos servizos prestados
porque, á parte que me dá
moita vergoña pasar calquera
factura, coido que aqueles a
quen eu sirva nunca terán poder nin capital, cumprido o
caso de que os meus traballos
fosen de proveito pra alguén.
Sempre foi moi doado
apuntarse á traizón cando o
inimigo é forte; albíscase o
beneficio e sábese que a traizón xamais triunfa: cando
triunfa xa non se lle chama
traizón. Se unha persona ha
considerarse verdadeiramente
valiosa, abofé que, podendo,
non ha deixar de estudar
figuras como Xesús de Nazaret, Prisciliano ou o Che Guevara. E mulleres coma Inés
de Castro ou a Dona Xoana
mal alcumada “a Beltranexa”.
Eu namorei de neno de Dona
Inés de Castro “colo de
garza”, e conmovíame coa
sentimental cantiga que lle
adicaba Antoñita Moreno
cunha voz redonda e forte de
amazona (ou, ao menos,
como eu imaxinaba as
amazonas). En Portugal adoito poñer unha rosa branca de
respecto no antepeito do sartego da Dona Inés, e fágolle
cortesía.
Pois digo que Dona Xoana
tirábame por un non sei que,
malia a pésima literatura que
dela nos deixaran a raíña “Católica” aos bachareis dos 50, e
tampouco non sabía eu que
don Pedro Pardo dera a cara
por ela: nin don Pedro nin os
reis de Galicia existiron
nunca...
Veño de estar no castelo
de Manzanares el Real e unha
amábel encargada contoume,
moi sentida, que unha filla do
dono, que é o duque do
Infantado, ordenou moi axeitadamente o arquivo do
castelo e alí atopou documentación que dá conta da
inseminación artificial que lle
foi aplicada á segunda esposa
do rei Henrique IV, co seme
do seu marido, mediante unha cánula de ouro que suplira
a impotencia deste. A neniña
que naceu ao seu tempo
natural resultou cuspidiña a
seu pai, de cabelo vermello e
ollos azuis, e iso foi
demasiado pra a súa tía
Isabel e os seus siareiros, xa
ben afeitos todos ás dozuras
da coroa que viña, e a
princesiña foi abxecto de toda caste de asedios e
represións por parte da católica maxestade. Hei tratar de
asegurar a noticia e,
namentres, levarei outra rosa
branca a quen ben a
mereceu.♦

LUGO-TAIWÁN
MAR BARROS

Con vintecinco anos de traballo ás costas e máis de 300 libros en editoriais como a italiana Mondadori, as francesas Hachette e Gallimard, Ravensburger en Alemaña ou Attica en Brasil, o ilustrador lugués Xan López Domínguez desembarca agora en Asia coa editora taiwanesa Grimm Press.
Os bonecos caricaturescos de
grandes pernas, cabeza cativa e
liña longa por boca que marcan o
estilo persoal do debuxante Xan
López Domínguez veñen de facerse un novo oco na xa dilatada
carreira internacional como ilustrador infantil. Primeiro foi o mercado europeo o que ficou abraiado cos trazos grandes e sinxelos
cos que o autor puña a nota gráfica nos libros e na historietas para os máis cativos. Editoriais como Mondadori, de Italia, a alemana Ravensburger, a brasileira Attica ou Gallimard e Hachette que
se dirixen aos nenos franceses
contaron para diferentes obras co
traballo deste autor, o primeiro
galego incluído no catálogo de
ilustradores da Feira Internacional de Libro Infantil de Bolonia,
feito que se traduce no recoñecemento internacional definitivo.
Agora, os seus personaxes
lánzanse a coñecer o mercado
asiático, da man da destacada
editora taiwanesa Grimm Press,
coa que acaba de publicar A nena que lle tiña medo aos cans. O
libro é resultado do traballo conxunto da escritora Jean Huang,
quen se ocupou da historia, e do
galego, responsábel da parte
ilustrada, para a que tomou como referencia os recordos da
súa infancia en Lugo.
“É unha historia de cans de
Lugo, escrita por unha chinesa a
miles de quilómetros de distancia, coa que me comunicaba por
e-mail, dirixida a unha cultura
que nada ten que ver coa nosa,
algo que demostra que os sentimentos están por riba de fronteiras”, explica.
No libro, artellado en chinés e

cunha edición de luxo, abórdase
o medo que unha cativa sente
cara os cans, unha historia de
ficción que por veces ten carácter autobiográfico, tanto no que
se refire á escritora chinesa como a Xan López Domínguez. A
obra non será traducida nin ao
galego nin ao castelán, aínda
que si ao inglés, ao igual que Rapunzel, un conto clásico que a
mesma editora publicará nun par
de meses tamén en Taiwan e
que ilustrou o lugués.
Despois de dez anos traballando a nivel internacional en diferentes proxectos e cos distintas editoras, cun total de máis de
300 títulos publicados, entre eles
as obras de Carlos Casares, Fina Casalderrei, Xabier do Campo, Montalbán ou Rosa Montero,
o autor considera que non existen diferenzas á hora de traballar
fóra. Coherente no seu traballo e
no seu estilo, para o debuxante o
que cambia é o compromiso.
Nesta ocasión, Xan López Domínguez non se aproximou a estética oriental, porque, como el
indica, “á editorial gustoulle o
meu xeito de debuxar”.
Nun momento no que, como
el mesmo sinala, cada vez se
aposta máis pola ilustración, para o lucense, os ilustradores galegos están a desenvolver un traballo destacado. “Hai vinte anos
non había referentes e houbo
que traballar un pouco a cegas.
Agora hai unha boa canteira cunhas linguaxes que sorprenden”,
comenta. Sen embargo, un dos
problemas cos que se atopa Xan
López Domínguez radicaría na
“ausencia de agresividade por
parte dos editores”.♦

Exportar viñetas
Que un ilustrador de
título que a editorial
Lugo realice setenta
Kalandraka publica
ilustracións para un
en Corea pola emconto escrito dende
presa Hansol. A este
Taiwán, pode parecer
título da editora gaunha mestura cosmolega seguirán proxipolita rocambolesca.
mamente O coelliño
Non embargante, cabranco, adaptación
da vez son máis os dedun conto tradiciobuxantes que poñen
nal portugués, realinas súas tarxetas de
zada por Ballesteros
X. López Domínguez.
destino países alonxae ilustrada por Óscar
dos, co fin de facerse
Villán e A cebra Caun oco en diferentes mercados. mila de Marisa Núñez co mesOs máis recentes serían a mo ilustrador.
tradución ao coreano da obra
O debuxante Xan López Dode Neve, reneve, requeteneve de mínguez ve no mercado internaXosé Cermeño e o conto O tra- cional “unha saída axeitada paxe novo do rei, unha adapta- ra os novos talentos”. “Temos
ción do clásico de Hans Chris- que ter unha mirada aberta a
tian Andersen realizada por outros países e non ter compleXosé Ballesteros e ilustrada xos, porque a calidade das iluspor João Caetano, o primeiro tracións e moi boa”, engade.♦
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ESCARNIO NA REDE
MAR BARROS

A internet ponse satírica. Os deseñadores de páxinas webs e blogs cada vez esprémense
máis os miolos para captar internautas arremetendo labazadas satíricas contra todo o que se
move. Aduaneiros sen fronteiras e a Vía Anticolonial Activa: VA-CA serían algunhas delas.
A vangarda na internet está no ridiculismo e na loita simbólica.
Despois de que Os Demos de
Euskadi Norte levantasen bochas
entre os navegantes do País Vasco
coas súas irreverencias, de que
cada vez sexan máis os grupos
que se adscriben en Cataluña ao
Moviment Ridiculista de Allibertament Nacional, as Guerrilla
Girls aumenten as visitas coas
súa denuncias feministas ou os
italianos do Wu Ming sigan a chamar á subversión artística, os galegos sóbense ao carro do sarcasmo. A súa aposta: páxinas web,
made in Galiza, con actos estrambóticos e retranqueiros que flutúan pola banda ancha atentando
simbolicamente contra os políticos e as teimas da sociedade galega, con cada vez máis adeptos.
Unha delas sería a Vía Anticlonial
Activa:
VA-CA,
(www.va-ca.org), unha web que
non atopa semellante na rede galega e que xa conta con dous
anos ás súas costas desenvolvendo un mordaz sentido do humor
para acadar “a liberación nacional”, seguindo os principios
do ridiculismo. Realizado por un
colectivo anónimo de ocorrentes
militantes que se dan en chamar
Subcomediantes, a base deste espazo son “a retranca, o humor, a
substitución simbólica e o surrealismo político” como medio para loitar contra colonización
mental que sofren os galegos por
parte do “Imperio Pequeno”.
Ademais de seccións fixas,
na web dáse conta das campañas
que pon en marcha o colectivo e
noticias humorísticas ao tempo
que se desenvolven distintas ini-

do galego cerrado con “Abre os
olhos cerra a lingua”.
A última campaña que se está a difundir na páxina do colectivo leva por título “Que apostatamos?”, coa que reivindican a
apostasía dos visitantes do sitio,
en resposta ao comunicado da
Conferencia Episcopal Española feito público pasado mes de
febreiro. Ramón García é a cara
desta singular campaña coa que
os membros do colectivo queren contrarrestar os ditados “deses freakes con sotana” no referido á planificación familiar e as
relacións sexuais.
Montaxes sen fronteiras

ciativas combativas e satíricas.
Con case catro mil visitas,
as súas campañas están a acadar
cada vez un impacto social e
mediático maior. Unha das que
máis deu que falar foi aquela na

que se pedía o voto en Eurovisión para o grupo no que cantaba a galega Verónica Codesal ou
aquela que levaba por título
“Nom. com o nosso nome”, coa
que se facía un chamamento pa-

ra mudar o nome a fragata Galicia enviada a Iraq o pasado ano.
Tamén os Subcomediantes reivindicaron a “Hora nacional galega”, unha menos que no resto
do estado, así como a defensa

No medio destes novos e peculiares xeitos de facer a revolta
que se están a espallar por todo
o planeta neste novo século da
man da internet, a pegada do país asina máis páxinas que a de
VA-CA. Unha destacada sería a
web de Aduaneiros sem fronteiras, (www.aduaneirossemfronteiras.com), coa súa particular
“auto-crítica da razón galega”.
Como eles mesmos indican,
Aduaneiros sen fronteiras é weblog dedicado “ a investigar nos
santos misterios da sociedade,
política e cultura galegas, dende
un punto de vista humorístico e
maioritariamente gráfico”. Con
diferentes montaxes propoñen
erradicar o autoodio, “brincar
coa lingua” ou exaltar o “Galiza
Power” ao tempo que ridiculizan dende a Perez Varela polas
súas declaración sobre Carmiña
Burana até a Fraga coa imaxe
“Galician hypnosis”.♦
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Xosé Lois
Ripalda
‘Non quedan
cabalos libres’
A.N.T.
Despois de contribuír durante toda a súa vida ao labor de conservación da etnografía do país a través de
diferentes traballos e material editado, Ir Indo vén de
publicar o seu libro O cabalo ceibe, dirixido ao público
xuvenil e no que fai un profunda defensa da liberdade.
Como xorde a idea do libro?
Dende cativo vin como se
utilizaban os cabalos na aldea
para os labores do campo, como era tratado como un símbolo de ostentación entre os
diferentes rangos sociais e
moitas veces como os maltrataban. O libro foi quizais unha resposta a todo isto.
Pero tivo algunhas dificultades para sacalo á luz.
Levo vinte anos loitando
para que mo publicasen,
porque resulta bastante difícil facelo tal como está agora a situación editorial. Pero
como xa me dicían nas editoriais, son un teimudo e ao
final o relato vaise presentar
o 13 de maio en Vigo, na Casa do Libro. De todos os xeitos os libros non se poden
facer coma churros, como
diría Neira Vilas, cómpre escribilos con sentimento.
Que historia van atopar
os cativos nestas páxinas?
Son moitos os que consideran que no país hai cabalos
en liberdade ao igual que o
pensaba Bullacán, o cabalo
protagonista, pero non é así.
Nun determinado momento
Bullacán decátase de que será marcado como o seu pai.
En torno a esa loita por manter a liberdade vaise artellando toda a trama, un transfundo que dá conta dunha filosofía de vida na que impera a
nobreza e o respecto ao medio que nos rodea.
Escribiu varios libros sobre as xentes de Erbedeiro,
cun fundo etnográfico ou A
cultura do pan, co mesmo carácter. Por que decide adentrarse na literatura xuvenil?
Porque así podo introducirme en diferentes campos ao
mesmo tempo. Escribo para o
cativos pero tamén para os
adultos, o que variarán serán
as conclusións que se tiren.♦

Mesa de Xosé Bar Bóo, 1938-39.

Cadeira tumbona de Alejandro de la Sota, 1980.

DESEÑO EN GALIZA
MAR BARROS

Carteis, anuncios publicitarios, obxectos de uso doméstico, vaixelas, envases, xoguetes, portadas de revistas e libros. O museo vigués MARCO acolle máis de 370
pezas na exposición A creación do necesario. Aproximación ao deseño do século
XX en Galiza, un achegamento á historia do deseño galego e aos seus protagonistas.
Por primeira vez un museo adica
unha exposición á historia do deseño feito no país ou por autores
galegos. Centrada nos deseños
de ámbito doméstico e de carácter gráfico, as salas do Museo de
Arte Contemporánea presentan
na mostra A creación do necesario. Aproximación ao deseño do
século XX en Galiza, un percorrido cronolóxico polas máis
destacadas contribucións dentro
do eido do deseño feito no país.
Os deseños publicitarios de
finais do XIX realizados por José Ariga para Augas de Mondariz, que dan conta do auxe dos
balnearios na época como grandes empresas turísticas caracterizadas polo cosmopolitismo e a
modernidade, abren o primeiro
apartado da mostra que abarca
dende os primeiros anos do século pasado até a guerra civil. Xunto a estes anuncios, preséntanse
ademais pedras litográficas empregadas nas industrias conserveiras para decorar os seus enva-

Colar en prata de José Mª de Labra, 1970.

ses. Serán precisamente estas latas o primeiro deseño moderno
realizado no país, converténdose
a firma Massó nun dos exemplos
pioneiros. Xoguetes de lata, como a reproducción do buque de
guerra España, ou as creacións
de Federico Ribas para a casa de
cosméticos Gal, un dos impulsores do deseño publicitario do país, as portadas de revistas dese-

ñadas por Castelao ou o labor de
cartelismo desenvolvido por
Cándido Fernández Mazas e
Carlos Maside, tamén estarán
presentes na mostra até o vindeiro mes de xuño.
Ademais destes primeiros
traballos, no MARCO tamén se
expoñen as obras desenvolvidas
durante a posguerra no que salientan os inventos de Portela
Seixo, o labor de Luís Seoane e
Isaac Díaz Pardo e a empresa
Sargadelos, a contribución de
autores como José María de Labra e os irmáns Alexandre e Xesús de la Sota.
O último apartado da mostra
presenta os traballos realizados
dende o ano 1975. Atendendo ao
deseño gráfico e ao deseño de
mobles, inclúense deseñadores
como o grupo Re-visión, Imago
Mundi, Manolo Janeiro ou Alberte Permui, artistas como
Francisco Mantecón, Moncho
Amigo e Xesús Núñez ou arquitectos como Guadalupe Piñera,

Pilar Díez, Carlos Quintáns ou
Alberte Noguerol.
Busca interdisciplinaria
Resultado da investigación en
bibliotecas e hemeroteca, en arquivos persoais, coleccións privadas, fundacións, empresas e
fondos de museos galegos, a
mostra nace co obxectivo de “de
sacar a luz o traballo oculto de
arquitectos, pintores e debuxantes, as súas aproximacións ao deseño e a súa importante contribución á cultura galega, especialmente antes do anos oitenta, cando non existía formación regulada”, como se apunta dende o museo. Segundo a comisaria da
mostra, María Luísa Sobrino
Manzanares, en Galiza “houbo
menos deseño do que debería”
pola “falta do peso dunha sociedade de mercado que fomentase
a competencia como motor de
desenvolvemento”, pero “máis
do que cabería esperar”.♦

Traballos de Federico Ribas para Massó (1920), Luís Seoane para un vermouth (1952), e de Camilo Díaz Baliño para as festas patronais de Santiago (1934).
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Sitios

César Lorenzo

Lamprea e albariño en Arbo

‘E así vos digo
que o riso aquel
aínda se podería
ouvir...’
Luísa Villalta.
As chaves do tempo

Luísa
Villalta en
A Nosa Terra
As letras de
Luísa Villalta
mantéñena
entre nós.
Baixa
todas as súas
columnas
en
A Nosa Terra
en formato PDF

www.anosaterra.com

Arbo estase a poñer de moda. O
forte desenvolvemento das adegas
de albariño so a denominación
‘Rías Baixas’, a construción da
ponte internacional que a une con
Melgaço e o crecemento do turismo rural grazas a cinco estabelecementos pensados para distintos
tipos de usuarios, converteron este
conxunto de históricas parroquias
deitado sobre o Miño en destino
preferente de moitos galegos.
No mes de abril a parada na
vila é case obrigada por unha única e prehistórica razón: a lamprea.
E non só ten prehistoria o propio
animal, un dos máis antigos do
mundo, senón o propio rito de o
cociñar. Nas cazolas de barro das
arbenses fumega a lamprea con
idéntica receita. Por alí chámanlle
lamprea verde á que aínda se
compra viva, escorregadiza polos
limos do Miño e con ese aspecto
de besta do Averno que se adiviña
tras as murallas de dentes do seu
fuciño. Cocida no seu propio sangue a lume de cavaca, posúe un
dos prebes máis admirados do
mundo, que enfeitiza o arroz en
branco co recendo da cebola, do
albariño e do romeu.
Para os tempos nos que o río
xa non dá máis lampreas, a xente argallou o fumeiro onde curten
as lampreas escaladas, que no
verán adornan ensaladas en rolos
con ovo cocido e carne ou se friten en toros en abondoso aceite.
Desde hai uns anos, Arbo celebra
no verán unha Festa da Lamprea
Seca, que se vén unir á xa histórica que este ano se estenderá
desde o 23 ao 25 de abril.
Toda a ribeira miñota de Arbo
se consagrou desde hai mil anos
ao “cultivo” da lamprea. Aproveitando as súas rotas río arriba e
abaixo, argalláronse as pesqueiras, construcións de pedra nas

que se depositan as redes. Hai corenta anos, un bo pesco daba ao
redor de doce lampreas cada noite. Daquela falábase de que unha
familia era rica se tiña aparellos
no río e aínda hoxe estes monumentos, que chegan a ter perto
dos cincocentos anos, son o herdo máis vantaxoso nas partillas.
Con este método de pesca
sostíbel, o Miño converteuse en
fonte de alimento sen perder a
súa forza. Xa nos tempos do Imperador Afonso VII, aló polo século XII, se capturaba nestes dominios. Foi hai poucas décadas,
co salto de auga de Frieira e a
contaminación das grandes cidades do interior de Galiza, cando
a lamprea empezou a escasear, o
seu prezo a subir e se converteu
en luxoso manxar de tempada.
As outras riquezas
Co Miño en permanente verxel

(axudado pola beleza da desembocadura do seu fluvial o Deva), os amantes da natureza atoparon neste recanto un lugar
ideal para facer sendeirismo,
practicar deportes fluviais, brincar a carón da auga ou degustar
a cociña e o viño da zona. Ao
alcance de todos os petos e intereses mantén Arbo unha infraestrutura hostaleira que, a pesar
de todo, non consegue parar o
despoboamento e a ameaza de
que no futuro se erixan minicentrais hidroeléctricas na cunca do pai río.
Como xeito de crear riqueza
engadida, as diferentes parroquias de Arbo están a aproveitar
as excelentes condicións climáticas da zona para o cultivo do
viño. Hai quen di que o albariño madurece alí como en ningún outro lugar mercé a que o
sol bate coma ferro quente nas
videiras. Sexa como for, as ade-

Comentarios dionisíacos

Irmandade dos Vinhos Galegos

Tintos galegos
A maior quantidade de vinho recolhido na Galiza, como sabemos pola história, era tinto, já
que era o alimento quotidiano do
trabalhador. Fazia boa harmonia
com as sardinhas assadas, a empada, o polvo e o cozido do pote,
que todos os dias estava a ferver
na lareira.
Havia vinho em todas as zonas conhecidas e mesmo fora delas, pois as purrelas de Viveiro,
Lóvios, Barbadás, e outros lugares pouco conhecidos, eran denominadas co+mo “vinhos de
três”: um para bebê-los e dous
para agarrá-lo.
E havia vinhos já melhores
e reputados em Meder e Rubiós
no Condado, espadeiros em
Poio, Híbridos no Ulha e segue
havendo muito Barrantes, meio
híbrido, polo Salnés. Em Lugo
havia bons vinhos em Sanfins, e
segue havendo em Amandi. Recordemos o Ferrom, que Vicetto tinha como dos melhores do
mundo. E o histórico e betanceiro “Vinho do Ramo”, vinho

alcumado como “cadete” por
Cunqueiro.
Em Valdeorras honrados tintos de Carbalhal, A Cruz, Seadur
e Entoma. E na Ribeira Sacra,
vinhos de Cristosende, Sacardebois e Barxacova.
No Ribeiro, os de Cabanelas,
Paços de Arenteiro e já abaixo,
As Regadas, Barzamedelle e todo Beade. Os bons estavam feitos com “castes antergas de nomes esgrévios” como bem dizia
Otero Pedrayo: cainho, sousom,
ferrom, brancelhao e espadeiro.
Essa é a história. A agricultura vai-se especializando na variedade Mencia na Ribeira Sacra
, Valdeorras e, mais recentemente, Monterrei, pois esta uva tem
umha maduraçom temperá, às
vezes já no mês de Agosto, e uns
aromas e cor muito característicos. Suspeita-se que vem sendo
umha variante do francês Cabernet Franc.
Estám-se recuperando também no Ribeiro as nobres variedades mencionadas, com um

gas alí radicadas (“As Laxas”,
“Marqués de Vizhoja”, e
“Grande Almuíña”, entre outras) aumentan ano tras ano o
seu prestixio e manteñen aínda
vizosas moitas terras que, sen
os desfiles de postes e viñas
acabarían de monte, logo da crise do agro e da gandaría tradicionais. Marcas como As Laxas, Casa Grande, Val do Cea
ou Veiga de Arabo, Torre da
Moreira reciben premios acotío
e axudan a converter a subzona
do Condado do Tea nunha das
máis punteiras da industria
agraria galega.
A fronteira aberta con Portugal é outra vantaxe engadida para o concello. A ponte desvela o
misterio de alén Miño, cinxe as
dúas beiras a través do gusto común polo saber vivir e ábrelle
ao visitante un feixe de posibilidades de enriquecemento cultural, deportivo e paisaxístico.♦

esforço lento de pioneiros, tentando fazer uns tintos que merezam a fama que de sempre tiverom. Este é um esforzo a longo
praço, e com muito investimento, já que o mais fácil e negócio
é a produçom de brancos aromáticos de variedades frutais,
com boa demanda e saida inmediata no mercado. O alvarinho,
a treixadura e o godelho som
umha tentaçom para qualquer
vitivinicultor, pois: ¿para quê
esforçar-se em conseguir um
tinto trabalhoso, quando pode
vender rápido e bem pagadas as
uvas brancas?
O ribeirám Arsenio Paz, na
Vilerma é um dos esforçados e
teimudos namorados do tinto,
tem empregado muito do seu património em consegui-los, e vai
polo bom caminho.
Outros estám a provar com
variedades foráneas como o Cabernet-Sauvignon, e catamos algums intentos ainda nom bem
sucedidos. Há que continuar,
pois é umha variedade “estrutu-

ral”,com mui boa base, ainda
que difícil de adaptar ao nosso
chao e clima (terroir).
Melhor sorte tem a Arauxa
no vizoso val de Monterrei, pois
é umha variedade autóctona
prefiloxérica, e portanto já
adaptada. E ainda melhor, relacionada genéticamente com o
Tempranillo da Rioja, a Tinta
Fina da Ribeira do Duero ou a
Tinta Rouriz portuguesa, ou seja umha internacional demonstrada caste produtora de vinhos
de alta qualidade. Ademáis a
climatología do Val é já mais
continental, castelhana, quer
dizer, ajeitada a produzir vinhos
com mais capacidade de envelhecimento. Forma parte da conca do rio Douro, pois o Támega
é um dos seus afluentes.
Temos pois na Galiza ums
tintos característicos, que estamos nalgumhas zonas a recuperar com bom éxito, e temos que
animar aos produtores a investir
neste trabalhoso, difícil e diferencial vinho, que pode e deve
ser umha riqueza cultural, económica e gastronómica.♦
www.sursumcorda.net

Política
cristiá
FRANCISCO CARBALLO

É

esta semana a de máis
longa “Traditio” cristiá, a
Pascua. Palabra de orixe
hebreo, de vestidos brancos
dos bautizados no cristianismo
antigo. Nos ss. I-IV, cando
Roma era señora de medio
mundo e aos cristiáns nin se
lle ocorría que ían ser temóns
de emporios, reinos ou tribos,
as comunidades cristiás do
Imperio, perseguidas ás veces,
admiradas sempre, sentían a
responsabilidade de ser “luz e
sal”, ser como cidadáns de
Roma como todos, só diferenciarse como peregrinos.
Logo o cristianismo obtivo
carta de legalidade como o
paganismo, o xudaísmo. Conseguiu a hexemonía e andou a
elaborar “unha política cristiá”,
desde Agostiño coa De Civitade
Dei até as encíclicas pontificias
do s. XX. Xoán XXIII coa Pacem in terris, 1963, alertou: todos temos que aprender e abrir
os ollos aos signos dos tempos.
Tamén achegan luz focos civís
e lanternas relixiosas, non só os
cristiáns.
Xoán XXIII era
historiador; sabía ben que unha
converxencia do cristianismo
co pensamento racional grecolatino, humanista e ilustrado
lograra o recoñecemento da
autonomía da ciencia, da
filosofía, da política. Unha
hermenéutica sapiencial
convence de que a o cristianismo ten na Biblia unha mensaxe relixiosa, pero tal libro non
é un tratado de ciencia, nin de
moral. Ou sexa, vén dicirnos
que as igrexas son
comunidades relixiosas, mais
ten que abrir os ollos para mellorar, aceptar, acompañar as
esixencias morais que
constantemente está a
descubrir a mente humana.
A perda de intervención dos
poderes políticos no deseño da
dimensión relixiosa só se
conseguiu con grandes esforzos
e sufrimentos de cristiáns e outros colectivos. Significou unha
liberación e deu un paso insustituíbel na liberdade persoal e
grupal das conciencias.
Por ende hai políticas boas e
políticas malas; hai políticas
progresistas e hai políticas
conservadoras; hai políticas
abertas e políticas pechadas; hai
políticas morais e hai políticas
inmorais. Un cristián debe optar
polas políticas mellores. Mais
non debe impor unha “política
relixiosa” –é dicir unha política
que impoña a dimensión relixiosa”. O que se dicía antes “unha
política confesional”. O cristián
é traballar por políticas laicas ás
que se mide pola súa protección
dos dereitos humanos, pola
defensa dos débiles, pola apertura ás liberdades, á pluralidade, á
diversidade, á acollida, ao
respeito da relixiosidade, da orixinalidade, etc. A mellor política
cristiá é a que se atén ao dito de
Xesús: “non quen di, Señor, Señor, senón quen cumple o
proxecto de Deus (co reino de
♦
Deus)”.♦
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Memoria de Ferro

Antón Patiño Regueira

Os grillóns de Bueu
Cada noite que o facían devolvían puntualmente os grillóns cando coas mans manchadas de sangue voltaban da súa sinistra maré despois de facer o traballo suxo para quen todo o mundo sabía
en Bueu.
O fío dos mortos de Meiro,
Beluso, Bon e Cela remataba na
mar noite tras noite. Antonio
Cerviño Touriño e Amando Ave
recibían a orde precisa e no
Cuartel da Garda Civil entregábanlle os homes escollidos por
unha grea de patróns agochados
e covardes que non daban a cara
máis que para asinar e decidir
quen tiña que morrer.
Os xefes dos matachíns subían aos homes esposados por parella a unha lancha e sempre debullando a mesma mentira. Dicíanlle aos condenados que o destino non sería outro que un simple desterro na Illa de Ons, lonxe
da xente de orde e misa. E algún,
nos primeiros días do 36, mesmo
o creu.
Á luz da lúa e das estrelas, a
travesía quedaba detida no medio da ría. Uns certeiros disparos
descerrollados na caluga acababa entre insultos coa vida dos
homes. Mesmo tamén algunha
muller sufriu o engano e a trai-

zón coa peor das humillacións.
Os seus corpos asasinados
guindábanos ao mar o Cerviño e
o Ave e, coa mesma auga da ría,
lavaban o sangue que os martirizados deixaban nas taboas da
lancha.
Mais antes de abandonalos
tomaban sempre o coidado de recollerlles os grillóns para poder
aproveitalos na próxima condución. De volta a Bueu, daban as
novidades no cuartel e entregaban as usadas esposas. Pero outros tamén recibían as noticias
do crime. Aqueles que o ordenaran desde a tranquilidade das súas mansións e tamén desde a inmunidade dos despachos das fábricas que rexentaban.
Eles mataron a moitos en
Bueu. E mesmo Johán Carballeira, o seu alcalde galeguista, foi
dos que perderon a vida en Pontevedra fusilado á beira do Lérez.
Moitos anos fixeron falta para a súa memoria merecer, no nome de tantos asasinados, un monumento. Pero o día tan desexado da súa inauguración alguén
andaba rabioso. Un fillo do Touriño rosmaba no medio da xente
de ben. Sabía que o seu pai fora
dos que devolvía os grillóns.♦

Detalle do monumento
a Johán Carballeira en Bueu.

O Bardo na Brêtema

Rudesindo Soutelo

Urdideira musical
Pedem-me que informe de gravações de obras de compositores
galegos. Procurarei dar conta dos
cds que incluírem autores galegos
vivos, e tiverem distribuição comercial. As edições privadas, institucionais e auto-edições não tem
caso citá-las por estarem fora do
mercado e não incidirem no processo cultural. Isto obriga a falar
da industria discográfica galega e
a política destrutiva da Xunta.
As poucas tentativas de selos
discográficos galegos foram sucumbindo por falta duma política cultural que garante transparência, competência em igualdade de condições, e apoio institucional à cultura galega.
O mesmo papanatismo que
demonstram na programação do
Jacobeu ou no “Festival Internacional de Música de Galicia”
–desprezando supinamente os
criadores galegos– encontra-se
em todos os estamentos de poder.
Os nossos políticos bobeiam
diante duma multinacional que
lhes pede dinheiro para virem fazer-se uma foto, e ignoram as iniciativas galegas que criam cultura, fazem país e geram riqueza.
E quem lhes faz compreender
a estes pailães que apoiar os produtos culturais galegos não é repartir esmolas na sua freguesia
nem organizar romarias, senão
definir acções que prestigiem e
favoreçam o consumo da nossa
música e cultura dentro e fora da
Galiza? Sem embargo aqui não
existe o menor interesse pela
nossa indústria cultural.

Se uma indústria, que tão só
em direitos de autor representou
o 6’5% do PIB espanhol no 2003,
carece duma política de fomento,
promoção, investimento, e I+D,
então para que nos serve o governo da Xunta? O recurso mais natural da Galiza, a sua música e
cultura, só aproveita às contas de
resultados de empresas forâneas.
A política da Xunta consiste em
que nós criemos a vaca para que
mamem os de sempre.
Mas por destrutiva que seja a
política cultural, não podem impedir que a nossa música desperte interesse além nós. Como prova aqui vai uma referencia discográfica, o Concerto Fauno para
Violoncelo e Orquestra de Rogélio Groba, gravado pela London
Symphony Orchestra dirigida
por Andrew Litton com Mats
Lidström de Solista. O CD está
publicado
por
Astrion
–8800761– e contem ademais o
Concerto para Violoncelo Opus
85 em mi menor de Edward Elgar, com os mesmos intérpretes.
Também lhes recomendo un
CD publicado por iniciativa do
Concelho de Pontevedra –que
bem deveria adoptar o lema de
“Vila da boa música”. Comemora o centenário da primeira gravação de música galega feita em
1904 pelo Coro de Perfecto Feijóo. Aires da Terra (Ouvirmos,
VR0101). É un documento sonoro histórico com a deficiente
qualidade técnica do seu tempo,
mas ilustra o atraso que padece a
Galiza na exploração dos seus

recursos culturais. Em cem anos
melhorou muito a técnica de
som, mas seguimos igual, com

os mesmos caciques, e ninguém
urde o tear para criar o tecido da
nossa indústria musical.♦

Libro dos exemplos
Borobó

O último e inmenso
xornalismo de Borobó nas
páxinas de A Nosa Terra.
Neste libro, afírmase no
compromiso político ao
tempo que o seu idioma de
elección, o galego,
recupera a escrita da que
estivera exiliado por
estrita prohibición.
O humor parece colocar
un roibén defensor
entre o contador e o que
se conta, unha ironía que engancha
o leitor e o leva insensibelmente
pola orixinal estrutra do relato.
Toda unha cátedra de xornalismo.
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O Trinque
Sen medo aos fogóns
Gloria Gallego deulles unha
boa noticia a aqueles galegos
que andan en guerra coa cociña. Cociña básica para quen
non sabe nin fritir un ovo, editado por Xerais, é un manual

perfecto para mellorar a alimentación e as súas relacións
sociais. Receitas sinxelas e
moi útiles que converten os típicos espaguetes de estudante
nun prato delicioso.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

Bersuit

Antonio Vega

O veterano grupo arxentino presenta o
seu último disco La argentinidad al palo,
rock, ska e letras directas e transgresoras
que poderemos escoitar, o xoves 22, na
sala Capitol de SANTIAGO; o venres 23 no
Playa Club da CORUÑA; e o sábado 24 na
sala La Burbuja de OURENSE.♦

Un dos grandes músicos
do pop español (e ex compoñente dun dos grupos
máis importantes da movida madrileña, Nacha Pop)
dará un concerto o mércores 21 ás 21 h. no Pazo da

Cultura de PONTEVEDRA,
cunha entrada anticipada
de 15 euros ou de 18 na billeteira; o xoves 22 á mesma hora poderémolo escoitar no Pazo da Ópera
da CORUÑA.♦

■ EXPOSICIÓNS

UNHA VIAXE Á INDIA
A Fundación Vicente Risco
acolle esta mostra de fotografía até o sábado 30.
■ MÚSICA

■ ACTOS

ROTEIROS A PÉ
A asociación cultural Colectivo Camiños organiza
roteiros abertos a calquera
persoa interesada, por un
prezo de 1,5 euros, con saída desde a Estación de Autobuses, sobre as 11 da mañá dos domingos para voltar á tardiña. Este domingo
18 van realizar o roteiro de
Paradela, por terras de Vilariño, Picardel, Meirama,
Castelo, Gosende, Guichar,
Encrobas, Lucín, Xustovedro e Anxelio. Máis información no telf. 649 759
734 (David).

TAMAS QUARTET

■ CINEMA

O Roi Xordo acolle o venres 23 ás 23:30 h. o concerto destes músicos, que destacan por aventurarse no
jazz experimental de corte
europeu. Entrada 3 euros.

CGAI

Arteixo
Arteixo
■ TEATRO

COMO
UN LIBRO ABERTO

O Centro Cívico Cultural
acolle o venres 23 a actuación de Caramuxo Teatro.

Baiona

O Barco
Barco

tes. Despois dos concertos
pincharase música variada.

■ TEATRO

Cangas

BERROBAMBÁN

■ ACTOS

TERTULIAS DO IEM
Este venres 16 ás oito e
media do serán, Antón Seoane, músico de Milladoiro e psiquiatra, impartirá
unha charla no hotel Bahía
dentro do ciclo O Autor e
a súa Obra, que presentará
o mestre de música e
membro do CE Maúxo
Xabier Groba. Ao remate
da mesma haberá unha cea
co relator na que se presentará un produto gastronómico do país. Reservas
no telf. 629 890 320.

Esta compañía estreará
Dous contos sen final e un
final por fin este venres 16
na Casa da Cultura.

Cambre
Cambre
■ MÚSICA

NOITES DE ROCK
A sociedade deportiva, cultural e recreativa Sporting
Cambre organiza, este sábado 17, este festival no
Campo de Fútbol ás 10 da
noite con entrada de balde.
Ademais de grupos locais,
tocarán Hemacaos, Quinta
Enmienda e Submutan-

■ CINEMA

CASTELAO E OS
IRMÁNS DA LIBERTADE

Esta película, dirixida por
Xan Leira, proxéctase o
venres 16 e sábado 17 na
Casa da Cultura.

Cedeira
■ TEATRO

SAN & SAN
Esta compañía chegará, o
sábado 17, ao Auditorio
Municipal coa obra Muñekitous-A regional geographic report.

Cerdido
Orquestra
Orquestra de Cámara de Baviera
A Orquestra de Cámara da Radio de Baviera interpretará pezas
de Respighi, Mozart, Sarasate
e Shubert este xoves 15 ás 20:30

h. no Centro Cultural Caixanova
de VIGO; o venres 16 poderémola escoitar no Pazo da Cultura de
PONTEVEDRA.♦

C U L T U R A

A Coruña

Allariz

Dianne
Reeves,
recente
gañadora
do Grammy,
canta o
domingo 18
no Pazo da
Ópera da
CORUÑA,
dentro do
Ciclo de
Jazz da
Fundación
Barrié.

D E

■ EXPOSICIÓNS

UNHA OBRA,
UNHA MIRADA

Esta mostra de óleos permanecerá até o venres 30
no Concello.

Dentro do ciclo adicado a
Akira Kurosawa, este xoves 15 ás 20:30 h. vaise proxectar Non boto de menos a
miña xuventude (1946); e o
mércores 21, A máis fermosa (1944). O ciclo Fronteiras do Documental continúa o venres 16 ás 20:30 h.
coa fita Sans Soleil (1982),
de Chris Marker; e o luns
19, poderemos contemplar
The good woman of Bangkok (1991), de Dennis
O´Rourke. O martes 20
proxectarase The atomic
cafe (1982), de Kevin Rafferty, Jayne Loader e
Pierce Rafferty; e o venres
23 ás 18 h., The war game
(1966), dirixida por Peter
Watkins. O sábado 24 ás
20:30 h. poderemos ollar
The thin blue line (1987,
Errol Morris). A Producción Galega chega o xoves
22 ás 20:30 co video de
Xan Leira, Castelao e os
irmáns
da
liberdade
(2003). O venres 16 ás 18 h.
poderemos ver en Seúl Express, espazo adicado ao cinema surcoreano, a fita Motel Cactus (1997), de Park
Ki-yong; o sábado 17 á
mesma hora, A resurreción
da pequena vendedora de
mistos (2002), de Jang
Sun-woo; e ás 20:30 proxéctase Un mal tipo (2001),
de Kim Ki-duk. O venres
23 ás 20:30 h. comeza o ciclo 5 Cineastas Africanos,
coa fita de Abderrahmane
Sissako, La vie sur terre
(1998); e La Projection
(1999), de Marie Jaoul de

E

E S P E C T Á C U L O S

El Columpio Asesino
Esta banda de post punk presenta
unha base de dous ou tres acordes
aos que se lle suman samples,
arranxos electrónicos, violíns ou
unha trompeta desquiciada. Este
xoves 15 ás 22:30 h. tocan na sala

Mardi Gras da CORUÑA; o venres
16 poderémolos escoitar na sala A
Pera de CAMBADOS; o sábado 17
ás 23 h. no Liceum do PORRIÑO; e
o domingo 18 ás 21:30 h. estarán
no Aturuxo de BUEU.♦

Josele Santiago
O ex compoñente e principal compositor do desaparecido grupo Los
Enemigos, presentará as cancións
pertencentes ao seu último traballo Las golondrinas etcétera, viaxando polos ritmos do pop rock,

blues, flamenco, tango, ou o corrido mexicano, este xoves 15 na sala Capitol de SANTIAGO; o venres
16 no Pazo da Cultura de CARBALLO; e o domingo 17 no Pazo da
Cultura de PONTEVEDRA.♦

Sobrinus

Regresan á actualidade con 13
muecas compiladas, cinco anos
despois de Zaping. O trío madrileño, coñecido polos amantes do rock
e da música arriscada, presenta 13
cancións, máis maduras, que non

perden de vista o humor, a poesía, o
ritmo, o funk e a orixinalidade. Estarán este venres 16 ás 22:30 no
Mardi Gras da CORUÑA; e o sábado 17 na Iguana de VIGO ás 00:30;
en ambos casos por 10 euros.♦

Gran Orquesta
Orquesta Republicana

A banda mallorquina dará un
concerto o mércores 21 no Clavicémbalo de LUGO para presentar
o seu último disco Abrazos, unha

mistura de ska, rock, calypso,
hardcore, reggae e moita festa; o
xoves 22 ás 22 h. tocarán na sala
Nasa de SANTIAGO.♦

Carteleira
Carteleira

☞

FANFAN LA TULIPE. Para fuxir dun matrimonio ao que lle obriga o
pai dunha das súas conquistas, Fanfan alístase no exército e por erro é acusado dunha
intriga para espiar os plans de
guerra de Francia. Por sorte,
terá a axuda dunha cíngara.
Comedia de aventuras.

☞

VIDAS ALLEAS. Un
home dedícase a matar
persoas solitarias e asumir a
súa identidade, até que a policía descobre as súas actividades e comeza a perseguilo.
Suspense previsíbel.

☞

DÚPLEX. Unha parella nova compra unha casa moi barata que ten unha in-

quilina no piso superior. Cando
se van a vivir alí, atopan a unha
vella de armas tomar da que vai
ser difícil desfacerse.

☞

E ENTÓN CHEGOU ELA. Un executivo maniático con problemas
sentimentais atópase cunha
vella compañeira do colexio.
A partir de entón danse todo
tipo de situacións que amosan
a incompatibilidade de caracteres entre ámbolos. Risa asegurada cun fantástico Ben
Stiller (Algo pasa con Mary).

☞

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.

☞

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 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 é invitado a participar nunha carreira ancestral que se celebra polo deserto entre Arabia e Damasco
e na que corren os mellores
cabalos do islam.

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.

☞

☞

☞

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.

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.♦

Producións Librescena vai representar Obras completas de W. Shakespeare o sábado 17 no salón de

actos do Concello de CEE; o venres
23 poderemos ollala na Casa da
Cultura Pintor Lloréns de SADA.♦

Ourense
Ourense

ESPAZOS CREADOS

■ CONFERENCIAS

A Biblioteca Provincial
acolle a obra de Manuel
Suárez Canal até o mércores 21.

A REPÚBLICA
DOS ESCRITORES

LOUZA DA
CARTUJA DE SEVILLA

Wit
Fernando Trueba PC produce esta
peza de Margaret Edson, dirixida
por Lluis Pasqual e interpretada
por Rosa María Sardá, Fernando
Guillén, Dora Santacreu, Mercé

Pons e Pau Miró, que poderemos
ver o mércores 21 ás 20:30 h. no
Caixanova de LUGO; o sábado 24 e
domingo 25 ás 20:30 h. chega ao
C.C. Caixanova de VIGO.♦

Eu así non xogo!
e luns 19 a actuación vai ser na
Casa da Cultura de SAN SADURNIÑO.♦

O sábado 17 poderemos ver esta
obra de Talía Teatro na Casa da
Cultura de BOIRO; o domingo 18

Lagarta,
Lagarta, lagarta
lagarta
Esta compañía representa Fobias,
unha estraña noite na casa de
Luís Mendía, de José Luis Prieto,
baixo a dirección de Lino Braxe, o

domingo 18 ás 20:30 h. na Casa da
Cultura de BETANZOS; o sábado 24
poderémola ver ás 22:30 h. no Auditorio Municipal de CANGAS.♦

Un tranvía de nome desexo
Poderemos gozar con este clásico
de Tennessi Williams, adaptado
por Balea Branca, este xoves 15 no

C.C. Torrente Ballester de FERROL;
o domingo 18 ás 20:30 horas estará
no C.C. Caixanova de VIGO.♦

A agrupación venezolana Omar Acosta Trío toca este sábado
17 no Clavicémbalo de LUGO.

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.

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.
■ MÚSICA

Poncheville. O sábado 24
ás 18 h. poderemos ver Yam
Daabo (1986) de Idrissa
Quedraogo. Máis información en www.cgai.org.
■ CONFERENCIAS

UNIVERSIDADE
GALEGA:
PRESENTE E FUTURO
O Instituto de Estudos Políticos e Sociais organiza este ciclo no que participará,
o mércores 21 ás 20 h. no
salón de actos de Caixa Galicia, Domingo Docampo,
Reitor Magnífico da Universidade de Vigo.
■ EXPOSICIÓNS

PLEINE MER
Esta mostra de Jean Gaumy
pódese ollar na Fundación
Caixa Galicia até o venres 30.

RECUNCHOS
Los Suaves
tocan este
venres 16
na Burbuja
de
OURENSE.

de Carlos Díez até o martes
27 na sala Clérigos.

damas e duques até o 16 de
maio no museo de Belas Artes.

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

DIANNE REEVES
A recente gañadora de premio Grammy ao mellor álbum de jazz vocal chega o
domingo 18 ás 20:30 h. ao
Pazo da Ópera para inaugurar o IX Ciclo de Jazz
que organiza a Fundación
Barrié. O sábado 24 chegaralle o turno ao saxofonista
John Zorn, que tocará
xunto coa excelente banda
Electric Masada; e o domingo 25 poderemos escoitar á Tuxedo Big Band presentando o seu último proxecto Count Basie Centennial Project, acompañada
polo saxofonista Harry
Allen. As invitacións, gratuitas, pódense retirar na
sede da Fundación o día de
cada concerto de 12 a 14 h.
e de 17:30 a 20:30 h.

ORQUESTRA SINFÓNICA
DE GALICIA
Vai dar un concerto o ven-

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

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

ANTÓN MOUZO

PRINCIPIÑOS
Podemos ver esta serie de retratos de princesas, infantes,

XII Feira do Teatro
eatro de Galiza
Matarile Teatro con Acto seguido; o xoves 22 ás 18:30 h. A
Factoría Teatro con O canto do
Dime Dime; o venres 23 ás
16:30 os madrileños de Teatro
Meridional representarán Dioniso Guerra; e o sábado 24 ás
20:30 h. chegará Cambaleo Teatro con Para Nada. Outro espazo para a representación será
a sala Nasa, na que estarán, o
martes 20 ás 00:30 h., a compa-

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

CARME CHACÓN
A mostra O gardián da
Porta pódese visitar, até o
sábado 30, na galería Sargadelos.

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.
■ TEATRO

ENSAIO
Teatro do Noroeste fará
unha representación o xoves 22 no C.C. Torrente Ballester.

Lalín
■ MÚSICA

REPICHOCA FOLC
O sábado 24 o pub Barriga
Verde acollerá unha jam
session folqui.
■ TEATRO

MOLIÈRE FINAL
Talía Teatro vai representar esta obra o venres 16 no
Auditorio Municipal.

Lugo
■ CINEMA

MR. MISTO FILMS
Este xoves 15 poderemos
ollar, no Clavicémbalo, as películas Entrevías, de Vicente
Córdoba; Good Night, de
Tomás Conde e Virginia
Curiá; El Hombre Esponja,
dirixida por J.A. Bayona; e
El Apagón, de J.Mª. Caro,
protagonizada por Carmen
Maura e Pepe Sancho.

UNA VENTANA
HACIA LA MÚSICA

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

O IGAEM organiza este evento,
convertido en punto de encontro
entre os profesionais do mundo
do teatro da Galiza e do Estado,
no que poderemos ollar as últimas propostas de 26 compañías,
19 delas galegas. O martes 20 ás
18:30 h. no teatro Galán poderemos ver Folie a deux. Sueños
de un psiquiátrico, da compañía
catalá Titzina Teatro; o mércores 21 ás 20 h. actúan os galegos

res 16 ás 20:30 h. no Pazo
da Ópera, baixo a dirección
de Josep Pons.

ñía de Ferrol Bucanero con Se
Normal. Vota substancia Bucanera; o mércores 21 á mesma
hora gozaremos co humor satírico de Chévere o o seu último
traballo Radio Universo; e o
venres 23 tocaralle o turno á
compañía Sapristi e o seu espectáculo de humor, contrastes,
música e clown Hotel Run.
Máis información en www.igaem.xunta.es.♦

Dentro deste proxecto, que
Caixa Galicia pretende convertir nun espazo para a divulgación e o coñecemento
da ópera, o mércores 21 na
Aula Sociocultural da entidade proxéctase, en DVD, Peter Grimes, de Benjamin
Britten, gravada na The English Nátional Opera londinense e interpretada polo
London Coliseum Chorus,
a orquestra da The English
National Opera e Philip
Langridge, Janice Cairms e
Alan Opie no reparto, baixo
a dirección de David Atherton. O xoves 22 poderemos
ver un documental sobre a figura de Sir George Solti, un
dos máis grandes directores
de todos os tempos.
■ EXPOSICIÓNS

LOS SONIDOS
DEL SILENCIO
Poderemos ver esta mostra

As pezas da colección do
Museo Pickman podense
ver, até o 29 de abril, no
Museo Provincial.
■ MÚSICA

OMAR ACOSTA TRÍO
Esta agrupación, formada
por tres venezolanos residentes en Madrid, achega a
súa particular visión sobre
os ritmos brasileiros, venezolanos, cubanos e flamenco influídos pola música
clásica e o jazz, o sábado 17
ao Clavicémbalo. No mesmo lugar dará un concerto,
o xoves 22, o recoñecido
grupo vigués de rock e
funk-nervioso Moon Cresta, acompañado polo Maestro Reverendo. Máis info
en www.clavicembalo.com.

Mugardos
■ ACTOS

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. Até
o 16 de abril a Casa de Cultura vai acoller a exposición
Debuxar coa luz e o coñecemento de Carlos Fernández, de 19 a 21 h. en días laborábeis e de 12 a 14 h. os
sábados e domingos. Até o
venres 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.

Narón
■ TEATRO

O CASO

É un ciclo que se ven desenvolvendo no Liceo, organizado pola súa Sección
de Literatura, e no que xa
interviñeron X. Alonso
Montero (o martes 13) e
Marcos Valcárcel (o mércores 14). O martes 20 ás
20:30 no Salón Noble desta
sociedade poderemos escoitar a conferencia do xornalista Eduardo Haro Tecglen, La república de los
escritores.
■ EXPOSICIÓNS

POLAS SENDAS
DA FIGURACIÓN
GALEGA ACTUAL

O Ateneo acolle, até o venres 23, esta mostra de Anselmo Iglesias.

XAIME FUENTES
Podemos ver as súas esculturas e pinturas no edificio
Simeón até domingo 18.

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.
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Obras de W. Shakespeare
Shakespeare

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

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.).
■ MÚSICA

LOS SUAVES
A mítica banda local tocará o
venres 16 na sala La Burbuja.

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

Pontevedra
■ EXPOSICIÓNS

DA RÚA LOURCINE

MANS SALGADAS

Poderemos ver esta peza representada por Teatro do
Morcego o venres 16 e sábado 17 no Auditorio Municipal.

Imaxes fotográficas captadas polo vigués Javier Teniente sobre as diferentes
actividades dos homes e

Mans
salgadas,
a mostra
fotográfica
de Javier
Teniente
sobre o
mundo do
mar,
podémola
contemplar
en
PONTEVEDRA

25 Anos de Comunicación
Caixa Galicia organiza este ciclo de
conferencias no que poderemos escoitar ao xornalista Pedro Erquicia
coa charla TV, Poder e Influencia:
De Informe Semanal a Salsa Rosa,

este xoves 15 no Hotel Almirante de
FERROL; o luns 19 na Aula Sociocultural da entidade en PONTEVEDRA, Victoria Prego falará sobre 25
años de transición en los medios.♦
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mulleres que viven do mar
galego. Na sala de Caixanova da Praza de San Xosé
até o 15 de maio.

GALICIA
CAMIÑO CELESTE
Mostra de fotografías que,
até o 29 de maio, estará na
Fundación Caixa Galicia.

ANTONIO HEREDERO
Exhibe as súas acuarelas no
Casino Mercantil.

ÁLEX VÁZQUEZ
A súa obra pódese ollar até, o
1 de maio, na sala Caixanova.

O OLHAR DE ULISSES.
CONTRA A RESIGNAÇOM
O local social Reviravolta
acolle esta mostra até o
venres 30.

MÓNICA VILA
As súas pinturas pódense
contemplar, até o venres
23, na sala Teucro.

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

Convocatorias
GALICIA-IRLANDA:
DÚAS FISTERRAS EUROPEAS
O Consello da Cultura Galega organiza estes encontros, que se van desenvolver entre o mércores 21 e o sábado
24 en Santiago de Compostela, co que
se pretenden alentar as relacións entre
os investigadores e as súas institucións,
propiciar os estudos comparativos sobre bases sólidas e facilitar o coñecimento recíproco de dúas culturas e sociedades con moitos elementos en común. Para inscribirse deberase pagar
unha cota de de 10 euros mediante
transferencia bancaria á conta do Banco Santander Central Hispano 00492584-90-2214002210 (Universidade
de Santiago de Compostela), antes do
luns 19. Remitirase o cupón de inscrición ao Consello da Cultura Galega.
Congreso Galicia-Irlanda: Dúas Fisterras europeas (Pazo de Raxoi, 2º andar.
Praza do Obradoiro 15705 Santiago de
Compostela), por fax no 981 582 985
ou en www.consellodacultura.org/xornadas/galicia_irlanda/inscricions.htm.

CONSERVATORIO
DE LALÍN

FOLQUE

O sábado 17 vaise desenvolver un cursiño de Introducción á análise da música
patrimonial impartido por José Luis do
Pico, de 11 a 14 h., cun prezo de 30 eu-

ros para os non matriculados no conservatorio e de balde para os inscritos. O sábado 24 e domingo 25 as aulas prácticas
do Curso de Posgrao en Música Galega
contarán coa presenza de Pedro Pascual
co diatónico; Óscar Fernández coa sanfona; Edelmiro Fernández á gaita; Xavier Díaz e Ugia Pedreira como mestres de canto; Kim Farinha ao violín;
Rosa María Torres para a pedagoxía
musical; e Francisco Estévez coa percusión. O sábado 24 o pub Barriga Verde
acollerá unha Jam Session folque.

XVII ENCONTRO GALEGO E
X GALEGO-PORTUGUÉS
DE EDUCADORES POLA PAZ
Nova Escola Galega, a Universidade da
Coruña e o Movimento de Educadores
pela Paz de Portugal organizan este encontro que ten como tema central A Comprensión dos significados e das consecuencias sociais, políticas, económicas e
educativas da globalización e a estratexia de guerra preventiva norteamericana. Obradoiros, conferencias, grupos de
reflexión e xogos cooperativos que se
van desenvolver, entre o venres 23 e domingo 25, no hotel Novo Muiño, na praia
de Camposancos-A Guarda. Máis información e inscricións no teléfono/fax 981
562 577 da Nova Escola Galega, de martes a xoves de 17 a 20 h., no Departa-

mento de Didáctica e Pedagoxía da Universidade da Coruña ( 981 167 000, ext.
1743 ou 1867, ou no fax 981 167 153 á
atención de Xesús Jares); no correo jares@udc.es ou no 2125 338 881 da Escola Secundaria de Moinho de Maré.

guesa organiza un curso de Pintura,
Psicoloxía e Cromoterapia en 9 sesións de 2 horas, os luns e mércores, de
17 a 19 h. que comezará o 21 de abril,
dirixido a adultos (de preferencia maiores de 50 anos) cunha cuota de 5 euros
para os non socios e de 3 para quen o
sexa. Outro curso é o de
Aplicador/Manipulador de Produtos
Fitosanitarios –de carácter básico–, do
3 ao 7 de maio, de 15:30 a 19:30 cunha
duración de 21 horas (13 teóricas e 8
prácticas) e do que se dará o título oficial da Xunta (será obrigratorio a partir
de 2005 para sulfatar viñas e patacas),
cunha cuota de 7,96 euros, rematando o
prazo de solicitude o 23 de abril. Tamén realizan o curso preparatorio de
Auxiliar Forestal, para maiores de 16
anos, que comezará en abril e rematará
en setembro, cunha duración de 260
horas, sendo de balde e rematando o
prazo de inscrición este venres 16 de
abril. Para máis información sobre os
cursos pódese chamar ao telf. 986 467
053. Por outra banda este centro anuncia a convocatoria dunha asemblea extraordinaria para este domingo 18 de
abril ás 10 h. da mañá (en 2ª convocatoria) para a adaptación dos estatutos á
nova lei; e a convocatoria da asemblea
xeral de socios, para o mesmo día ás
11:30 (en 2ª convocatoria).♦

VIII PREMIO DE NARRACIÓN
CURTA CONCELLO DE MARÍN
Organizado polo concello, este certame
quere celebrar o Día das Letras Galegas, e nel poderán participar todas as
persoas que o desexen con traballos orixinais e inéditos, de tema libre, en lingua
galega e cunha extensión limitada de entre 5 e 10 folios mecanografados a duplo
espazo, por unha soa cara, cun tipo de
letra Times New Roman ou semellante
de 12 puntos de tamaño. Os traballos remitiranse antes do 26 de abril á Comisión de Cultura do Concello de Marín,
por cuadriplicado, sen nome do autor,
acompañados dunha plica, que incluirá,
na súa parte exterior, un lema que debe
figurar, tamén, na primeira folla, no interior consignarase o nome do autor,
DNI, enderezo postal e teléfono de contacto. Estabelécese un único premio de
1.000 euros para o gañador.

CURSOS DO C.V.C.
DE VALADARES
Esta asociación veciñal e cultural vi-

■ MÚSICA
Kurt Elling
estará o
domingo 25
no Pazo da
Cultura de
PONTEVEDRA
dentro do
ciclo Voces
do Jazz.

VOCES DO JAZZ

Santiago

O domingo 25 ás 21 h. no
Pazo da Cultura poderemos
escoitar a voz barítona do
orixinario de Chicago Kurt
Elling, referencia indiscutíbel entre as novas voces do
jazz. Venda anticipada por 5
euros no 902 434 443 ou en
www.caixagalicia.es, ou 6
na billeteira.

■ ACTOS

DOUS MIL ANOS
DE GALICIA
O Museo do Pobo Galego
desenvolve, entre o mércores 21 e o sábado 24, os encontros O Feito Diferencial no Dereito no que participarán multitude de ponentes. Máis información
en www.museodopobo.es.

■ TEATRO

COUSAS QUE PASAN!
Migallas Teatro representara esta obra o martes 20,
mércores 21 e xoves 22 no
teatro Principal.

■ EXPOSICIÓNS

CARME ALGARA

O Porriño

A galería Sargadelos presenta a súa cerámica até o
sábado 30.

■ MÚSICA

XEOMETRÍAS DA LUZ

LALUCA
Este dúo interpreta, fundamentalmente, boleros de
orixe cubana, aínda que tamén clásicos doutras nacionalidades, ampliamente
coñecidos do público. Poderémolos escoitar o venres
16 ás 23 h. no Liceum.

Redondela
O gaiteiro
Xosé
Manuel
Budiño
participará
no festival
O Xacobeo
coa
Mocidade
que se
celebra o
sábado 17
na RÚA.

sábado 30, unha selección
da obra de varios autores.

Ribeira
■ EXPOSICIÓNS

■ TEATRO

ANTON VAN DYCK.
ICONOGRAFÍA

A CONXURA

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

DOS NECIOS

Sarabela Teatro estrea esta
obra o sábado 17 no multiusos da Xunqueira.

Ribadeo
■ EXPOSICIÓNS

CATRO MANS
DE PINTURA

O O.M.I.C. presenta, até o

coitar en concerto a Tri Bus
Band e varios DJ, ademais
de espectáculos de baile e
videocreción. O sábado 17
ás 21 h. chega ao Pavillón
de Deportes, onde poderemos escoitar, tamén, ao gaiteiro Xosé Manuel Budiño.

A Rúa
■ MÚSICA

O XACOBEO
COA MOCIDADE
Neste festival, que está de
xira polo país, podemos es-

O traballo de José María
Seijas exhíbese na sala Espacio 48 até o 19 de maio.
No mesma galería podemos contemplar, até o domingo 25, A fuxida de Pablo Mariño.

ANNE HEYVAERT
A mostra Retratos de Cartón pódese visitar até o sábado 30 na sala do Correo
Gallego.

AROMAS
Un conxunto de obras de
tamaño reducido do escultor basco Eduardo Chillida pódense ollar na Fundación Caixa Galicia até o 2
de xullo.

LUGARES E VÍAS
DE PEREGRINACIÓN
Poderemos visitar esta
mostra sobre os Sacromontes Pieoes e Lombardos até
o 2 de maio no Museo das
Peregrinacións.

D.O.G.
CONSELLARÍA DE POLÍTICA
AGROALIMENTARIA E
DESENVOLVEMENTO RURAL
Esta consellaría vén de convocar bolsas
que se concederán para o desenvolvemento de estudos e prácticas formativas en
materia agraria. Establécense un total de
até 50 bolsas prácticas, destinadas aos titulados recentemente como enxeñeiros
agrónomos, técnicos agrícolas, veterinarios ou licenciados en ciencia e tecnoloxía dos alimentos. Todas terán unha duración mínima de tres meses a partir do mes
de xuño e un importe económico de 600
euros ao mes. As solicitudes presentaranse

Ilegales

no rexistro xeral da consellaría ou nas súas delegación provinciais.

CONSELLARÍA DE EMIGRACIÓN
Véñense de regular as axudas extraordinarias a emigrantes galegos retornados e aos
seus familiares para o exercicio 2004. Os
requisitos esixidos son ter residido legalmente no estranxeiro un mínimo de tres
anos, ter traballado no exterior un mínimo
de un ano, non ter transcorrido máis de un
ano entre a data do seu retorno e a da entrada en vigor desta orde, e carecer de rendas ou ingresos suficientes. As solicitudes
dirixiranse á Consellaría de Emigración.

A mítica banda de rock está de xira para presentar o seu último traballo Si la muerte me mira de frente me pongo de lao. O disco fala da
noite en que o pai o botou da casa,
das batallas en clubes de alterne e

NA SÚA TINTA.
SCIAMMARELLA Y
ONDARRA
Esta mostra permanecerá
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.

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.

das aventuras duns delincuentes
xuvenís, todo co berniz rocqueiro
do grupo. O venres 16 tocará na
sala Capitol de SANTIAGO; e o sábado 17 poderemos escoitalos no
Código de Barras en VIGO.♦

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 Unión-Fenosa, é comisario de exposicións e asesor artistico da Fundación
Barrié. Até o 30 de maio.
■ MÚSICA

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Será dirixida por Aldo
Ceccato este xoves 15 ás

CONSELLARÍA DE FAMILIA,
XUVENTUDE, DEPORTE E
VOLUNTARIADO

Cinema Clásico

Convócanse subvencións destinadas ás
entidades locais para a realización de actividades dirixidas á mocidade, para a
promoción da información xuvenil e para a súa incorporación ás novas tecnoloxías. Subvencionaranse as actividades
de fomento do asociacionismo xuvenil,
as de animación sociocultural no ámbito
do lecer e o tempo libre e campamentos
de verán, entre outras. As solicitudes
presentaranse no rexistro xeral desta
consellaría.♦

O martes 20 ás 19:30 e 22:15 h.
no Espazo para a Cultura de Cajamadrid de PONTEVEDRA poderemos ver a película El Crepúsculo de los dioses, dirixida en 1950
por Billy Wilder. Dentro deste ciclo, organizado pola Universidade
de Vigo e o cineclube Pontevedra,
en coordinación co cineclube universitario Kinema vigués e o cineclube Padre Feixóo de Ourense, o

mércores 21 ás 20:30 h. no Auditorio do Concello de VIGO proxectarase Vértigo (De entre los
muertos) (1950), de Alfred
Hitchcock. En total seis fitas fundamentais, en formato cinematográfico e versión orixinal subtitulada, como mostra de seis visións
diferentes e coetáneas en tres países do mundo, entre 1950 e 1960.
O prezo por sesión é de 2 euros.♦

■ FESTAS

SAN TELMO
Continúan esta fin de semana as festas adicadas a San
Telmo, declaradas de interese turístico galego.

Vigo
■ CINEMA

EL CUERPO HUMANO
Mostra
sobre os
Sacromontes
Pieoes e
Lombardos
no Museo
das Peregrinacións de
SANTIAGO.

21 h. no Auditorio de Galiza e, o xoves 22, por Antoní Ros Marbà.
■ TEATRO

PROJECTO BUH!
Esta asociación muldisciplinar de Coimbra estará, o
venres 16 ás 22 h., na sala
NASA con Futurus ou o presente en movimento, unha
performance creada a partir
de textos futuristas de moi
variada procedencia (Marinetti, Balla, Álvaro Campos,
Almada Negreiros, Hugo
Ball, Kurt Schwitters, Khlebnikov ou J.S. Ballard).

CÁMARA NEGRA
A compañía sevillana presenta o Hamlet Maschine,
de Müller, nun traballo moi
persoal do protagonista
Carlos Álvarez-Ossorio,
que reivindica o papel dun
teatro comprometido, agresivo e visceral. Poderemos
velo este xoves 15, venres
16, sábado 17 e o domingo
18 na sala Yago. Consulta de
horarios e reserva de entradas en www.salayago.com.

INDIGNOS
A compañía María a Parva representará esta obra o
xoves 15, venres 16 e sábado 17 ás 22 h. no teatro Galán, na que unha actriz, un
poeta e un bailarín discuten
sobre a imposibilidade da
arte perfecta, uns seres un
tanto peculiares que perden
a vida en estrañas metas,
negándose a aceptar o único destino invariábel do xénero humano: a morte.

A Rede

Ciclo documental en gran
formato que se pode ollar
os sábados e domingos de
18:30 a 20 h. no auditorio
do C.S. Caixanova.

A LEXIÓN INVENCÍBEL
Esta fita de John Ford
proxéctase o xoves 22 ás
18 h. na sala de conferencias da Biblioteca Pública
Central (Joaquín Yáñez 6),
dentro do ciclo Toliños polo cinema. Déberase recoller previamente un convite
para poder asistir.
■ EXPOSICIÓNS

CEN ANOS DE
UNIÓN CONSERVERA
O Museo do Mar acolle esta mostra até o 2 de maio.

A RECONQUISTA
Este episodio histórico recréase até o 25 de xullo no
museo Quiñones de León.

Tui
■ EXPOSICIÓNS

LIS
Baixo o título de A cor da
música poderemos contemplar as súas pinturas na
galería Trisquel e Medulio
até o 30 de abril. Xosé L.
Méndez Rodríguez (Lis)
“presenta unha coidada co-

■ No porto de Lira-Carnota alúgase
apartamento ao carón da praia, completamente equipado para 4 persoas.
Chamar ao 981 761 144 ou 666 843 997.
■ 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
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

■ 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.
■ 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.
■ Psicólogo galego, retornado de
Bos Aires, asiste a emigrantes e retornados. Primeira cita sen compromiso. Análises Existencial e Logoterapia;
Psicoterapias breves de Familia, Parella
ou Adultos; Crise fronte a novas situacións ou enfermidades graves; Preparación para intervencións cirúrxicas. Previa cita ao telf. 981 134 144 da Coruña.

■ 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.
■ Vendemos números atrasados de
Página Abierta, Viento Sur, El Viejo
Topo e outras revistas de temas sociais. Consulta Libroteca 21: es.geocities.com/libroteca21/index.html
■ Teño 28 anos e comparto contigo
o interese pola Galiza e o galego.
Se es muller que valora a amizade e
as cousas bonitas da vida, escríbeme
e así poderás contar cun novo amigo.
Xosé, carriza1@latinmail.com♦

MERSAD BERBER
Esta mostra de pintura pódese visitar até o 16 de
maio na sala de exposicións
do C.C. Caixanova.

INCLUSIÓN SOCIAL
Diversos traballos, fotografías, publicacións e actividades sobre a exclusión que
sofre a xuventude pódense
ver, até o venres 23, na Casa da Xuventude.

ABSTRACCIONES II
A galería Chroma acolle
esta colectiva de Guillermo Díez, Uxío López,
Cheles Martínez, Alicia
Monteagudo e Alba Pardo, até o 8 de maio.

O DESEÑO DO SÉCULO
XX NA GALICIA

Páxina que recupera as actividades do
Grupo de Traballo Galego que se desenvolveron en Londres desde 1970 e que
agora coñecen unha nova etapa. A publicación electrónica recolle boletíns históricos e actuais, información sobre a diáspora, textos variados e ligazóns.♦

■ Contábel busca traballo por horas, incluso a domicilio, na provincia
de Pontevedra. Preguntar por Juan no
telf. 605 094 067.

■ 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.

■ Vendem-se escudos da Galiza de
Castelao em madeira de cedro ou cocobolo, com ou sen marco. Qualidade. Telf. 699 103 510.

Maquetas de barcos de Santiago Signo que poderemos
coñececer, até o 10 de maio,
no Museo Etnográfico.

Poderemos contemplar as
imaxes deste coñecido fotógrafo galego na galería
Bacelos (Progreso 3).

www.grupotraballogalego.uk.net

■ Oferécese xardiñeiro para a zona
de Santiago. Telf. 699 314 332.

m2 de finca. Fins de semana ou temporada. Telf. 982 331 700, 686 753 105
polas noites, ou www.distridido.com

NAVIGO

VARI CARAMÉS

GRUPO DE TRABALLO GALEGO

Anuncios de balde
■ 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 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).

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

COLECCIÓN CAIXANOVA
OBRA GRÁFICA
Até o 2 de maio poderemos 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.

VINTE ANOS DE
CREACIÓN ARTÍSTICA
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.

FOTOGRAFÍA E ARTE
Variaciones en España 19001980. Coproducida entre o
Centro Atlántico de Arte Moderno de Canarias, Photoes-

paña 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.
■ MÚSICA

LOS ACUSICAS
Este grupo madrileño presenta, o venres 16 ás 00:30 h. na
Iguana Club, o seu primeiro
traballo titulado Ha sido éste,
no que se inclúe unha mini
ópera rock de 5 temas, que
será a BSO da película Atraco a las cuatro, e outros 7 temas, que van do punk ao
punkalao, o folk protesta ou a
panxoliña. Entrada anticipada por 6 euros en Elepé, Diskópolis, Gong, Tipo e Columna; na billeteira por 9 euros.
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lección 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.

Roberto Cordovani e Eisenhower Moreno. Desde
este xoves 15 ao sábado 17 ás
21 h. e o domingo 18 ás 20 h.

Vilagarcía
ilagarcía
■ TEATRO

A GRANDE ILUSIÓN
O sábado 17 Teatro do
Morcego representa esta
obra no Auditorio Municipal.

Vilanova
■ TEATRO

CONTOS DO
VENTO ACATARRADO

Os máis cativos poderán gozar con esta peza dos Monicreques de Kukas o venres
23 na Casa da Cultura.

■ TEATRO

Lisboa

REINTEGRACIÓN

A VOLTA DO PARAFUSO

■ EXPOSICIÓNS

A obra de Miguel Pereira e
Enrique Velasco pódese
visitar na Casa das Artes
até o 28 de abril.

Esta peza de Henry James
será representada no teatro
Ensalle (Chile 15, baixo) pola compañía Arte Livre, de

FUNDAÇÃO CALOUSTE
GULBENKIAN
Unha visita a esta funda-

ción sempre é grata. Agora
acolle diversas mostras como, co gallo do Día Mundial do Libro, a de varios
exemplares de libros antigos, no adro do museu; o
traballo do pintor francés
Félix Ziem (1821-1911) situado na encrucillada do
naturalismo e a inovación
plástica da corrente impresionista (até o 18 de abril);
Guillaume II Coustou, obra
cedida temporalmente polo
Palacio Nacional de Versailles (até o 31 de maio);
Mass and Empathy, instalacións de Antony Gormley
de decenas de seres esculpidos en metal que desafian a
nosa percepción do peso e a
leveza (até o 16 de maio);
Right Place, wrong time, de
Lluís Hortalá e 25 anos de
Joalharia do Ar.Co de autores portugueses e internacionais sobre a alfaiaria
(ambas até o 30 de maio);
Os galgos de Amadeu de
Souza-Cardoso e XVI desenhos de António Areal,
tinta china e acuarela (ambas até o 4 de xullo). Pecha
os luns.

O Iguana
Club
de VIGO
acolle o
concerto de
Los Acusicas
este
venres 16.

FEDERICO
GARCÍA-CABEZÓN
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.

Sevilla
■ EXPOSICIÓNS

CÉSAR PORTELA
ARQUITECTO
Pódese ver esta mostra adicada ao arquitecto galego,
producida polo MARCO de
Vigo, no antigo convento
de Santa María de los Reyes ( r/ Santiago 33) até o
domingo 25 de abril.♦

A colección
de obra
gráfica de
Caixanova,
no Centro
Social de
Vigo, mostra
creacións
de, entre
outros,
Joán Miró.

Ano XXVII.
IV Xeira.

comeza polo xeral aos dazaito, cando nos examinamos
do Corán da Circulación para
recibir o carné de suicida de
estrada. Hai outros medios
de transporte, pero só o automóbil promete o paraiso.♦

8 400021 303104

A

bos polos hospitais. O automóbil é o primeiro mandamento da relixión do libre
mercado. Mesmo escribir estas palabras pode resultar sacrílego. Todos (ou case) somos automobilistas. O rito

Semana Santa deixou
96 cadáveres tendidos
sobre as cunetas do
Estado español. Non se contan as extremidades perdidas,
os tetrapléxicos que a partir
de agora ficarán dando tom-

0 11 2 4
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María Mundín
‘Paráronme pola rúa e dixéronme que sería miss Galicia’
RUBÉN VALVERDE
María Mundín vén de ser coroada Miss Galicia 2004. Comezou
no mundo das modelos por casualidade, logo de estudar Deseño e traballar en varios comercios de roupa. Pasou de facer coros no Luar a ser copresentadora do Supermartes, xunto a Xosé
Manuel Piñeiro. Agora gustaríalle probar coa interpretación.
Como se fixo modelo?
Un día ía paseando pola rúa e
paroume unha rapaza que me preguntou se traballaba para algunha
axencia. Eu daquela era dependenta nun comercio de roupa e
non sabía nada do mundo das modelos. A rapaza díxome que podía
ser a próxima miss Galicia. Foi
coma unha premonición.
Que pensa de todo o que rodea esta profesión?
(Mira para outro lado e queda
calada) Uf... Penso que a beleza
está moi ben. Hai que comer san,
facer deporte e intentar coidarse
o máximo posíbel. Pero non todo
é a beleza. Se non hai nada máis
detrás non paga a pena meterse
neste mundo.
Moito comer san, pero todas as modelos presumen de
inxerir compulsivamente chocolate e toda clase de doces.
Por experiencia persoal pódoche dicir que como moito chocolate, galletas e outros doces. Encántanme e non me privo de nada.
Gracias a Deus teño moi boa xenética e adelgazo con nada que me
mova. Sempre fun moi delgadiña.
Ademais de por comer chocolate, as modelos son famosas
por levarse mal entre elas...
No caso do concurso de miss
Galicia non foi así. Quizais porque era a primeira experiencia
para case todas e levámonos moi
ben. De feito, miss Lugo é unha

PACO VILABARROS

das miñas mellores amigas. Ela
foi a miss España e contoume
que alí as cousas foron distintas.
Ou sexa que é verdade que
houbo calote?
Tanto non quero dicir. Pero é
certo que non todas as que se presentaban tiveron as mesmas sesións de solarium, nin a mesma
maquillaxe. Polo que me contaron, houbo moitas irregularidades.
O problema penso que está en que
o organiza unha empresa privada
e non pública e polo tanto hai menos posibilidades de control.
Como foi a gala de miss Galicia?
Este ano foi un pouco distinto
aos anteriores. Até agora facíanse
cinco galas. Unha por cada pro-

vincia e unha final. Este ano elixíronse a todas as misses na mesma
gala, despois dun casting previo.
As misses provinciais irían logo a
miss España. A modalidade que se
escolleu este ano foi a de desfilar
pola típica pasarela pero antes
houbo unha entrevista persoal cos
sete membros do xurado. Penso
que nesa entrevista xa decidiron
quen ía ser a miss Galicia.
En que consistía?
Pois a cada unha preguntábannos cousas relacionadas coa
nosa experiencia vital. A min pedíronme que desenvolvera o tema da muller no mundo laboral.
Estaba moi nerviosa, pero respondín moi ben. A que foi elixida miss Pontevedra, como estu-

diaba mediciña, preguntáronlle
que lle parecía que este ano lle
concedesen a dous físicos o premio Novel de medicina.
Ou sexa que para gañar un
concurso de beleza case hai
que ser campión do Trivial.
Tanto non. Non nos fixeron
preguntas de temas que non dominásemos. Non se trataba de ir
a pillar, senón de saber como podíamos desenvolver un tema da
nosa vida cotiá.
Que dixo a súa nai cando
gañou o concurso?
Non estaba alí. Non lle dixen
a ninguén que me ía presentar a
miss Galicia. Ela sabía que fixera
un casting previamente, pero non
para que era. Se me presentaba e
non gañaba sería unha decepción. Ademais miña nai é moi
tradicional e nun principio non
lle gustaba que eu fose modelo.
Sen embargo, cando lle dixen
que gañei o concurso púxose moi
contenta e agora apoiame moito.
Ou sexa que no seu traballo
tampouco sabían nada?
Soubérono o luns pola prensa. Incluso baixou o Director Xeral a felicitarme. Nunca o vira en
persoa.
Subíronlle o soldo?
Por desgracia non. Pero agora
hai moita xente que ven comprar
e pregunta quen é a miss. Ademais, como traballei no Supermartes, recoñécenme pola rúa.
Gústame moito a sensación. Incluso houbo unha vez que estaba
comendo no Mc Donalds, para
que vexas o ben que me coido na
comida, e parouse unha parella
duns sesenta anos fronte ao cristal. Ficaron mirando para dentro
un tempo preguntándose se sería
ou non. Por fin a muller decidiuse e entrou a saudarme chorando.
Dicíame que en persoa era aínda
máis bonita que na televisión.♦

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

Civilización
e barbarie
MANUEL CIDRÁS

T

oda a percepción está
esencialmente tinxida
de subxectividade.
Máis aínda a do que non é
neutro senón que resulta
repulsivo ou rexietábel
pola conciencia común,
como é o caso da violencia extrema e a crueldade
inhumana. Os horrendos
atentados de hai un mes en
Madrid puxéronnos diante
desta realidade e percibímola horrorizados, sabendo que, como se berraba
nas manifestacións, dalgún xeito, naqueles trens
iamos todos.
O cruel peso dos días
na guerra colonial do Iraq,
tan vencellada aos atentados, tamén nos sitúa diante de feitos extremadamente violentos e pon a
proba a nosa subxectividade. Non só en relación
coa postura que cada un
ten diante da guerra, senón mesmo entre esa
maioría social que a rexeita sen paliativos. As imaxes horrendas dos corpos
mutilados de catro mercenarios suxiren de inmediato a idea de barbarie.
Con razón, dende logo.
Pero as represalias das
forzas de ocupación entre
a poboación da cidade na
que tivo lugar o suceso,
aínda sendo rexeitábeis,
tenden a percibirse como
episodios repugnantes dos
horrores da guerra. Así
sucede incluso se sabemos que a vinganza disimulada como operación
militar produciu moitas
máis vítimas inocentes ca
o suceso vingado.
Dende os sedimentos
da etimoloxía a barbarie
asóciase aos actos das hordas incivilizadas que asaltan, dende fóra, a indemnidade do imperio. Así entendida, a barbarie é allea
á civilización. Esta pode
ser cruel, pero aquela une
á crueldade o perigo engadido de socavar a propia
idea de civilidade. Por iso
resultan tan desacougantes as manifestacións de
violencia extrema dos integristas musulmáns, dos
hutus ou dos tutsis.
Pero esa percepción é
nesgada. A barbarie non
está fóra, senón inscrita
en todo sistema de dominación. No dos hutus e os
tutsis, como no de todos
os imperios da historia. O
mundo que se reputa civilizado, excluíndo os
outros deste favor, ten tamén unha pulsión á
barbarie e desátaa con furor cando se enfronta aos
que de entrada son precisamente bárbaros. E o caso é que, aínda que en vagón de terceira, tamén
eles van no tren.♦

